
T.C. 

GAZİANTEP  ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI 

OKUL YÖNETİCİLERİNİN KÜLTÜREL SERMAYE 

YETERLİKLERİNİN VE KÜLTÜREL LİDERLİK 

ROLLERİNİ YERİNE GETİRME DÜZEYLERİNİN 

İNCELENMESİ 

DOKTORA TEZİ 

SERKAN GÖKALP 

GAZİANTEP 

MAYIS  2018 

  
  

S
E

R
K

A
N

  
G

Ö
K

A
L
P

  
  

D
O

K
T

O
R

A
  
T

E
Z

İ 
 

  
G

A
Z

İA
N

T
E

P
 Ü

N
İV

E
R

S
İT

E
S

İ 
  
 E

Ğ
İT

İM
 B

İL
İİ

M
L

E
R

İ 
 A

B
D

  
  
 2

0
1

8
 



T.C. 

GAZİANTEP  ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM  BİLİMLERİ  ENSTİTÜSÜ 

EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI 

OKUL YÖNETİCİLERİNİN KÜLTÜREL SERMAYE 

YETERLİKLERİNİN VE KÜLTÜREL LİDERLİK 

ROLLERİNİ YERİNE GETİRME DÜZEYLERİNİN 

İNCELENMESİ 

DOKTORA TEZİ 

SERKAN GÖKALP 

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Aykar TEKİN BOZKURT 

GAZİANTEP 

MAYIS  2018 



Serkan GÖKALP





i 

 

 

 

ÖZET 

 

OKUL YÖNETİCİLERİNİN KÜLTÜREL SERMAYE YETERLİKLERİNİN 

VE KÜLTÜREL LİDERLİK ROLLERİNİ YERİNE GETİRME 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 

GÖKALP, Serkan 

Doktora Tezi  

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı 

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Aykar TEKİN BOZKURT 

Mayıs 2018, xv+287 sayfa  

 

 

Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik 

düzeylerini ve kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerini belirlemek ve 

aralarındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma karma yöntemle desenlenmiştir. 

Veriler 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Mersin İli Merkez İlçelerindeki resmi 

ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan okul yöneticilerinden elde edilmiştir (Nicel 

bölümde 586; nitel bölümde 18 katılımcı bulunmaktadır). Araştırmada hem nicel 

hem nitel yöntem bir arada kullanılmıştır. Araştırmada nicel veri toplama sürecinde 

Avcı (2015)’nın “Kültürel Sermaye Ölçeği” ve Yıldırım (2001)’ın “Okul 

Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rolleri Ölçeği”, nitel veri toplama sürecinde ise 

yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri analizinde; non-parametrik 

testler ve nitel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre okul 

yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyleri ve kültürel liderlik rollerini yerine 

getirme düzeyleri yüksektir; Spearman Korelasyon Analizi sonucunda okul 

yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyleri ile okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme düzeyi arasındaki ilişkinin (rho=0.891; p<0,01) 

düzeyinde olduğu belirlenmiştir ve bu ilişkinin anlamlı pozitif  ve güçlü bir ilişki olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyet, eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, 

kardeş sayısı, ailenin toplam aylık geliri, okul öncesi eğitim alma durumu, 

yükseköğretim öncesi hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yer, branş, kıdem, ailede 

yükseköğretim düzeyinde eğitim alan kişi sayısı, yaş, görev ve okul türü değişkenlerine 

göre okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde ve kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeylerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Okul Yöneticileri, Kültürel Sermaye, Kültürel Liderlik  

                                  Rolleri 
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ABSTRACT 

 

THE INVESTIGATION OF THE SCHOOL MANGERS’ CULTURAL 

CAPITAL COMPETENCIES AND THE DEGREE OF CULTURAL 

LEADERSHIP ROLES WHICH THE SCHOOL MANAGERS PERFORM  

 

GÖKALP, Serkan 

PhD. Dissertation  

Deparment of Educational Sciences 

Educational Administration Supervision Planning and Economy Programme 

Supervisor: Assist. Prof. Dr. Aykar TEKİN BOZKURT 

May, 2018, xv+287 pages  

 

 

 

The aim of the research is to determine the degree of school managers’ cultural 

capital competencies and the degree of their carrying out cultural leadership roles 

and determine whether there is a significant relationship between the degree of 

school managers’ cultural capital competencies and the degree of their carrying out 

cultural leadership roles. The research was designed according to mixed method. 

Data were obtained during 2016-2017 academic year from the school managers 

(N=586/quantitative; N=18/qualitative) working in public primary schools, middle 

schools and high schools in the central districts of Mersin Province. Qualitative and 

quantitative methods were employed in the study. Avcı (2015)’s “Cultural Capital 

Scale”, Yıldırım (2001)’s “The Scale of School Managers’ Cultural Leadership 

Roles” and a semi-structured interview form were used in data collection process.  In 

data analysis; the non-parametric tests and qualitative content analysis methods were 

used. According to the research results; in Turkey, the school managers’ cultural capital 

competency levels and the degree of their carrying out cultural leadership roles were 

"high". There was a significant difference in school managers’ cultural capital 

competence levels and the degree of their carrying out cultural leadership roles 

according to the variables of gender, educational background, branch, mother’s 

educational background, father’s educational background, number of siblings, monthly 

family income, preschool education, the kind of settlement lived for a long time before 

higher education, age, school type, position, seniority and the number of family members 

who had higher education variables. 

 

Keywords : School Managers, Cultural Capital, Cultural Leadership Roles  
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ÖNSÖZ 

Bilgi çağından kültür çağına geçilen 21. Yüzyıl’da meydana gelen hızlı 

değişim ve dönüşümler neticesinde eğitimin can damarı olan okullardan beklentiler 

hem artmış hem de çeşitlenmiştir. Okullara sağlanan girdilerin karşılığında 

verimlilik, istenen nitelikte öğrenci, akademik başarı ve hesap verilebilirlik 

beklenmektedir. Okulların kendilerine yönelik beklentileri karşılayabilmesi için 

kültürel liderlik özelliklerine sahip ve kültürel liderlik rollerini yapabilen okul 

yöneticilerine ihtiyacı vardır. Ancak kültürel liderlik rollerini etkin bir şekilde yerine 

getiren okul yöneticileri akademik başarı ve verimlilik elde etmek, durumsal koşullar 

karşısında örgütün kendisini yenileyebilmesini sağlayabilmek, bütün paydaşların 

mutlu ve verimli olduğu bir örgüt oluşturabilmek için okul kültürünü değiştirip 

geliştirilebilir ve yenileyebilir. Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini etkili bir 

şekilde yapabilmesi için aile eğitimiyle başlayan ve okul eğitimi ile devam eden 

kültürel sermaye yeterlik düzeyinin yüksek olması gerekir. Kültürel sermayesi 

yüksek olan okul yöneticileri sahip oldukları bilgi ve beceri donanımı ile fark 

yaratabilmektedir. Zaten bilgi ve becerisi ve eğitim düzeyi yetersiz bir okul 

yöneticisinden okul örgüt kültürü gibi kompleks bir sistemi geliştirmesi ve yenilikler 

yapması beklenemez. Özellikle aile kültürel sermayesinden dolayı kültürel sermayesi 

düşük olan ve sosyo-ekonomik seviyesi düşük ailelerden gelen öğrenciler başta 

olmak üzere bilginin ortalama 24 saatten az bir sürede değişmeye başladığı 

günümüzde tüm öğrencilerin kültürel sermayelerini yükseltecek ve böylece 

akademik başarılarını ve yüksek kariyer fırsatlarını arttıracak kültürel sermayesi 

yüksek okul örgütlerine ve kültürel etkinliklere ihtiyacı vardır. Kültürel sermaye 

kavramı eğitim yönetimi alanında oldukça orijinal ve üzerinde dünya ve yurtiçi 

literatüründe yeterince araştırma yapılmamış bir kavramdır. 

Bu araştırmada okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyleri ve 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyleri çeşitli değişkenler açısından 

incelenmiş ve bu iki düzeyin birbiri ile anlamlı ilişkisi olup olmadığı incelenmiştir. 

Tez çalışması süresince benden desteğini esirgemeyen, öneriler ile bana yol 

gösteren tez danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Aykar TEKİN BOZKURT’a, tez izleme 

komitesi üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAŞAR ve Dr. Öğr. Üyesi Melike 

ÖZYURT’a ve tezimle ilgili görüş ve öneriler sunan Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre 

AVCI’ya katkılarından dolayı teşekkür ederim. Lisansüstü eğitimim boyunca bana 

yol gösteren ve destek olan Prof. Dr. Ahmet OK, Prof. Dr. Ayşe BALCI ve Doç. Dr. 

Yusuf İNANDI’ya teşekkür ederim. Ayrıca, bu çalışmanın ortaya çıkmasında katkısı 

olan herkese, özellikle her zaman beni destekleyen ve cesaretlendiren eşim Büşra 
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                                                                         Mayıs, 2018 



iv 
 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER 

                                                                                                                                Sayfa 

ÖZET ............................................................................................................................. i 

ABSTRACT................................................................................................................... ii 

ÖNSÖZ........................................................................................................................... iii 

İÇİNDEKİLER  ............................................................................................................ iv 

TABLOLAR LİSTESİ ................................................................................................. ix 

ŞEKİLLER LİSTESİ ................................................................................................... xiii 

EKLER LİSTESİ .......................................................................................................... xiv 

KISALTMALAR .......................................................................................................... xv 

BİRİNCİ BÖLÜM  

GİRİŞ 

1.1. Problem Durumu ..................................................................................................... 1 

1.2. Problem Cümlesi ..................................................................................................... 7 

1.3. Araştırmanın Önemi ................................................................................................ 8 

1.4. Araştırmanın Sayıltıları ........................................................................................... 11 

1.5. Araştırmanın Sınırlılıkları ....................................................................................... 11 

1.6. Temel Terimlerin Tanımları.................................................................................... 12 

İKİNCİ BÖLÜM  

KURAMSAL TEMELLER VE İLGİLİ LİTERATÜR 

2.1. Örgüt Kültürü ..................................................................................................... 13 

2.1.1. Kültürü Kavramı .................................................................................... 13 

          2.1.2. Örgüt Kültürü Kavramı .......................................................................... 14 

2.1.3. Örgüt Kültürünün İşlevleri…………………………………………… . 14 

2.1.4. Örgüt Kültürünün Öğeleri .......................................................................... 15 



v 
 

2.1.5. Örgüt Kültürünün Taşıyıcıları .................................................................... 16 

2.1.6. Örgüt Kültürünün Boyutları ....................................................................... 17 

2.1.7. Örgüt Kültürünün Türleri ........................................................................... 17 

2.1.8. Örgüt Kültürünün Özellikleri ..................................................................... 18 

2.1.9. Örgüt Kültürünün Önemi ........................................................................... 19 

2.1.10. Okul Kültürü ........................................................................................ 20 

 2.1.10.1. Okul Kültürünün Türleri................................................................ 20 

 2.1.10.2. Başarılı Okul Kültürlerinin Özellikleri ......................................... 22 

 2.1.10.3.  Okul Kültürünün Oluşturulması ................................................... 24 

     2.1.10.4.  Okul Kültürünün Geliştirilmesi .................................................... 24 

 2.1.10.5.  Okul Kültürünün Değiştirilmesi ................................................... 25 

2.2. Liderlik .................................................................................................................... 27 

2.2.1. Örgütsel Liderlik....................................................................................... 27 

2.2.2. Okul Liderliği ........................................................................................... 28 

2.2.3.  Kültürel Liderlik ve Kültürel Lider Kavramları ....................................... 29 

2.2.4. Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Davranışları ................................. 35 

2.2.5. Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rolleri ......................................... 36 

2.2.6. Eğitimsel Liderlikte Kültürel Liderliğin Önemi ....................................... 39 

2.2.7. Kültürel Liderlerin Sahip Olması Gereken Beceriler ve Yeterlikler ......... 41 

2.3.  Kültürel Sermaye ............................................................................................. ..42 

 2.2.1. Sermaye Kavramı ve Sermaye Türleri ..................................................... 42 

       2.2.2. Sermaye Türlerinin Arasındaki İlişki……………………………………..45 

 2.2.3. Kültürel Sermaye Kavramı……………………………………………….46 

 2.2.4. Kültürel Sermayenin İşlevleri…………………………………………….49   

       2.2.5. Bourdieu’ ya Göre Kültürel Sermaye Biçimleri ...................................... 51 

 2.2.6. Kültürel Sermayenin Bileşenleri………………………………… .......... 52 

 2.4.7. Kültürel Sermayenin Etki Alanları………………………………………54 

2.2.7.1. Kültürel Sermaye ve Kültürel Liderlik…………………………… . 55 

2.2.7.2. Kültürel Sermaye ve Toplum……………………………………….. 58 

2.2.7.3. Kültürel Sermaye ve Eğitim………………………………………. ... 59 

2.2.7.4. Kültürel Sermaye ve Ekonomi………………………………….. ...... 60 

2.4. Yapılan Çalışmalar………………………………………………………. .......... 61 

 2.4.1. Yurt İçinde Yapılan Çalışmalar……………………………………… ... 61 



vi 
 

 2.4.2. Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar……………………………………… . 65   

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Deseni ............................................................................................... 74 

3.2. Değişkenler .............................................................................................................. 75 

3.3. Evren ve Örneklem ................................................................................................. 80 

3.3.1. Nicel Örneklem ............................................................................................. 80 

3.3.2. Nicel Yöntemde Verileri Kullanılan Çalışma Grubuna İlişkin  

          Betimseller ..................................................................................................... 82 

3.3.3. Nitel Örneklem ............................................................................................. 85 

3.4. Verilerin Toplama Araçları .................................................................................... 88 

3.4.1. Araştırmanın Nicel Boyutuna İlişkin Veri Toplama Araçları ................... 88 

  3.4.1.1. Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rolleri ölçeği……………. .... 88 

  3.4.1.2. Kültürel sermaye ölçeği…………………………………… .......... 89 

3.4.2. Araştırmanın Nitel Boyutuna İlişkin Veri Toplama Aracı ....................... 91 

               3.4.2.1. Araştırmanın Nitel Boyutu İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ... 92 

3.5. Verilerin Toplanması Aşaması............................................................................... 93 

 3.5.1. Araştırmanın Nicel Boyutuna İlişkin Veri Toplama Süreci……… .......... 93 

 3.5.2. Araştırmanın Nitel Boyutuna İlişkin Veri Toplama Süreci……… .......... 94 

3.6. Verilerin Analizi Aşaması……………………………………………… ........... 94 

 3.6.1. Nicel Verilerin Analizi………………………………………… .............. 94 

 3.6.2. Nitel Verilerin Analizi………………………………………………… .. 95 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

BULGULAR 

4.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ................................................................ 98 

4.1.1. Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeyleri .................... 98 

4.1.2. Cinsiyet Değişkeni İçin Analiz Sonuçları .............................................. 100 

4.1.3. Yaş Değişkeni İçin Analiz Sonuçları .................................................... 103 

4.1.4.  Görev Değişkeni İçin Analiz Sonuçları ............................................... 104 

4.1.5. Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları ................................... 106 



vii 
 

4.1.6. Okul Öncesi Eğitim Alma Durumu Değişkeni İçin Analiz Sonuçları .. 107 

4.1.7. Aile Toplam Aylık Geliri Değişkeni İçin Analiz Sonuçları .................. 108 

4.1.8. Anne Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları ......................... 110 

4.1.9. Baba Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları .......................... 113 

4.1.10. Branş Değişkeni İçin Analiz Sonuçları ............................................... 115 

4.1.11. Kardeş Sayısı Değişkeni İçin Analiz Sonuçları .................................. 117 

4.1.12. Kıdem Değişkeni İçin Analiz Sonuçları .............................................. 119 

4.1.13. Mezun Olunan Üniversite Değişkeni İçin Analiz Sonuçları ............... 121 

4.1.14. Okul Türü Değişkeni İçin Analiz Sonuçları ........................................ 124 

4.1.15. Yükseköğretimdeki Kişi Sayısı Değişkeni İçin Analiz Sonuçları ...... 126 

4.1.16. İkamet Edilen Yer Değişkeni İçin Analiz Sonuçları…………. .......... 128 

4.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ....................................................................... 129 

4.2.1 Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeylerini Etkileyen Faktörler…………. 130 

4.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ............................................................ 138 

 4.3.1. Yöneticilerin Kültürel Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeyleri .... 138 

 4.3.2. Cinsiyet Değişkeni İçin Analiz Sonuçları ............................................. 140 

 4.3.3. Yaş Değişkeni İçin Analiz Sonuçları…………… ................................ 141 

 4.3.4. Görev Değişkeni İçin Analiz Sonuçları ................................................ 142 

 4.3.5. Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları ................................... 143 

 4.3.6. Okul Öncesi Eğitim Alma Durumu Değişkeni İçin Analiz Sonuçları .. 144 

 4.3.7. Aile Toplam Aylık Geliri Değişkeni İçin Analiz Sonuçları .................. 144 

 4.3.8. Anne Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları ......................... 146 

 4.3.9. Baba Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları .......................... 147 

 4.3.10. Branş Değişkeni İçin Analiz Sonuçları ............................................... 149 

 4.3.11. Kardeş Sayısı Değişkeni İçin Analiz Sonuçları .................................. 150 

 4.3.12. Kıdem Değişkeni İçin Analiz Sonuçları.............................................. 151 

 4.3.13. Mezun Olunan Üniversite Değişkeni İçin Analiz Sonuçları ............... 152 

 4.3.14. Okul Türü Değişkeni İçin Analiz Sonuçları ........................................ 154 

 4.3.15. Yükseköğretimdeki Kişi Sayısı Değişkeni İçin Analiz Sonuçları ...... 155 

 4.3.16. İkamet Edilen Yer Değişkeni İçin Analiz Sonuçları ........................... 156 

4.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ................................................................ 158 

4.4.1 Kültürel Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeylerini Etkileyen 

Faktörler…………. ............................................................................. 158 

4.5. Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular .................................................................... 169 



viii 
 

4.5.1. Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeyleri ile Kültürel                  

Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeyleri Arasındaki İlişki .......... 169 

4.6. Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular ..................................................................... 172 

4.6.1. Kültürel Liderlik Rolleri ile Kültürel Sermaye İlişkisi ......................... 172 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

TARTIŞMA 

5.1. Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Tartışma ..................................... 177 

5.2. Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Tartışma ...................................... 198 

5.3. Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine İlişkin Tartışma ................................... 202 

5.4. Araştırmanın Dördüncü Alt Problemine İlişkin Tartışma ................................ 219 

5.5. Araştırmanın Beşinci Alt Problemine İlişkin Tartışma .................................... 224 

5.6. Araştırmanın Altıncı Alt Problemine İlişkin Tartışma ..................................... 226 

ALTINCI BÖLÜM  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

6.1. Sonuçlar  ............................................................................................................... 231 

6.2. Öneriler ................................................................................................................. 238 

 6.2.1. Uygulayıcılar ve Politika Yapıcılar İçin Öneriler ................................... 239 

 6.2.2. Araştırmacılar İçin Öneriler ................................................................... 242 

KAYNAKLAR .......................................................................................................... 244 

EKLER....................................................................................................................... 274 

        Ek 1.1: Araştırmada Kullanılan Ölçekler ......................................................... 274 

        Ek 1.2 : Ölçek Sahiplerinden Alınan İzinler .................................................... 278 

        Ek 1.3: Ölçekleri Uygulamak İçin Valilik Oluru ............................................ 279 

        Ek 1.4: Nitel Araştırmada Kullanılan Görüşme Formu .................................. 280 

        Ek 1.5: Görüşme Yapabilmek ve Görüşme Formunu Uygulayabilmek İçin  

                     Alınan Valilik Oluru ........................................................................... 285 

    Ek 1.6: Komolgrov-Smirnov Test Sonuçları ................................................. 286 

 

ÖZGEÇMİŞ .............................................................................................................. 287 



ix 
 

 

 

 

TABLOLAR LİSTESİ 

                                                                                                                     Sayfa  

 

Tablo 2.1. Kültürel Liderliğin Elementleri ve Örgüt Kültürü İçin Sonuçları (Trice ve 

Beyer, 1993) ............................................................................................................... 31 

Tablo 2.2. Kültürel Liderin Kültürü Aktarma ve Yerleştirme Mekanizmaları ......... 33 

Tablo 2.3. Literatür Taraması Matrisi: Kültürel Liderlikte Yer Alan 6 Ortak Tema 

(Leman, 2001) ............................................................................................................ 34 

Tablo 2.4. Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rolleri ........................................ 39 

Tablo 2.5. Kültürel Sermaye Kavramını Kullanan Eğitimsel Araştırma Örnekleri 

(Lareau ve Weininger, 2003) ..................................................................................... 47 

Tablo 2.6. Eğitim Araştırmalarında Kültürel Sermayenin Alternatif Tanımları  

(Lareau ve Weinenger, 2003) ..................................................................................... 49 

Tablo 3.1. α=0,05 İçin Örneklem Büyüklükleri (Akarsu, 2014:38) .......................... 81 

Tablo 3.2. Katılımcıların Demografik Bilgileri ......................................................... 83  

Tablo 3.3. Görüşme Yapılan Okul Türleri ve Sayıları .............................................. 85 

Tablo 3.4. Örnekleme İlişkin Demografik Veriler .................................................... 87 

Tablo 3.5.  Kültürel Liderlik Ölçeği Beşli Değerlendirme Tablosu .......................... 89  

Tablo 3.5.  Kültürel Sermaye Ölçeği Beşli Değerlendirme Tablosu ......................... 90 

Tablo 3.7. Kültürel Sermaye Ölçeğinin Alt Boyutlarının Cronbach's Alpha 

Katsayıları .................................................................................................................. 90 

Tablo 3.8. İçerik Analizi Aşamasında İzlenen Aşamalar .......................................... 96 

Tablo 4.1. Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterliklerine İlişkin Aritmetik 

Ortalamaları ve Standart Sapma Puanları .................................................................. 99 

Tablo 4.2. Cinsiyete Göre Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeyleri Anlamlı Fark 

Durumlarına İlişkin Mann-Whitney Testi ................................................................ 101  

Tablo 4.3. Cinsiyete Göre Cinsiyet Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel 

Sermaye Yeterliklerine İlişkin Aritmetik Ortalamaları, Standart Sapma Puanları ve 

Bağıl Değişim Katsayıları ........................................................................................ 102 

 



x 
 

Tablo 4.4. Yaş Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik 

Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark Olan  

Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu ......................................................... 103 

Tablo 4.5. Görev Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik 

Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark Olan  

Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu ......................................................... 104 

Tablo 4.6. Eğitim Düzeyine Göre Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeyleri Anlamlı Fark 

Durumlarına İlişkin Mann-Whitney Testi ................................................................ 106 

Tablo 4.7. Okul Öncesi Eğitim Alma Durumuna Göre Kültürel Sermaye Yeterlik 

Düzeyleri Anlamlı Fark Durumlarına İlişkin Mann-Whitney Testi ........................ 107 

Tablo 4.8. Aile Toplam Aylık Geliri Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin 

Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve 

Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu....... 109 

Tablo 4.9. Anne Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel 

Sermaye Yeterlik Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında 

Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu ......................... 110 

Tablo 4.10. Baba Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel 

Sermaye Yeterlik Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında 

Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu ......................... 113 

Tablo 4.11.  Branş Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye 

Yeterlik Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı 

Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu ....................................... 116 

Tablo 4.12. Kardeş Sayısı Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye 

Yeterlik Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı 

Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu ....................................... 117 

Tablo 4.13. Kıdem Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye 

Yeterlik Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı 

Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu ....................................... 119 

Tablo 4.14. Mezun Olunan Üniversitenin Yer Aldığı Coğrafi Bölge Değişkenine 

Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeylerine İlişkin Kruskal-

Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-

Whitney Testi Sonucu .............................................................................................. 121 

Tablo 4.15. Okul Türü Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye 

Yeterlik Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ..................................... 125 

Tablo 4.16. Yükseköğretimde Eğitim Gören Kişi Sayısı Değişkenine Göre Okul 

Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi 

Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi 

Sonucu ...................................................................................................................... 126 

Tablo 4.17. Yükseköğretim Öncesi Uzun Süreli İkamet Edilen Yere Göre Okul 

Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi 



xi 
 

Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi 

Sonucu ...................................................................................................................... 128 

Tablo 4.18. Katılımcı okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerini sağlamak 

için yaptıkları etkinliklere ilişkin görüşleri .............................................................. 131 

Tablo 4.19. Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerine sahip olmasını 

engelleyen etkenlere ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri ...................................... 134 

Tablo 4.20. Kültürel sermaye yeterlik düzeyini yükseltmek için yapılabileceklere 

ilişkin okul yöneticilerinin önerileri ......................................................................... 136 

Tablo 4.21. Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini Yerine Getirme 

Düzeyine İlişkin Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapma Puanları .................... 138 

Tablo 4.22. Cinsiyete Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini Yerine 

Getirme Düzeylerinde Anlamlı Fark Durumlarına İlişkin Mann-Whitney Testi .... 140  

Tablo 4.23. Cinsiyet Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik 

Rollerini Yerine Getirme Düzeylerine İlişkin Aritmetik Ortalamaları, Standart Sapma 

Puanları ve Bağıl Değişim Katsayıları ..................................................................... 140  

Tablo 4.24. Yaş Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini 

Yerine Getirme Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında 

Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu ......................... 141  

Tablo 4.25. Görev Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik 

Rollerini Yerine Getirme Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve 

Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu....... 142 

Tablo 4.26. Eğitim Düzeyine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini 

Yerine Getirme Düzeylerinde Anlamlı Fark Durumlarına İlişkin Mann-Whitney 

Testi .......................................................................................................................... 143 

Tablo 4.27. Okul Öncesi Eğitim Alma Durumuna Göre Okul Yöneticilerinin 

Kültürel Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeylerinde Anlamlı Fark Durumlarına 

İlişkin Mann-Whitney Testi ..................................................................................... 144 

Tablo 4.28. Aile Toplam Aylık Geliri Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin 

Kültürel Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi 

Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi 

Sonucu ...................................................................................................................... 145 

Tablo 4.29.  Anne Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel 

Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeylerine İlişkinKruskal-Wallis Testi Sonucu 

ve Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu .. 146 

Tablo 4.30. Baba Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel 

Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeylerine İlişkinKruskal-Wallis Testi Sonucu 

ve Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu .. 148 

 



xii 
 

Tablo 4.31. Branş Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini 

Yerine Getirme Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında 

Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu ......................... 149 

Tablo 4.32. Kardeş Sayısı Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik 

Rollerini Yerine Getirme Düzeylerine İlişkinKruskal-Wallis Testi Sonucu ve 

Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu....... 150 

Tablo 4.33. Kıdem Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik 

Rollerini Yerine Getirme Düzeylerine İlişkinKruskal-Wallis Testi Sonucu ve 

Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu....... 151 

Tablo 4.34. Mezun Olunan Üniversitenin Yer Aldığı Coğrafi Bölge Değişkenine 

Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeylerine 

İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara 

İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu ........................................................................ 153 

Tablo 4.35. Okul Türü Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik 

Rollerini Yerine Getirme Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve 

Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu....... 154 

Tablo 4.36. Ailede Yükseköğretim Düzeyinde Eğitim Gören Kişi Sayısı Değişkenine 

Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeylerine 

İlişkinKruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara 

İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu ........................................................................ 155 

Tablo 4.37. Yükseköğretim Öncesi Uzun Süreli İkamet Edilen Yer Değişkenine 

Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeylerine 

İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara 

İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu ........................................................................ 157 

Tablo 4.38. Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirmek için 

yaptıkların etkinliklere ilişkin görüşleri ................................................................... 159 

Tablo 4.39. Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirmelerini 

engelleyen etkenlere ilişkin görüşleri....................................................................... 165 

Tablo 4.40. Kültürel liderlik rollerini yerine getirme   düzeyini yükseltmek için 

yapılabileceklere ilişkin okul yöneticilerinin önerileri ............................................ 167 

Tablo 4.41. Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyi, kültürel sermaye 

alt boyutları ve kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi arasındaki ilişkiye 

yönelik  Spearman korelasyon analizi (rho)............................................................. 170 

Tablo 4.42. Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirirken 

kullandıkları kültürel sermayelerinden yararlanma taktikleri .................................. 173 

 

 

 



xiii 
 

 

 

 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

      Sayfa  

 

ŞEKİL 2.1. Kültürel liderliğin örgütsel yapı, örgütsel davranış, örgüt kültürü ve  

örgüt performansı ile ilişkisi  ..................................................................................... 32 

ŞEKİL 2.2. Kültürel liderlik davranışlarının okul kültürü ve öğrenci başarısı ile 

ilişkisi (Marzano ve arkadaşları, 2005)  ..................................................................... 35 

ŞEKİL 2.3. Okul müdürünün kültürel liderliğinin güçlü okul kültürü ve okul 

verimliliği/okul başarısı ile ilişkisi ............................................................................. 41 

ŞEKİL 2.4. Okul yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlilikler ......................... 42 

ŞEKİL 2.5. Kültürel sermaye, ekonomik sermaye ve sosyal sermayenin birbirine 

dönüşebilmesi ............................................................................................................. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 

 

EKLER LİSTESİ 

                  Sayfa  

EK 1.1. Araştırmada Kullanılan Ölçekler  ..........................................................275 

EK 1.2. Ölçek Sahiplerinden Alınan İzinler  ........................................................ 279 

EK 1.3. Ölçekleri Uygulamak İçin Valilik Oluru  ............................................... 280  

EK 1.4. Nitel Araştırmada Kullanılan Görüşme Formu ........................................ 281  

EK 1.5. Görüşme Yapabilmek ve Görüşme Formunu Uygulayabilmek İçin  

               Alınan Valilik Oluru .............................................................................286 

EK 1.6.  Komolgrov-Smirnov Test Sonuçları…………………………………..287 
 

 



 

KISALTMALAR 

ABD: Amerika Birleşik Devletleri 

ÇEV.: Çeviren 

ED.: Editör 

MEB: Milli Eğitim Bakanlığı  

OCAI: Organizational-Culture-Assessment Instrument 

O.D.T.Ü.: Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

OECD:  Organisation for Economic Cooperation and Development 

PISA: The Programme for International Student Assessment 

TUBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

TUİK: Türkiye İstatistik Kurumu 

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development 

UNESCO: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 

 

 
 

 



  

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

GİRİŞ 

            1.1.  PROBLEM DURUMU 

Kültür, günümüz dünyasında en sık kullanılan terimlerden biridir. Kültür, 

bir milletin dini, ahlaki, hukuki, entelektüel, estetik, lisani, iktisadi ve teknik 

hayatlarının uyumlu toplamıdır (Kafesoğlu, 1997). Bir milletin maddi ve manevi 

değerlerinin toplamı olarak da tanımlanabilen kültür, toplumsal yaşam, iş hayatı ve 

sosyal yaşam başta olmak üzere insan hayatının bütün unsurlarında en ince 

ayrıntılarına kadar kendini göstermektedir. Dolayısıyla kültür ve kültürle ilgili 

gelişmeler tüm sistemleri yakından etkilemektedir (Wyer vd., 2013).  

Milletin kültürünü kuşaktan kuşağa aktararak milletin varlığını 

sürdürmesinde başat rol oynayan, ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştiren 

sistemler eğitim sistemleridir (Sarıer, 2013). Sistem Teorisine göre okullar, öğrenci, 

araç, gereç, bilgi, teknoloji gibi girdileri alan, örgütsel dönüşüm sürecine dahil 

ederek çevreye ürün (eğitilmiş öğrenci) ve hizmet gibi çıktılar sunan açık sosyal bir 

sistemdir (Morgan, 1994). Okullar, girdi olarak aldıkları öğrencileri kültürleme 

(enculturation) sürecine dahil ederek öğrencilere içinde bulunduğu toplumun 

kültürünü kazandırır, onları toplumun istediği gibi biçimlendirir, toplumca istenen 

insanı yetiştirir, bu yolla kültürel birliği ve toplumsal barışı sağlar (Yıldırım, 2001; 

Conway, 2000). 

Kültür aktarımı ile ilgili önemli görevleri olan okullar formal örgüt yapısına 

sahip olmalarının yanında informal örgüt özelliklerini de göstermektedir 

(Bursalıoğlu, 1982). Her okul kendine özgü inançlar, varsayımlar, değerler, normlar, 

anlam örüntüleri, gelenekler, törenler ve hikayelere sahiptir. Bir başka deyişle her 

okulun kendi örgüt kültürü bulunmaktadır (Şişman, 1994; Schein, 2010). Yapılan 

araştırmalarla örgüt kültürünün okulların verimliliği ve etkililiği ile ilişkisi olduğu 

ortaya konmuştur. Güçlü örgüt kültürüne sahip okulların amaçları gerçekleştirme, 
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etkili ve verimli olma düzeyi zayıf örgüt kültürüne sahip okullara göre daha 

yüksektir (Hoy ve Miskel, 2010, ss.174-179; Aksu vd., 2003). Güçlü örgüt kültürüne 

sahip okullarda çalışanların iş doyumu, örgütsel bağlılığı daha yüksektir, bu okullar 

daha sağlıklı örgüt özelliklerine sahiptir (Tuna, 2014), çatışmalar en alt düzeyde iken 

uyum, işbirliği en üst düzeydedir, açık ve yapıcı iletişim vardır; örgütsel güven 

yüksek düzeydedir (Erdem ve İşbaşı, 2001; Balcı, 2001). Kültürel sinerji ve takım 

çalışması, hedef ve insan odaklılık, veli memnuniyeti güçlü örgüt kültürü olan 

okulların başat özellikleridir. Güçlü örgüt kültürüne sahip olan okullar kendilerine 

girdi olarak gönderilen para, öğrenci, insan gücü kaynağını en etkin ve verimli bir 

şekilde kullanarak, kendisine yapılan yatırımın israfa dönüşmesine izin vermez 

(Turan, 2014). Örgüt kültürünün güçlü ya da zayıf olmasını belirleyen ana faktörlerin 

başında okul yöneticileri gelmektedir.  

Okul yöneticileri, örgüt kültürünü etkili ve verimli bir şekilde yönetebilmek 

için okuldaki kültürel ve sosyal yöne önem vermeli ve okullarında kültürel liderlik 

yapabilmelidir. Kültürel liderlik; okul kültürünü oluşturan ortak düşünüş, inanış, 

sembol, kabul, gelenek ve normlar aracılığıyla çalışanların amaçlar doğrultusunda 

eyleme geçirilmesi sürecidir (Yıldırım, 2001; Baker, 1992). Okul yöneticisi, kültürel 

lider olarak okul kültürünün işlevsel ve amaçlara ulaşmayı sağlayan özelliklerini 

korurken okul kültürünün içinde bulunduğu hızlı değişim ve dönüşüm döneminde 

işlevsel olmayan ve amaçlara ulaşmayı engelleyen özelliklerini de değiştirir (Çelik, 

2013). Kültürel lider olan okul yöneticisi, başarılı bir okul oluşturabilmek için bütün 

okul personeli, öğrenci ve velileri paylaşılan, ilham verici bir vizyon etrafında 

bileştirir; çalışanlar arasındaki etkili işbirliğini ve güveni güçlendirir, okulun sahip 

olduğu değerler ve normları değiştirerek, yeni semboller, törenler, gelenekler 

oluşturarak okulun kültürünün ve okulun akademik ve kurumsal gelişiminin önünü 

açar (Bento, 1999). Ayrıca güçlü, esnek, öğrenen bir örgüt kültürü oluşturarak örgütü 

ve çalışanlarını durumsal koşullara ve değişime daha hazır duruma getirir. Bütün 

bunları yaparken okul kültürünün toplumun kültürüne, çevreye ve yasal işleyişe 

uygunluğunu da sağlar.  

Okul yöneticisinin kültürel liderlik yaparken oynaması gereken ve birbiriyle 

ilişkili rolleri de vardır. Okul yöneticisi yorumlayıcı rolüyle okul kültürünü (değerler 

ve normlar vb.) tanıyıp sözel olarak tanıtırken, davranış modelliğiyle okul kültürünün 

önemini ve gerekliliğini vurgulamaktadır. Resmi rolüyle ise o değerlerin ve 
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normların okulda kökleşmesini ve okulun çevreyle bütünleşmesine çalışmaktadır 

(Yılmaz, 2008; Çelik, 1999). 

Okul örgütü için çok önemli olan kültürel liderlik, okul yöneticilerinin 

mevzuattaki görevleri arasında da yer almakta ve kendilerinin ve okullarının 

performansının denetim ve değerlendirmesinde önemli bir standart işlevi 

görmektedir. Nitekim, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliğinde müdürlerin kültürel liderlikle ilgili görevine şu cümlelerle vurgu 

yapılmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2016a): 

“Okul yöneticileri; öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve çevreye eğitim ve öğretimde 

liderlik yapar, verimliliğin artırılmasına, ekip ruhunun oluşturulmasına, okulun 

çevreyle bütünleşmesine ve kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

yapar.”  

Benzer şekilde Milli Eğitim Bakanlığı okullarının denetim ve 

değerlendirilmesinde kullanılan Kurum Standartları Sistemi’nde okul yönetimlerinin 

kültürel liderliği ile ilgili aşağıda belirtilen ifadelere yer verilmiştir (Milli Eğitim 

Bakanlığı, 2015a): 

“Okul yönetimleri çocukların ve öğretmenlerin motivasyonlarını desteklemek, bunun 

için olumlu bir örgüt ortamı oluşturmak durumundadır. Okul temelli mesleki gelişim, 

okul çalışma kültürü ve değerler sisteminin gelişimine bağlı olarak okulun çevre ile 

bütünleşmesi ve çevre olanaklarının okul sorunlarının çözümünde daha fazla işe 

koşulması amaçlarının gerçekleştirilmesini içerir”. 

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Standartlarından birisi olan 

“Çocuklara, Velilere ve Okul Personeline Yönelik Motivasyon Artırıcı Çalışmalar” a 

ilişkin aşağıdaki değerlendirme göstergeleri de okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rolleriyle ilişkilidir (MEB, 2015a): 

“Eğitim öğretim yılı içerisinde veliler, öğretmenler ve öğrenciler için motivasyonu 

artırmak amacıyla yapılan sosyal etkinlikler (millî bayramlar, kurtuluş günleri ve anma 

günleri hariç yapılan yarışmalar, eğlenceler, geziler ve kermesler gibi) vardır.”  

Yukarıda ifade edilen mevzuat ve standartlar göz önüne alındığında okul 

müdürünün kültürel liderliğinin, Milli Eğitim Bakanlığının kurum kültürünün 

geliştirilmesi, okulun verimliliğinin artması, okul-çevre bütünlüğünün sağlanması, 

öğrenci, veli ve tüm personelin motive olması için önem verdiği kavramlardan biri 

olduğu görülmektedir.  

Eğitim örgütleri de dahil olmak üzere bütün örgütlerin önem verdiği bir 

diğer önemli kavram ise yöneticilerin yeterlikleridir (Turan, 2014). Yöneticilerin 
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teknik, kişilerarası ve bilişsel yeterliklere sahip olmasının yanında kültürel sermaye 

yeterlikleri de onların liderlik yapabilmesi için gereklidir (Sarıer, 2013). Bourdieu 

tarafından sıkça dile getirilen ve bu vasıtayla literatüre giren ‘kültürel sermaye’ 

kavramı yüksek kültüre ait malumatın toplamı ve eğitim yoluyla elde edilen 

hünerlerin bir bütünüdür (Bourdieu, 1986). Kültürel sermaye, geniş anlamıyla eğitim 

sürecinde elde edilen birikimin toplamını dile getiren bir kavram veya belirli bir 

grubun paylaştığı kültürel eğilim, tutum, inanç, gelenek, değer, iş yapma biçimi ve 

ifade neticesinde öğrendiği ya da edindiği beceriler olarak tanımlanabilir (Aksoy ve 

Enlil, 2010). Bourdieu (1970), kültürel sermayeyi formel eğitimle kazanılan ve 

diplomalarla objektif bir görünüm kazandırılan “okul sermayesi” ile aileden 

kaynaklanan ve doğal bir biçimde, aile hayatı içerisinde kazanılan nitelikleri ifade 

eden “miras yoluyla geçen kültür sermayesi” olmak üzere ikiye ayırarak 

incelemektedir. İster okul sistemi yoluyla elde edilmiş olsun, ister aileden 

devralınmış olsun, kültürel sermaye entelektüel niteliklerin toplamına karşılık gelir 

(Ünal, 2004). Kültürel sermaye, kültürel faaliyetlere katılım, entelektüel birikim, 

kültürel potansiyel yeterlilikler ve çevredeki kültürel değerlere ve faaliyetlere duyarlı 

olma anlamına gelen kültürel bilinç alt boyutlarından oluşur (Avcı, 2015). Çağın 

şartlarına, değişim ve dönüşümlere uygun sonuçlar elde edilmesi için sürekli 

geliştirilmesi, arttırılması ve yatırım yapılması gereken kültürel sermaye, bir bireyin 

akademik başarısını ve kariyer başarısını belirler (Lin, 1999).  

Kültürel sermaye, tüm yöneticiler de olduğu gibi okul yöneticilerinin 

akademik ve kariyer başarısını da etkileyerek onların yöneticilik mevkiine 

gelmesinde önemli rol oynar (Kılınç, 2016). Nitekim 22 Nisan 2017’de yayınlanan 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme 

Yönetmeliği’ne (Milli Eğitim Bakanlığı, 2017) göre okul yöneticilerinin (müdür, 

müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcısı) atanması için yapılan sözlü sınavda ana 

sözlü sınav konularından birisi genel kültür kategorisidir ve genel kültür sözlü sınav 

puanının % 10’nunu oluşturmaktadır. Müdürlerin seçiminde kullanılan bu kriter, 

genel kültürel yeterliklerin okul müdürlüğü açısından vazgeçilmez bir unsur 

olduğunu göstermektedir. Milli Eğitim Temel Kanunun 1. Maddesinde (MEB, 

2016b):“….Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan 

ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan yurttaşlar olarak 

yetiştirmek” ve aynı kanunun 28. Maddesinde ortaöğretimin amaç ve görevlerine dair 

(MEB, 2016b) 
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“Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek 

suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun 

iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü 

kazandırmak”  

ifadeleriyle de okul yöneticilerinin genel kültür kazanımlarının yanı sıra genel 

kültürün aktarımı yönünden sorumluluklarına da vurgu yapılmıştır. 

Okul yöneticileri, kültürel aktarımı etkili bir şekilde yapabilmek için teknik 

bilgilerinin yanı sıra kendini ifade edebilme becerileri ve bedene sinmiş 

kabiliyetlerin kullanımına dönük olarak yüksek düzeyde kültürel sermaye 

yeterliklerine sahip olmalıdır (Barret, 2016). Yüksek düzeyde kültürel sermaye 

yeterliliklerine sahip olmanın sağladığı birçok avantaj bulunmaktadır. Yüksek 

düzeyde kültürel sermaye yeterliliği, geniş kapsamlı genel kültürel birikime ek olarak 

kendini rahatça ifade edebilme, açık, anlaşılır konuşma gibi bedensel kabiliyetlerin 

bütününe ve gelişimine de işaret ederek bireylerin bedensel ve zihinsel gelişimini ön 

planda tutar (Avcı, 2015). Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliliği, eğitimde 

eşitsizliğin giderilmesini sağlayacak şekilde okul kültürünün oluşturulması, 

değiştirilmesi ve geliştirilmesine yön vermektedir (Çelik, 2014). Sosyo-ekonomik 

olarak görece alt sınıfta yer alan bir ailede dünyaya gelen çocuk kültürel sermaye 

birikimini sağlama ve eksiklerini giderme şansını, kültürel sermaye birikimi yüksek 

bir okul yöneticisinin yönettiği güçlü örgüt kültürü olan bir okulda daha iyi 

karşılayabilir (Andersen ve Jeager, 2013). Okul yöneticisi, okul örgütünü yüksek 

kültürel sermayesi ile yapılandırabilir, öğrencilerin başarılı olması ve öğretmenlerin 

mutlu olması için gerekli olan bir okul kültürü oluşturabilir. Ayrıca, okul 

yöneticisinin kültürel sermaye yeterliliklerinin yüksek olması, hem çevresel 

imkânları fark etme hem de bu imkânlardan okul için en verimli bir şekilde 

yararlanma fırsatı sağlayan bir anlayış kazandırır (Çelik, 2013). Kısacası, 

yöneticisinin kültürel sermayesi, onun liderliğine yön vererek okul kültürüne şekil 

verir, bu kültürün güçlü ya da zayıf olmasını belirler. 

Okulun lideri olan okul yöneticisi, okul kültürünü değiştirmek ve 

geliştirmek için hem bireysel özellikleri ile ilgili olan kültürel sermaye yeterliliklerini 

hem de resmi pozisyonundan ve yönetim bilgisinden kaynaklanan kültürel liderlik 

rollerini kullanmaktadır. Okul kültürü, okul yöneticisinin kültürel sermayesinin bir 

yansımasıdır. Okulda öğrencilerin ve öğretmenlerin motive ve mutlu olması için 

sosyal etkinlikler yapılması; öğretmenlerin işe kendilerini adaması ve özellikle 
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sosyo-ekonomik seviyesi düşük öğrencilerin kültürel sermaye kazanması ve 

akademik başarısını artırması için gerekli olan örgüt tasarımı ve örgüt kültür 

deseninin kapasitesi okul yöneticisinin kültürel sermaye yeterlilikleriyle ile yakından 

ilişkilidir (Hallinger ve Leithwood, 1996; Çelik, 1999). Örneğin, kendisi operaya 

gitmeyen bir okul yöneticisinin öğretmenlerini ve öğrencilerini operaya götürmesi 

beklenilmez. Bilim alanındaki gelişmeleri takip etmeyen bir okul yöneticisinin kimya 

olimpiyatlarına öğrencilerini hazırlamak gibi bir kaygısı olmayacaktır. Şiir alanında 

bilgi sahibi olmayan bir okul yöneticisi, şiir dinletisi etkinlikleri için çok çaba sarf 

etmeyecektir. Bu örneklerde görüldüğü üzere okul yöneticilerinin kültürel sermaye 

yeterlilikleri onların kültürel bir lider olarak sosyal etkinlik yapılması için karar alma 

ve eylemde bulunmasında belirleyici olabilmektedir. Okul yöneticileri kültürel 

liderlik rollerini, okulun işlevsel olmayan değerlerini değiştirerek ve geliştirerek, rol 

model olup örnek davranışlar sergileyerek yapar (Yıldırım, 2001). Bu değerleri 

değiştirme ve rol model olma işlemlerini aldığı eğitim, deneyim, çevreye ilişkin 

bilgisi ve inançları ile yapmaktadır (Çelik, 2013). Okul yöneticisinin aldığı eğitim, 

deneyim, çevreye ilişkin bilgisi ve hatta inançları ise kültürel sermayesinin bir 

parçasıdır (Flores Vance, 2013). Bu bağlamda, özellikle örgütlerin teknolojik 

gelişmeler, küreselleşme ve bilgi artışındaki hızdan kaynaklanan kültürel dirençleri 

aşmasında ve çok zor olan kültürel değişimlerinin sağlanmasında önemli olan okul 

yöneticisinin kültürel sermaye yeterliliklerinin ve kültürel liderlik rollerinin birbiriyle 

ilişkili olduğu, okul yöneticisinin yüksek kültürel sermaye sahibi olmasının kültürel 

liderlik rollerine pozitif etki yapabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, halen geleneksel 

yönetim biçiminden kurtulamamış başarısız okul yöneticileri ve verimsiz okulların 

var olduğu, ortak değer ve ihtiyaçlardan ziyade uyulması gereken kurallardan ibaret 

okulların varlığını sürdürdüğü (Yörük ve Şahin, 2012) günümüz eğitim sisteminde 

kültürel sermaye yeterlilikleri ve okul müdürlerinin kültürel liderlik rollerine ilişkin 

bir analizin alanda oldukça özgün bir çalışmaya temel oluşturabileceği 

düşünülmektedir. Bu sebeple bu konuda bir çalışma ihtiyacı görülmüştür. 

Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerini ve 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerini irdelemek, çeşitli değişkenlere 

göre kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde ve kültürel liderlik rollerini yerine 

getirme düzeylerinde anlamlı fark durumlarına bakmak, kültürel sermaye yeterlikleri 

ile kültürel liderlik rolleri arasındaki ilişki olup olmadığını belirlemek, ayrıca bu 

konu hakkında okul yöneticilerinin görüşlerini incelemektir.  
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1.2. PROBLEM CÜMLESİ 

Değişimlerin ve yeniliklerin çok hızlı olduğu bilgi çağında okulların 

amaçlarına ulaşması, toplumun talep ettiği nitelikte insanları yetiştirmesi için 

değişime uyum sağlayan, öğrenen, güçlü örgüt kültürlerine sahip olmalarını 

gerektirmektedir. Ayrıca okulların öğrencilerini yaşama hazırlayacak kültürel 

sermayeye sahip olmaları için gerekli imkanları sağlaması beklenmektedir. Okulların 

kendilerinden beklenen bu görevleri yapabilmesi, okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik görevleri ve kültüre sermaye yeterlilikleri ile yakından ilişkili görülmektedir. 

Okul yöneticilerinin güçlü örgüt kültürleri oluşturmak için kültürel sermaye 

yeterliliklerinin ve kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinin belirlenmesi, 

belirlenen bu düzeyinin oluşmasına neden olan etmenlerin neler olduğunun 

belirlenmesi, nasıl daha yüksek düzeylere getirilebileceğine yönelik önerilerin 

belirlenmesi ve okul yöneticilerinin kendilerini bu alanlarda nasıl 

yenileyebileceklerinin belirlenmesi önemli bir problem durumu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Bu problem durumunun tespitinde ve çözümünde okul yöneticilerinin 

bakışı, tutumu ve algılarının önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Bu problem 

durumundan yola çıkarak bu araştırmada “okul yöneticilerinin kültürel sermaye 

yeterlilikleri ve kültürel liderlik rolleri” bir çalışma teması olarak incelemeye 

alınmıştır ve bu araştırmadaki temel problem cümlesi “Okul yöneticilerinin kültürel 

sermaye yeterlik düzeyleri ve kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyleri 

nedir? Aralarındaki ilişki nasıldır” olarak ifade edilmiştir. Bu temel problem 

cümlesinden hareketle aşağıdaki alt problemler çerçevesinde inceleme yapılmıştır.  

1. Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliliği ne düzeydedir? 

 Okul yöneticilerinin demografik değişkenlere göre (cinsiyet, yaş, görev, 

eğitim düzeyi, okul öncesi eğitim alma durumu , aile toplam aylık geliri, anne 

eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, branş, kardeş sayısı, kıdem, mezun olunan 

üniversitenin yer aldığı coğrafi bölge, okul türü, ailede yükseköğretim 

düzeyinde eğitim gören kişi sayısı, yükseköğretim öncesi uzun süre ikamet 

edilen yer) kültürel sermaye yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark var 

mıdır? 

2. Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeylerini etkileyen temel  

       etkenlere yönelik görüşleri nelerdir? 
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 Okul yöneticilerinin kendilerini kültürel sermaye açısından yeterli görme 

durumuna ilişkin görüşleri nelerdir? 

 Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerini sağlamak için yapmakta 

oldukları etkinliklere ilişkin görüşleri nelerdir? 

 Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerine sahip olmasını engelleyen 

etkenlere yönelik görüşleri nelerdir? 

 Okul yöneticilerinin kültürel sermaye düzeylerini yükseltmek için 

yapılabileceklere ilişkin önerileri nelerdir? 

3. Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirmeleri ne düzeydedir? 

 Okul yöneticilerinin demografik değişkenlere göre (cinsiyet, yaş, görev, 

eğitim düzeyi, okul öncesi eğitim alma durumu , aile toplam aylık geliri, 

anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, branş, kardeş sayısı, kıdem, 

mezun olunan üniversitenin yer aldığı coğrafi bölge, okul türü, ailede 

yükseköğretim düzeyinde eğitim gören kişi sayısı, yükseköğretim öncesi 

uzun süre ikamet edilen yer) kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

4. Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerini    

           etkileyen temel etkenlere yönelik görüşleri nelerdir? 

 Okul yöneticilerinin kendilerini kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeyi açısından yeterli görme durumuna ilişkin görüşleri nelerdir? 

 Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirmek için 

yapmakta oldukları etkinliklere ilişkin görüşleri nelerdir? 

 Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirmelerini 

engelleyen etkenlere yönelik görüşleri nelerdir? 

 Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerini 

yükseltmek için yapılabileceklere ilişkin önerileri nelerdir? 

5. Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlilik düzeyleri ile kültürel liderlik  

          rollerini yerine getirme düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?  

6. Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirirken kullandıkları  

          kültürel sermayelerinden yararlanma taktiklerine ilişkin görüşleri nelerdir? 

1.3.  ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Eğitim alanında kültürel sermaye konusunda yurtiçinde yapılan araştırmalar 

oldukça azdır. Özellikle sosyoloji, işletme, iktisat, sağlık bilimleri, halk sağlığı, vb. 

alanlarda sosyal sermaye konusunda yapılan araştırmalarda (Ekinci, 2008; Ayalp, 
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2010; Özcan, 2011; Kösemen, 2010; Kuşcu, 2006; Çakar, 2008; Altun, 2011; 

Kangal, 2013; Aydemir, 2011; İnce, 2014; Kayı, 2012; Yavuz, 2012) kültürel 

sermaye konusuna tanım olarak değinilse de okul yöneticilerinin kültürel sermaye 

varlığının ölçümlenmesi konusunda çalışmalara rastlanmamıştır. Oysa eğitim-

öğretimin temel unsurlarından biri olan okul yöneticilerinin kültürel sermaye 

yeterliklerinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, eğitimin kalitesinin arttırılması adına 

atılması gereken önemli bir adım olarak görülebilir. Çünkü okulların örgüt kültürü 

okul yöneticilerinin kişiliğinin ve yeterliliklerinin bir yansımasıdır. Okul 

yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlilikleri okulların güçlü veya zayıf örgüt kültürü 

oluşturmalarında oldukça etkilidir.  

Kültürel sermaye ve eğitim ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda; 

yöneticilerin temel görevleri arasında olan örgüt kültürünün oluşturulması, 

değiştirilmesi, geliştirilmesi, yönetimi ve kültürün öğrencilere aktarımı adına kültürel 

sermaye yeterliklerine sahip olmak okul yöneticileri için öncelikli bir ihtiyaç olarak 

görülebilir. Ayrıca okul yöneticilerinin bir diğer temel yeterliklerinden olan 

kişilerarası yeterliklerine doğrudan veya dolaylı etki eden bedensel/potansiyel 

kültürel sermaye yeterlikleri, kültürel sermaye yeterliklerinin temel bileşenlerinden 

birini oluşturmaktadır. Okul yöneticilerinin kültürel sermaye düzeylerinin tespiti ve 

okul yöneticilerinin atanmasından sonra kültürel sermaye yeterlik düzeylerini arttırıcı 

çalışmalar yapılması önem arz etmektedir. Oysa yurtiçinde eğitim alanında yapılan 

çalışmalara bakıldığında okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeylerini 

ölçmeye yönelik herhangi bir araştırma bulunamamıştır. Uluslararası alanda ise daha 

çok kültürel sermaye-eğitim ilişkisini belirginleştiren çalışmalar göze çarpmaktadır. 

Bu çalışmayla eğitim alanında okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik 

düzeylerinin belirlenmesine yönelik ihtiyaç giderilmeye çalışılmış ve mevcut kültürel 

sermaye yeterlik düzeylerini daha yüksek seviyelere taşıyacak öneriler sunulmuştur. 

Bu araştırmanın ele aldığı bir diğer konu ise okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rolleridir. Bilgi çağından kültür çağına geçtiğimiz bu süreçte okulların 

rekabet avantajı sağlamak için kültürel liderlik rollerini iyi yapan okul yöneticilerine 

ihtiyacı vardır. Halen geleneksel yönetim biçimlerinden kurtulamamış okul liderleri 

ve örgütleri için verimliliği arttırma yönünde değişimlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Çalışanlar ve yöneticilerin hiyerarşik bağlarla birbirine bağlı olduğu, ortak değer ve 

ihtiyaçlardan ziyade uyulması gereken kurallardan ibaret okulların varlığı dikkati 

çekmektedir (Yörük ve Şahin, 2012). Yapılan araştırmalarda okul yöneticilerinin 
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kültürel liderlik rollerini yeterince yerine getiremedikleri (Yıldırım, 2001, Tuna, 

2014, Uygur, 2010) bulunmuştur. Bu nedenle, okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rolleri okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeylerine ilişkin analizde 

kullanılabilecek oldukça özgün bir kavram olarak görülmektedir.  Bu araştırma, okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyinin tespiti, kültürel 

liderlik rollerini yerine getirmelerini engelleyici durumların tespiti ve arttırılması için 

neler yapılabileceğine ilişkin öneriler koyması açısından önemlidir. 

Bu araştırmanın odak noktasını oluşturan ve onu özgün kılan bir diğer etken 

ise bu araştırmanın okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyleri ile 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemesidir. 

Okul yöneticilerinin teknik, kişilerarası ve bilişsel yeterliklere sahip olmasının 

yanında kültürel sermaye yeterlikleri de onların etkin ve verimli liderlik yapabilmesi 

için gereklidir (Sergiovanni, 1986). Her şeyden önce kültürel lider olarak okul 

yöneticisinin öğrencilerin akademik başarılarını artıracak, öğretmenlerin mutlu 

olduğu ve velilerin de memnun olduğu okul kültürel sermayesini oluşturabilmesi ve 

bunu öğrencilere aktarabilmesi için kendisinin kültürel sermaye yeterlilikleri 

göstermesi gerekir (Purcell, 2007). Ayrıca, eğitim-öğretimin ana odağı olan 

öğrencilerin-özellikle de aile kültürel sermayesi yetersiz olan öğrencilerin-okul 

kültürel sermayesini kazanmaları için kültürel lider olarak okul yöneticilerinin 

kültürel sermaye yeterlikleri önem arz etmektedir çünkü bu öğrencilerin ihtiyaç 

duyduğu eğitimsel kaynaklar, okul ve sınıf ortamı, sosyal ve müfredat dışı etkinlikler 

okul yöneticilerinin yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliğine sahip olmasını 

gerektirmektedir (Techman, 1987). Bunun yanı sıra sosyo-ekonomik düzeyi düşük ve 

aile kültürel sermayesi yetersiz ailelerden gelen öğrencilerin yaptığı yanlış okul 

seçimi tercihlerinden kaynaklanan eğitim sistemindeki yetenek kayıplarının 

önlenmesi, sosyoekonomik seviyesi düşük sınıflardan gelen ve aşırı yoksul 

öğrencilerin kültürel sermayesininin okul kültüründe geçerli hale getirilmesi, bu 

öğrencilerin okuldaki hakim kültürel sermayeye entegre edilmesi gerekliliği kültürel 

lider olan okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerini önemli kılmaktadır 

(Khalifa, 2010). Bilginin 24 saaten az bir sürede değiştiği günümüzde kültürel lider 

olarak okul yöneticisinin kendi kültürel sermayesini arttırmak ve diğerlerine örnek 

olmak için baş (öncü) öğrenen rolünü oynaması gerekmektedir ve bu rol de doğrudan 

kültürel sermaye yeterlikleri ile ilişkilidir (Matthews ve Crow, 2003). Okul 

yöneticisinin kültürel lider olarak okul kültürünü tanıtma, aktarma (yorumlayıcı rol) 
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ve okul kültürünü değiştirip geliştirme (kültür mimarı) ve okul kültürüne uygun 

örnek davranışlar gösterme (sunucu rol) becerileri  (Yıldırım, 2001) okul 

yöneticilerinin gerek aile kültürel sermasinden gerekse okul kültürel sermayesinden 

elde ettiği entelektüel birikimleri, kültürel bilinçleri ve kültürel potansiyelleri önemli 

hale getirmektedir. Sonuç olarak, eğitim sisteminin omurgasını oluşturan okulların 

verimliliği için kültürel lider olan okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliğinin 

önem arz ettiği söylenebilir. 

Araştırma, okul yöneticilerinin kültürel sermaye düzeylerini tespit eden 

ulusal ve uluslararası düzeydeki ilk çalışma örneklerinden biri olması, okul 

yöneticilerinin kültürel sermayelerinin arttırılmasına yönelik bilimsel yollarla elde 

edilmiş verilere dayalı olarak öneriler sunması, kültürel sermaye-eğitim yönetimi 

ilişkisini belirginleştirmesi gibi sebeplerle önemli görülmektedir. Ayrıca daha önce 

ulusal ve uluslararası alanyazında okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerinin 

kültürel sermaye ile ilişkisini inceleyen bir araştırma bulunmamaktadır. Yukarıda 

belirtilen nedenlerden dolayı bu araştırma önemli görülmektedir. 

1.4. ARAŞTIRMANIN SAYILTILARI 

a-Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin ölçek maddelerine verdikleri cevaplar 

gerçeği yansıtmaktadır. 

b-Bu çalışmada okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliliklerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme düzeyi ile arasında ilişki olup olmadığına ilişkin 

algılarını etkileyebilecek başka değişkenlerin araştırmaya dahil edilen değişkenleri 

etkilemediği kabul edilmiştir.  

1.5. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

1-Araştırma, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Mersin İli merkez ilçelerindeki devlet 

okullarında görev yapan 586 okul yöneticisine uygulanan ölçek verileri ve 18 okul 

yöneticisinden alınan olan görüşme formu verileriyle ile sınırlıdır.   

2- Elde edilen veriler, okul yöneticilerinin anketlere verdikleri yanıtlarla sınırlıdır. 

3-Araştırma verileri çalışmaya katılan okul yöneticilerinin algıları kapsamında 

incelenmiştir. 

4-Araştırma, sadece okul yöneticilerinin görüşleri ile sınırlıdır ve araştırmaya 

öğretmen görüşleri dahil edilmemiştir. 
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1.6. TEMEL TERİMLERİN TANIMLARI 

Kültürel Sermaye: İnsanların kültürlerinden kasıtlı veya kasıtsız edindiği ve hayat 

tarzına, anlayışına, iş yapma biçimine, hülasa benliğine kattığı her şeydir (Bourdieu, 

1986; Avcı, 2015).  

Kültürel Liderlik: Okul kültürünü oluşturan ortak düşünüş, inanış, sembol, kabul, 

gelenek ve normlar aracılığıyla çalışanların amaçlar doğrultusunda eyleme 

geçirilmesi sürecidir (Yıldırım, 2001; Baker, 1992). 

Kütür: Kültür araç-gereçleri, tüketici ürünlerini, kanunları, insan fikirlerini, 

zanaatları, inançları ve geleneklerin hepsini içinde barındıran bir bütündür, maddi ve 

manevi değerlerin toplamıdır, düşünce ve eylemin tutarlı ve entegre bir örüntüsüdür 

(Malinowski, 2003). 

Yeterlik: Yeterli olma durumu; bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet, 

yeterlilik ve becerilere sahip olma durumu (Türk Dil Kurumu Sözlüğü, 2017) 

Rol: Bir işte bir kimsenin üstüne düşen görev veya görevler (Türk Dil Kurumu 

Sözlüğü, 2017) 

Sermaye: Kıt olan, zamanla biriken, bireylerin yaşam fırsatlarında kazançları 

üretmede ve yeniden üretmede önemli rol oynayan gerçekten kullanılabilen 

kaynaklar ve güçlerdir (Bourdieu, 1984). 

Kültürel Liderlik Rolleri: Okul yöneticisinin kültürel liderlik görevini yerine 

getirmek için yapması gereken, görev ve davranışları içeren roller dizini (Yıldırım, 

2001) 

Okul Yöneticileri: İlkokul, ortaokul ve liselerde görev okul müdürü, müdür 

başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapan kişilerdir (Yıldırım, 2001). 

Düzey: Bir kimsenin başka kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye 

(Türk Dil Kurumu Sözlüğü, 2017).  

Habitus:  Toplumsal yapılar ile pratik arasındaki bağı oluşturan bir dizi edinilmiş 

düşünce, davranış ve beğeni kalıplarını içerir. Habitus, bireyin en derin ve genellikle 

bilinçaltı tercihleri, davranışları ve dürtülerinden oluşur ve her bireyin kendisini ve 

etrafındakileri sınıflandırmada kullandığı temeldir (Bourdieu, 1984; Kılınç, 2016). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

KURAMSAL TEMELLER VE İLGİLİ LİTERATÜR 

Bu bölümde, kuramsal çerçeve olarak; kültür kavramı, örgüt kültürü, 

liderlik, kültürel sermaye ve kültürel liderlik ele alınmıştır. Bölümün sonunda 

konuyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında yapılmış araştırmalar özetlenmiştir. 

2.1. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 

Bu başlık altında kültür kavramı, örgüt kültürü kavramı, örgüt kültürünün 

işlevleri, örgüt kültürünün öğeleri, örgüt kültürünün taşıyıcıları, örgüt kültürünün 

boyutları, örgüt kültürünün türleri, örgüt kültürünün özellikleri, örgüt kültürünün 

önemi ve okul kültürü kavramları ele alınmıştır. 

2.1.1. Kültür Kavramı 

Latince ilgilenmek (gözetmek) ya da ekip biçmek (toprağı işlemek) 

anlamına gelen “colere” veya “cultura”’ fillinden gelen (Akıncı Vural, 2012) kültür 

kelimesi kapsamlı ve soyut bir kavram olduğu için sosyal bilimlerin çeşitli 

alanlarında uzmanlaşmış olan teorisyen ve uygulayıcılar tarafından ortaya konan çok 

sayıda kültür tanımı vardır (Umul, 2012). Malinowski (2003)’e göre “Kültür araç-

gereçleri, tüketici ürünlerini, kanunları, insan fikirlerini, zanaatları, inançları ve geleneklerin hepsini 

içinde barındıran bir bütündür, maddi ve manevi değerlerin toplamıdır, düşünce ve eylemin tutarlı ve 

entegre bir örüntüsüdür.” Hofstede vd. (2002) göre ise “Kültür, bir ülkedeki bir grup insan 

tarafından genel olarak sahip olunan görece olarak sabit ve değişmeyen iç değerler ve inançlar 

setidir”.  

İçinde bulunduğumuz dönemde kültür kavramı bir milletin veya ülkenin 

kültürü olma anlamını aşarak yaşamın bütün alanlarında kendini göstermektedir. 

Nitekim Schein (2010) kültürün çeşitli kategorilerden oluştuğunu belirtmektedir. Bu 

kategorilerden bir tanesi de özel ya da resmi, kar amacı güden veya gütmeyen iş 

hayatındaki bütün örgütleri ilgilendiren örgüt kültürüdür. 
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2.1.2. Örgüt Kültürü Kavramı 

21. yüzyılda bütün örgütlerden beklentiler örgütlerin amaçlarını 

gerçekleştirmeleri ve verimli olmalarıdır. Bazen aynı teknik imkanlara, kaynaklara 

ve aynı eğitilmiş personele sahip, aynı sektörde hizmet veren ve hatta aynı şehirde 

birbirine çok yakın mesafede olan iki örgütten birinin çok daha başarılı fakat 

diğerinin ise başarısız ve verimsiz olduğu görülmektedir. Bu iki örgütten birinde 

insanların işlerin en iyi şekilde yapılması için canla başla çalıştığı görülürken 

diğerinde ise çalışanların işlerin en iyi şekilde yapılması yerine birbirleriyle çatışma 

halinde olduğu, iletişim problemlerinin hat safhada olduğu, makul ve mantıklı 

davranışlar sergilemedikleri, değişime ve yeniliğe direndikleri ve hatta kendi 

örgütlerine zarar verdikleri görülmektedir. Bu iki örgütün karşılaştığı durumların 

arkasındaki kültürel güçlerin doğru şekilde anlaşılması gerekir aksi takdirde 

yöneticiler ve personel dahil olmak üzere örgütle ilgili herkes bu kültürel güçlerden 

zarar görmekte ve bu kültürel güçlerin kurbanı olmaktadır. İşte bu kültürel güçleri 

anlamak ve örgütleri etkin ve verimli şekilde yönetmek için yöneticilerin örgüt 

kültürü konusunda bilgili olmalarını gerekmektedir (Schein, 2004). 

Literatürde örgüt kültürü ile ilgili çok sayıda tanım bulunmaktadır. Bazı 

teorisyenler örgüt kültürünü, örgütün “sahip olduğu bir şey” olarak tanımlarken bazı 

teorisyenler örgüt kültürünü, örgütün “olduğu bir şey” olarak tanımlamaktadır. 

Shafritz and Ott (1992)’e göre kişilik birey için ne anlama geliyorsa örgüt kültürü de 

örgüt için o anlama gelmektedir. Schein (2010) örgüt kültürünü şu şekilde 

tanımlamaktadır: “Bir örgütteki bireylerin çevreye uyum problemlerini ve içsel bütünleşme 

problemlerini çözerken keşfedilen veya geliştirilen, geçerli kabul edilecek kadar iyi çalışan ve bu 

yüzden örgütteki yeni çalışanlara problemlere ilişkin algılama, düşünme ve hissetmenin doğru yolu 

olarak öğretilen ortak (paylaşılan) temel varsayımlar (sayıtılar) örüntüsüdür”. Hofstede’ye göre 

ise (2010; Van den Berg ve Wilderom, 2004) örgüt kültürü üst yöneticilerde dahil 

olmak üzere bütün çalışanları etkileyen ve bir örgütün üyelerini diğerinden ayıran, 

semboller, kahramanlar, alışkanlıklar ve değerler olarak ortaya çıkan soyut ve 

informal değerli niteliklerdir.  

Bütün örgütlerde var olan ve örgütteki iş hayatını, çalışan davranışlarını ve 

iklimi şekillendiren örgüt kültürü bazı önemli işlevlere sahiptir. 

2.1.3. Örgüt Kültürünün İşlevleri 

Schein (2010)’a göre örgüt kültürünün çevreye (dış) uyumu sağlama ve iç 

bütünleşmeyi sağlama olmak üzere iki işlevi bulunmaktadır. Örgüt kültürü, misyon 
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ve strateji gibi görevlere yönelik ortak bir anlayış oluşturarak, misyonlar aracılığıyla 

hedefleri oluşturarak, amaçların nasıl başarılacağına ilişkin yöntemleri belirleyerek, 

örgütün ne kadar iyi performans gösterdiğini belirleyerek, düzeltme stratejileri ile 

hataları ve sapmaları düzelterek çevreye (dış) uyumu sağlama işlevini yerine getirir. 

Örgüt kültürü, ortak bir dil ve kavramsal kategoriler yaratarak, örgüte personel alma 

ve örgütten çıkarmak için örgüt sınırlarını ve kriterlerini tanımlayarak, güç ve 

stratejiyi dağıtarak, samimiyet, arkadaşlık ve sevgi normlarını belirleyerek, ödül ve 

cezaları tanımlayarak ve uygulayarak, ideoloji gibi açıklanamayan şeyleri 

açıklayarak iç bütünleşmeyi sağlama işlevini yerine getirir. 

Magee (2002) örgüt kültürünün istikrar sağlama, davranışların 

şekillendirilmesi, rekabet üstünlüğü ve örgüte bir kimlik sağlama işlevlerini yerine 

getirdiğini belirtmektedir. Earl-Lewis (1999) ise örgüt kültürünün, üyelerin 

çevrelerini anlamalarına yardım ederek onlara örgütsel kimlik kazandırma, kolektif 

bağlılığı kolaylaştırma, sosyal istikrarı sağlama ve davranışları şekillendirme 

işlevlerine sahip olduğunu belirtmektedir. Örgüt kültürünü iyi bir şekilde anlamak 

için örgüt kültürünü oluşturan öğelerin de anlaşılması gerekmektedir. 

2.1.4. Örgüt Kültürünün Öğeleri 

Örgüt kültürü kavramının gelişimine paralel olarak, bir çok teorisyen örgüt 

kültürünün öğelerini tanımlamaya ve sınıflandırmaya çalışmıştır. Örneğin, Pettigrew 

(1979) bu öğeleri semboller, gelenekler, dil, inanç ve mitler olarak sınıflandırmıştır. 

Trice ve Beyer (1993) örgüt kültürü öğelerini iki kategoriye ayırmıştır; bu 

kategorilerden ilki değerler ve normlar ve ikincisi ise bu değer ve normların örgütün 

üyelerine aktarılmasıdır. Örgüt kültürü öğelerini açıklayan en sistematik 

yaklaşımlardan birisi Schein (2010)’a aittir. Schein’a göre örgüt kültür üç seviye 

halinde kendini göstermektedir. Bu üç seviye gizli sayıltılar (temel varsayımlar), 

değerler ve artifaktlardan oluşmaktadır. 

Gizli Sayıltılar (Temel Varsayımlar): Gizli sayıltıları sorgulanmadan kabul edilen, 

tartışılmayan ve bundan dolayı da değiştirilmesi oldukça güç olan inançlar, algılar, 

düşünceler ve hislerdir (Banton, 2002).  

Değerler: Değerler, örgütün standartları, amaçları ve sosyal prensipleridir; örgüt için 

neyin önemli olduğunu temsil eder (Swales, 1995, s. 263). Deal ve Kennedy (1982)’e 

göre değerler örgütü yöneten temel ilkelerdir ve inançlardır.  

Artifaktlar: Kültürün somut, elle tutulur ve hissedilebilen elementleridir ve kültürün 

özünün kanıtıdırlar. Artifaktlar, hikayeler, mitler (efsaneler), amblemler, simgeler, 
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törenler, argolar (jargonlar)la görülebilen, hissedilebilen ve duyulabilen kültür 

parçalarıdır.  

Schein (2010) örgüt kültürünü anlamak için, örgüt kültürünün yukarıda 

belirtilen üç seviyesinin de öğrenilmesi ve anlaşılması gerektiğini belirtmektedir. 

Ancak örgüt kültürünü tam olarak anlamak için örgüt kültürünün taşıyıcılarının da 

bilinmesi gerekir. 

2.1.5. Örgüt Kültürünün Taşıyıcıları  

Yılmaz (2008)’a göre örgüt kültürünün devamlılığının sağlanması ve yeni 

üyelere aktarılması için bir takım taşıyıcılar kullanılmaktadır. Bu taşıyıcılar 

seremoniler ve törenler, ritüeller, hikaye, semboller, mitler, kahramanlar ve dildir. 

Hikayeler: Örgütte yaşanan gerçek olaylara ilgilidir. Örgüte ilişkin hikayeler 

katılımcıların paylaştığı değerlerin önemli göstergeleridir, işlerin nasıl yapıldığına 

dair sosyal reçetelerdir ve örgüt kültürüne uyum sağlamanın veya uyum 

sağlamamanın sonuçlarına dair bilgi verir (Wilkins, 1983). 

Kahramanlar: Örgütte başarılı olmuş, hem örgüt içerisinde hem de örgüt dışında 

sorunları çözme yöntemleri, tavır ve tutumları, konuşma ve tarzı ile örnek olmuş ve 

rol-model olarak gösterilen kişilerdir (Deal ve Kennedy, 1982). 

Mitler: Örgütsel mitler eleştiri olmaksızın kabul edilen kanıtlanmamış ve genellikle 

açıkça söylenmemiş inançlar olarak tanımlanır fakat mitler yöneticilerin imkansız 

problemleri daha yönetilebilir öğeler olarak tanımalarına izin verir (Toraman, 2016). 

Ritüeller: Ritüeller örgüt üyelerinin davranışlarını ve anlayışını etkilemek için 

spesifik dönemlerde kullanılan standartlaşmış ve tekrar eden etkinliklerdir. Ritüeller 

aracılığıyla örgütün değerleri ve normları pekiştirilir ve yeni üyelere aktarılır (Trice 

ve Beyer, 1984).  

Semboller: Kültürel anlamı aktarma işlevini gören herhangi bir obje, eylem veya 

olaydır. Örgütün kültür yüklü değerleri ve normları semboller aracılığıyla temsil 

edilir (Yılmaz, 2008). 

Seremoniler ve Törenler: Seremoniler ve törenler, örgütün neye çok değer 

verdiğini, örgütün neyi hedeflediğini örtülü bir şekilde ortaya koyan ve örgütün gizli 

sayıltılarına ilişkin önemli ipuçları veren özel olaylar ve etkinliklerdir (Robbins, 

2002). 

Dil: Örgüt kültürünün değerlerini, normlarını yaşatmanın, aktarmanın ve hatta örgüt 

kültürünü geliştirmenin en önemli aracıdır. Dil sayesinde örgüt kültürü canlı tutulur. 
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Örgütü diğerlerinden ayıran jargonlar, şarkılar, şakalar, mizahlar ve mecazlar ancak 

dil sayesinde başarılabilir (Yılmaz, 2008). 

Melnick (1988)’a göre örgüt kültürünün öğeleri ve taşıyıcıları olmaksızın 

örgüt makine mükemmelliğine yaklaşan, robot gibi etkinlik ve verimlilikle ürün ve 

hizmet üreten mekanik bir sisteme dönüşür. Kısacası, örgüt kültürü örgüte tadını 

tuzunu veren insansı dokunuşu sağlamaktadır. Örgüt kültürünün öğelerinin ve 

taşıyıcılarının yanı sıra örgüt kültürünün bazı boyutları da bulunmaktadır.  

2.1.6. Örgüt Kültürünün Boyutları 

Örgüt kültürünün boyutları konusunda araştırmacılar arasında bir görüş 

birliği bulunmamaktadır. Bu boyulara ilişkin en fazla kabul gören çalışma Denison 

ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Denison vd. (1990; Denison ve Mishra, 1995; 

Denison ve Neale, 1996; Fey ve Denison, 2003) örgüt kültürünün dört işlevsel 

boyutunun olduğunu bulmuşlardır. Bu boyutlar şunlardır: uyum, tutarlılık, katılım ve 

görev. Uyum boyutu, çevresel değişimler meydana geldiğinde yaşamda kalmak için 

örgütün davranışları, yapıları ve sistemleri değiştirme derecesini ifade eder. 

Tutarlılık, üyeler tarafından sürekli olarak sahip olunan inançlar, değerler ve 

beklentilerin boyutunu ifade eder. Katılım, karar vermede örgüt üyelerinin katılım 

seviyesini ifade eder. Görev, örgütün paylaşılan tanımlanmış bir amacı olduğunu 

gösterir (Zheng, 2005). Denison ve Mishra (1995) tutarlılık ve görev boyutlarının 

karlılığın yordayıcısı olduğunu ve katılım ve uyum boyutlarının ise örgütteki 

büyümenin yordayıcısı olduğunu bulmuşlardır.  

Örgüt kültürünün boyutlarının ve örgüt kültünün öğelerinin bir araya 

gelerek meydana getirdiği örgüt kültürü türlerinin bilinmesi de örgüt yöneticilerinin 

yönettiği örgütün kültürüne ilişkin analiz yapmasında ve değişim ve gelişim için 

doğru karar vermesinde önemlidir. 

2.1.7. Örgüt Kültürünün Türleri 

Bir çok araştırmacı örgüt kültürü kategorilerinin geliştirilmesinde farklı 

kategoriler kullanmıştır. (Cameron ve Ettington, 1988; Cameron ve Quinn, 1999; 

Schein, 2010; Smart, 2003). Örgüt kültürü türlerine ilişkin yapılan ve en çok kabul 

edilen örgüt kültürü türleri sınıflandırması örgüt kültürlerini zayıf ve güçlü örgüt 

kültürleri olarak tanımlamaktadır.  

Güçlü Örgüt Kültürü: Güçlü örgüt kültürleri, çalışanların iyi uyum sağladığı, 

örgütün politikalarına saygı gösterdikleri ve örgütün ana ilkelerine bağlı kaldıkları 

örgüt türleridir. Böyle bir kültürde, insanlar çalışmaktan hoşlanır ve her görevi yeni 
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bir öğrenme olarak kabul eder ve yapabildikleri kadar çok şey kazanmaya çalışırlar 

(Toraman, 2016).  Schein (2010)’a göre güçlü örgüt kültürü, değerlerin yoğun bir 

şekilde yaşandığı, korunduğu, açık bir şekilde düzenlendiği ve geniş ölçüde 

paylaşıldığı zaman ortaya çıkar. Güçlü örgüt kültürüne sahip olan örgütler işten 

ayrılmayı azaltır, çalışanlar örgütün neyi temsil ettiğine ilişkin yüksek düzeyde ortak 

anlaşmaya sahiptir. Güçlü örgüt kültürlerinde üyeler geniş ölçüde var olan değerlere 

yüksek düzeyde bağlılık gösterirler. Güçlü kültürü olan örgütler üye davranışını 

olumlu yönde etkiler ve yönlendirir (Earl-Lewis, 1999). 

Zayıf Örgüt Kültürü: Bireylerin sorumluluklarını üstlerinden ve sert ve acımasız 

politikalardan korkmalarından dolayı kabul ettikleri örgüt kültürüdür. Böyle bir 

örgütte çalışanlar zorunluluktan dolayı işleri yapar. Çalışanlar örgütü sadece para 

kazanma kaynağı olarak görür ve asla ona bağlı kalmaz (Toraman, 2016). Bu tür 

örgütlerde işten ayrılma fazladır ve üyeler var olan değerlere bağlılık göstermez. 

Zayıf örgüt kültürü olan örgütler üye davranışını olumlu ve istenen yönde 

etkileyemez ve yönlendiremez (Earl-Lewis, 1999). 

Cameron ve Quinn (1999) ise iki boyutlu, dört kategorili bir tipoloji 

geliştirmiştir. Bu tiplojideki boyutların ilki esneklik/sabitlik boyutudur. Bu boyut 

örgüt yapısı ile ilgilidir. İkinci boyut ise dış/iç odak boyutudur. Bu boyut ise örgütün 

içsel ve dışsal odağı ile ilgilidir. Bu tipolojideki hakim örgüt türleri şunlardır: 

1-Klan Kültürü 

2-Adhokrasi Kültürü 

3-Hiyerarşi Kültürü 

4-Market Kültürü 

Örgüt kültürünü yönetebilmek, örgütte istenen sonuçları almak için örgüt 

kültürünün genel özelliklerinin de bilinmesi gerekir. 

2.1.8. Örgüt Kültürünün Özellikleri 

Örgüt kültürünün örgüt yönetimi açısından bilinmesi gereken bazı önemli 

özellikleri aşağıda verilmiştir. Bu özellikler örgütü daha etkin yönetmek için örgüt 

yöneticileri tarafından göz önünde bulundurulması gereken özelliklerdir (Schein, 

2010). 

1- Örgüt kültürü derin, örgütün her tarafında nüfuz eden, kompleks ve örüntülü bir 

yapıdır (Schein, 2010). 

2- Örgüt kültürü tamamen sabit bir yapı değildir; örgüt kültürü çok yavaş da olsa 

değişir ve gelişir (McCaffrey, 2012). 
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3- Örgüt kültürünün birleştirici bir özelliği vardır (Bolman ve Deal, 2008).  

4- Örgütü kültürü örgütteki üyeler tarafından sorgulanamadan kabul edilen ve 

paylaşılan gizli sayıltılara dayanır  (Cameron ve Ettington, 1988). 

5- Bir örgüt kültürünün bir veya birden fazla alt kültürü olabilir (Cameron ve 

Ettington, 1988).  

6- Örgütsel kültüre ait gözlemlenen değerler, inançlar ve tutumlar öğrenilebilir, 

yönetilebilir ve değiştirilebilir (Barrat, 1990). 

7- Gerekli tutum ve davranışları seçerek, bu tutum ve davranışları destekleyen ve 

engelleyen normları ve beklentileri belirleyerek ve istenen sonucu yaratmak için 

harekete geçerek kültürü değiştirmek ve yönetmek mümkündür (O’Reilly vd., 1991). 

8- Örgüt kültürü dinamiktir, zamanla değişir (Magee, 2002). 

Örgüt kültürünü etkili ve verimli yönetebilmek ve örgüt kültürünün gücünün 

sınırlarını anlayabilmek için alan yazında örgüt kültürünün etkilerine ilişkin yapılan 

çalışmaların sonuçlarına bakmak ve bu etkileri kavramak önemlidir. 

2.1.9. Örgüt Kültürünün Önemi 

Kültür bir birey ve toplum için ne kadar önemliyse örgüt kültürü de 

çalışanlar ve örgütler için o kadar önemlidir. Nitekim, Ransom (2013) hiçbir örgüt ve 

çalışanın, içinde var olduğu kültür olmaksızın potansiyellerini 

gerçekleştiremeyeceğini belirtmektedir. Örgüt kültürü, bir örgüttün geçmişteki 

deneyimlerinin toplamı olduğu için daha önce kullanılan problem çözme 

yöntemlerini içerisinde barındırır. Bundan dolayı örgüt üyeleri örgütün karşılaştığı 

yeni problemlerde bu problem çözme yöntemlerinden oluşan repertuarı kullanır ve 

yeni problem çözme teknikleri geliştirirken de bu problem çözme yöntemleri 

repertuarı oldukça yardımcı olur.  

Wheatley ve Keller-Rogers (1996)’a göre örgütler yaşayan ve tekrar eden 

sistemlerdir. Örgüt kültürünün tekrar etmesi örgütü yaşayan bir varlık yapar. Ayrıca, 

örgüt kültürü, örgütün DNA’sıdır.  Örgüt kültürü, örgütün sahip olduğu hastalıkların 

teşhis edilmesini ve düzeltme ve iyileştirme kararlarının alınmasını sağlar. Üstelik, 

örgüt kültürü bir örgütün sağlıklı ya da sağlıksız örgüt olmasını belirler.  

Örgüt kültürü, çalışanlarına kendilerini örgütün politika ve misyonu ile 

özdeşleştirmelerini ve onun bir parçası gibi hissetmelerini sağlayan kolektif bir 

kimlik oluşturur (Hofstede, 1998; Peters ve Waterman, 1982). Ayrıca örgüt kültürü, 

çalışanlar için kabul edilebilir ve kabul edilemez davranışları belirler ve onlar için 
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belirli bir durumda ne yapıp yapmamaları gerektiğini açık hale getirir (Kotter 

veHeskett, 1992; Schein, 2004.  

Örgüt kültürü bütün kurumlarda önem arz ettiği gibi ülkelerin ve milletlerin 

en önemli örgütlerinden olan okul örgütleri için de çok önemlidir. Okul örgütleri 

kendi örgüt kültürlerine sahiptir ve örgüt kültürünün okul ortamındaki hali olan okul 

kültürü örgüt kültürünün önemli bir alanıdır. 

2.1.10. Okul Kültürü 

Okul kültürü okul hayatının her özelliğine ve her yönüne nüfuz etmektedir 

ve onu etkilemektedir. Bu durum onu kurumun çok önemli bir parçası haline 

getirmektedir (Brucato, 2005; Peterson ve Deal, 2009). Peterson ve Deal (1998)’e 

göre okul kültürü, okuldaki insanlar birlikte problemleri çözdüğünde ve meydan 

okumalarla karşılaştığında yapılanlara, yaşananlara anlam kazandırmak ve insanların 

bunları anlamalarını sağlamak için zamanla gelişen bir dizi normlar, inançlar, 

gelenekler ve ritüellerden oluşur. Aslında okul kültürü, günlük işlemlerde beklenilen 

davranışları ortaya koyarak örgüte kimliğini ve standartlarını veren ve paylaşılan 

gizli sayıltıları, değerleri ve inançları yansıtan çevredeki eylemlerdir (Tableman ve 

Herron, 2004).  

Deal ve Peterson (2000)’a göre okul kültürü, bir okulda çalışanların, 

öğrencilerin ve ilgili paydaşların nasıl düşünecekleri, hissedecekleri ve eylemde 

bulunacaklarına ilişkin yazılı olmayan kurallardan oluşan ve bir dizi temel normlar, 

değerler, inançlar, ritüeller ve geleneklerden oluşan bir örgüt kültürü türüdür. 

Sergiovanni (2006)’ye göre ise okul kültürü kişilerarası yaşamı içeren ve onu aşan 

boyutlarda okul üyelerinin ortak değerleri, inançları ve bağlılıklarının yansımasıdır.  

Okul kültürünün yukarıda belirtilen özellikleri ve diğer faktörler bir araya 

gelerek bir okul örgütünün sahip olacağı okul kültürünün türünü belirler.  

2.1.10.1.  Okul kültürünün türleri 

Geçmişte araştırmacılar okul kültür türlerini çeşitli şekillerde 

nitelemişlerdir. Rosenholtz (1989)’a göre çıkmazda olan veya kımıldamaz-hareketsiz  

ve etkili veya devinge okullar vardır. Rosenholtz (1989) değişimi ve gelişimi 

desteklemeyen okullara çıkmazda olan (hareketsiz) okullar demektedir. Bu tür okul 

kültürlerinde öğretmenler genellikle tereddütlü ve izole edilmiştir. Çıkmazda olan 

okul kültürlerinde olumsuz öğrenci performansı yüksektir. Bu kültürlerde 

öğretmenler birbirlerinden çok az şey öğrenir ve düşük beklentiler her alana 

yayılmıştır. Etkili okul kültürlerinde, öğretmenler araştırma yoluyla evrim 
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geçirmenin daima en iyi uygulama olduğuna inanır. Bu yüzden bu kültürlerde 

öğretmenler daima öğrenirler (Rosenholtz, 1989) ve öğretmenler sürece güvenerek 

işbirliği yoluyla gelişirler (DuPont, 2009).  

Fullan ve Hargreaves ise (1996) okulda beş farklı kültür türü olduğunu ifade 

etmiştir. Bunlar parçalanmış bireysellik, bölümlere ayırma, yapmacık kolektif 

çalışma kültürü, tatmin edici işbirliği ve işbirliği olarak adlandırılan 5 farklı okul 

kültüründen oluşmaktadır. 

Alan yazında daha çok kabul gören okul kültürü türleri ise pozitif ve toksik 

(zehirli-negatif) okul kültürleridir (Deal ve Peterson, 1999) ve bu iki kültürün 

arasında yer alan ve her ikisini farklı yönlerine sahip okul kültürleri de vardır.  

Toksik Okul Kültürleri: Peterson (2002)’a göre negatif veya toksik okul kültürleri 

gelişmeyi ve öğrenmeyi engeller. Bu kültüre sahip okullarda açık ve anlaşılır bir 

amaç eksikliği vardır. Toksik okul kültürü tembelliği (ataleti) pekiştiren normlara 

sahiptir, başarısızlık ve gelişim eksikliği için öğrencileri suçlar, işbirliğini 

desteklemez ve personeller arasında düşmanca (hasmane) ilişkiler vardır. Bu tür 

kültürler öğretmenler ve öğrenciler için sağlıklı değildir. Deal ve Peterson (1999) 

toksik okul kültürlerinin bazı ortak özelliklerinin olduğunu bulmuştur. Bu özellikler 

şunlardır: negatif değerler, anlamın alt kültür üyeliğinden veya öğrenci karşıtı 

duygulardan kaynaklandığı parçalanmış okullar veya alt kültürler, olumsuzluğun 

baskın özellik olduğu yıkıcı çevre, değerler ve bütünlükten eksik ruhsal olarak 

çatlamış/kırılmış okullar. Arbuckle (2000) toksik okul kültürlerinin öğrenmeyi 

engellediğini ve enerjisi bitmiş, işbirliğine kapalı okul kültürlerinin bireysel gelişim 

ve okul gelişimi için gerekli olan enerjiyi emdiğini ve kültürel entropiye (yararlı 

enerjinin tesadüfen, düzensiz ve geriye dönüşümsüz olarak dağılması) neden 

olduğunu belirtmiştir. Myers (2009) toksik okul kültürlerinde iş tatmininin, örgütsel 

bağlılığın ve öğrenci başarısının düştüğünü ancak işten ayrılma niyetinin arttığını ve 

kalifiye elemanı elde tutmanın zorlaştığını belirtmiştir.  

Pozitif Okul Kültürleri: Pozitif okul kültürü okul genelindeki değerler sistemini ve 

bireysel sınıfların kültürünü, öğrenme ve başarı için yüksek beklentileri, güvenli ve 

ilgi gösteren, şefkatli bir çevreyi, paylaşılan değerleri ve ilişkisel güveni, güçlü bir 

pedagojiyi ve işe duyulan ilgiyi; profesyonel öğretmen kültürünü ve ailelerle ve 

toplumla partnerliği içeren bir örgüt kültürüdür (Taylor, 2011). Pozitif okul kültürü 

güçlü, pozitif kültür, hizmet odaklı personel üyeleri, kolektif çalışmaya dayalı 
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ambiyans (meslektaş dayanışmasına dayalı ortam), kutlama ritüelleri, destekleyici 

sosyal ve profesyonel ağ ve mizah özelliklerine sahiptir (Peterson ve Deal, 2009).  

Kalite ve verimliliğin ön plana çıktığı içinde bulunduğumuz bilgi çağında 

okulları başarılı olması çok önemli hale gelmiştir. Okulları başarılı kılan faktörlerin 

başında okulların kültürel özellikleri gelmektedir. 

2.1.10.2. Başarılı okul kültürlerinin özellikleri 

Goldring (2002) pozitif değişimi etkileyen ve geliştiren en yüksek 

potansiyele sahip okul kültürlerinin özelliklerini açığa çıkarmıştır. Bunlar; paylaşılan 

vizyon, işbirliği, gelenekler, paylaşılan karar verme, inovasyon ve iletişimdir. Okul 

kültürünün bu özelliklerinin yüksek olarak belirlendiği okullarda öğrenciler daha 

başarılı olmaktadır.  

Paylaşılan Vizyon: Paylaşılan vizyon bir yön ve amaç ortaya koyar ve vizyon veya 

misyon ifadesi olarak kendisini gösterir. Bir vizyon ifadesi bir grubun bütün üyeleri 

arasında paylaşılan liderliği içerir ve değerlere dayalıdır (Goldring, 2002). En başarılı 

okullar vizyonları ile tanımlanır ve bu vizyon anlayışı ile günlük olarak harekete 

geçilir (Adams, 2008). Vizyon ifadesi çevrenin bütün üyeleri için görsel bir 

hatırlatıcı olarak hizmet eder. Paylaşılan vizyon ve amaçlar iyi bir liderliğin ve 

profesyonelliğin nitelikleri olarak görülür (Marzano, 2003, ss. 60-61).  

Gelenekler: Gelenekler, okulun değerlerini çeşitli etkinlikler, metaforlar, semboller, 

özlü sözler ve eylemlerle gerçeğe dönüştürür. Güçlü gelenekler okul içerisinde 

olduğunda, geleneklerin okulun dışındaki topluma yayılma ve sosyal değişim 

meydana getirme potansiyeli vardır (Goldring, 2002). Literatür de geleneklerin bir 

okuldaki tüm paydaşların moralini arttırma potansiyeline sahip olduğu fikrini 

desteklemektedir. Gelenekler önemlidir ve okulda gerçekleşen çeşitli bağlantılarla ve 

ilişkilerle ilişkilendirilebilir (Hord, 2004).  

İşbirliği ve Partnerlik: Öğretmenler birbirlerinden öğrenmek için işbirliği yapar ve 

bu durum okulun kültürünü yapısal olarak destekler (Hawley ve Rollie, 2002). 

Okullar ve toplumlar başarılı partnerlikler oluşturmak için birlikte çalışmalıdırlar. 

Hardy (2007) eğitim liderlerinin vali, belediye başkanı gibi yöneticileri ile işbirliği 

yaparak negatif etki yaratacak ve enerji yitimine neden olacak mücadelelerden 

kaçınabileceğini belirtmektedir. Hargreaves (2003) ise okulların güvensizlik ve 

başarısızlıktan sakınmak için takım çalışmasına ve destekleyici ailelere ihtiyaç 

duyduğunu öne sürmektedir.  
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Paylaşılan Karar Verme: Çoğu okulda işbirliğine önem verilmelidir ve okulun 

kritik kararlarına okuldaki öğretmenler ve kararla ilgili herkes katılmalıdır. Bu karar 

verme süreçlerinin verimliliği için karar verme yetkisinin paylaşılacağı paydaşların 

eğitim görmesi gerekebilir. Paydaşlar karar verme sürecine katıldıklarında daha 

pozitif bir okul kültürü oluşur (Donahoe, 1993; Fullan, 1992; Katzenmeyer ve 

Moller, 2001). 

İnovasyon ve Değişim: İnovasyon bir değişiklik veya okul örgütünde var olan gizli 

sayıltılara, kültüre veya inançlara meydan okuyan yeni bir elementin tanımıdır  

(Goldring, 2002, s. 33). Harris (2002)’e göre okul başarısı okulun değişim ve 

gelişimi yönetebilme becerisinde bağlıdır. Okulda inovasyonu sağlamanın bir yolu 

öğretmenlerin profesyonel gelişimini sağlamakla ilgilidir. Okulda öğretmen 

liderliğini geliştirmeye ilişkin uygulamalar da okulda inovasyon ve değişimin 

sağlanmasına katkıda bulunur (Myers, 2009). Bir okulun değişiklikleri yönetmesi ve 

sürdürmesi önemlidir. Okulların değişimleri gerçekleştirmenin zaferine kendilerini 

kaptırmamaları ve değişimi sürdürmeye odaklanmaları ve değişime ilişkin sürekli 

değerlendirmeler yapmaları gerekir (Harris, 2002, s. 45).  

İletişim: İletişim, pozitif okul kültürü oluşturmada gereklidir. Üstelik, Goldring  

(2002)’e göre bir kültür kendisini iletişimle ifade eder. Çoğu öğretmen kolektif 

çalışma fikrine ilişkin olarak hiyerarşik açıdan düşünür ve bundan dolayı 

öğretmenlik mesleğinde kolektif çalışmaya ilişkin düzenleme eksikliği vardır (Hord, 

2004, s. 159). Bundan dolayı, okul yöneticilerinin bazen daha az otorite göstermeleri 

ve uygun olduğunda resmi olmayan konuşmaya izin vermeleri önemlidir. Donaldson 

(2001)’a göre okul yöneticileri daha fazla kişiselleştirilmiş ve resmi olmayan iletişim 

kullanmalıdır (Lindsey vd., 2005, s. 135).  

Sinerji: Bireylerin rolleri ilişkilerden daha az önemlidir (Leithwood vd., 1999). 

Örgüt üyeleri ortak anlayışları geliştirdiğinde ve güçlü grup normları oluşturduğunda  

ve onlar amaçlı olarak rollerini paylaştığında, rollerini belirsiz hale getirdiğinde ve 

anlık işbirlikleri ile ilgilendiklerinde kişilerarası ilişkiler ve sinerjiler güçlenmeye 

başlar (Fonda ve Stewart, 1994, s. 92). Güçlü sinerjisi olan okullarda, katılımcılar 

birbirlerine yardım etmek için ve bireysel eksikliklerini gidermek için becerilerini ve 

bilgilerini kullanır (Fonda ve Stewart, 1994) ve daha fazla verimlilik gösterir  

(Wheatley, 1997). 
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2.1.10.3.  Okul kültürünün oluşturulması 

Okulun kuruluş aşamasında okulun kurucu liderinin bilinçli ve bilinçaltı 

varsayımları ve eylemleri kültürün oluşmasını sağlar.  Schein (2010) kurucu liderleri, 

bir grubun sorunlara ilişkin yeni yaklaşımlar benimsemesi için onları etkileme 

becerisi olan insanlar olarak tanımlamaktadır. Kurucu liderler nasıl başarılı 

olunacağına dair bir teoriye sahiptir; onların yetiştirildikleri kültürdeki deneyimlerine 

dayalı kafalarında bir kültür paradigması vardır. Kuruluş aşamasında, teori ve 

paradigma grubun şeyleri nasıl göreceği konusundaki varsayımlar üzerinde görüş 

birliğine varmasından kaynaklanır. Okul kültürünün son hali, kurucu liderin 

başlangıçta okula getirdiği varsayımlar ve teorilerle okuldaki çalışanların örgütte 

daha sonra kendi deneyimlerinden öğrendiklerinin kompleks etkileşimini yansıtır 

(Schein, 1983). 

Okul kültür oluşturma süreci bir fikre sahip olan tek bir kurucu lider ile 

başlar. Kurucuyu ortak amaçları ve vizyonu paylaşması beklenen diğerlerinin örgüte 

atanması takip eder. Okul örgütü büyüdükçe okul örgütünün tarihi ve geçmişi de 

büyür ve bu geçmiş yeni kültürü yaratır. Pettigrew (1979) kurucunun girişimci bir 

lider olarak grubun eski inançları, değerleri, dil ve sembolleri ile bağlantısını 

kestiğini ve onlara yeni örgütün inançlarını, değerlerini, dil ve sembollerini 

benimsettiğini belirtmektedir. Grup üyeleri bağlılığını göstermek için eylemleri ve 

davranışları ile liderin ortaya koyduğu vizyona bağlılık gösterir ve böylece ortak 

inançlar ve değerler oluşur. Yeni oluşan örgütte örgüt üyeleri eski örgütünün 

inançlarından ve sayıltılarından uzaklaşır. Lider oluşturduğu inançları ve değerleri 

grup dili, eylemi ve ritüelleri ile sürdürür ve geliştirir (Vazquez, 2001). 

Okul kültürünün oluşturulmasından sonra içinde bulunualn durumsal 

koşullara ve beklentilere göre okul kültürünün geliştirilmesi de gerekir. Okul 

kültürünü oluşturmak kadar okul kültürünü geliştirmek de önemlidir. 

2.1.10.4.  Okul kültürünün geliştirilmesi 

Okul kültürünün gelişimi ile ilgili iki düşünce akımı vardır. Bunlardan 

birisine göre okul kültürünü yaratmak ve sürdürmek okul liderinin rolüdür; diğerine 

göre ise liderliği şekillendiren ve harekete geçiren okulun kültürüdür (Carroll vd., 

2011; Deenmamode, 2011). Deal ve Peterson (1999)’a göre liderin ana rolü örgütte 

çalışanları cesaretlendirme, sembollerin ve sembolik etkinliklerin yaratılmasını ve 

rafine edilmesini sağlamak ve örgüte anlam vermektir. Okul kültürünün 

yaratılmasını, korunmasını ve geliştirilmesini desteklemek liderin sorumluluğudur.  
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Kijowski (2012) ise okul kültürünün geliştirilmesine ilişkin bazı önemli 

stratejiler olduğu belirtmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: 

1- Okulun misyonu ve vizyonunun eğitim-öğretim yılının başında okul yöneticileri, 

öğretmenler ve veliler tarafından birlikte yazılması 

2- Okul çalışanlarının okulla ilgili hedeflerini birlikte belirlemeleri ve bunu okulun 

panolarına ve duvarlarına asmaları 

3- Öğretmenlerin öğretme ve öğrenmesini arttırmak için öğretmenlere profesyonel 

gelişime yönelik kitap, bilimsel dergi gibi kaynakların verilmesi veya profesyonel 

gelişimini desteklemek için yüksek lisans ve doktora masraflarını karşılanması 

4- Öğretmenlere eğitim alanında veya belirli bir branşta uzman olan kişiler 

tarafından okulda seminer verilmesi 

5- Öğrencilerin kendilerine rol model olacak kariyerlerinde başarılı kişilerle 

tanıştırılması 

6- Öğrencilere ve velilere aylık olarak okulla ilgili anket uygulayarak geri bildirim 

alınması 

7- Stajer ve tecrübesiz öğretmenlere etkili bir mentörlük sistemi uygulanması 

8- Velilere aylık olarak öğrencilerin sınav notlarının, devam-devamsızlık durumunun 

e-posta ile veya telefonla bildirilmesi 

9- Öğretmenlerin birbirlerinin derslerine girerek kullanılan öğretim yöntem ve 

teknikleri repertuarlarını geliştirmesi, yeni gelişmeler hakkında bilgi-alış verişinde 

bulunması 

10-Başarılı öğrencilerin tüm okul öğrencilerinin bulunduğu törenlerde 

ödüllendirilmesi 

Okul kültürünün daha önceden oluşturulmuş olduğu durumlarda, okul 

kültürünü daha ileri düzeye taşımak, geliştirmek ve daha rafine hale getirmek için 

okul kültürünün değiştirilmesi elzemdir. Okul kültürünü değiştirmek, okul 

yöneticileri ve liderlerinin karşılaştığı en büyük meydan okumalardan birisidir. 

2.1.10.5.  Okul kültürünün değiştirilmesi 

Okulların yeniden yapılandırılması için ilk olarak en önemli öğelerinden biri 

olan kültürlerinin değiştirilmesi gerekmektedir (Coakley, 2013).  Kültür değiştirme, 

var olan uygulamaları, örüntüleri ve normları inceleyerek onlara meydan okuma ve 

öğrencilerin başarısı için uygun olduğu zaman onları değiştirmek olarak 

tanımlanmaktadır (Chenoweth ve Everhart, 2012). Okullar için kültür değişimi 

önemli bir meydan okumadır. Çünkü çoğu var olan kültür oldukça kemikleşmiş ve 



26 
 

 
 

yerleşmiş durumdadır ve bundan dolayı onları değiştirmek için örgütün kimliğinde 

ve karakterinde temel değişiklikler olması gerekir (McCollum ve Yoder, 2011).  

Okul kültürü değişimini gerçekleştirmede, okul müdürünün ve okul 

liderlerinin değişimi kolaylaştırmada veya başlatmada üstlendiği rol çok önemlidir. 

Okul yöneticilerinin okul kültürünü değiştirmede başarılı olabilmesi için okul 

kültürünü değerlendirmeleri ve kültürü değiştirmek için planlar yapmaları gerekir 

(Ruff, 2003). Ayrıca, okul kültürünü değiştirmede dört önemli koşulun yerine 

getirilmesi gerekir. Birinci koşul neyin değiştirilmeyeceğine karar vermektir. Her 

okulda korunması gereken ritüeller, gelenekler ve ilişkiler vardır. Kültürel değişimde 

bütün paydaşların değişimin ilgili herkesin daha iyi olması için olacağını kabul 

etmesi sağlanmalıdır. İkinci koşul okul liderinin beklenen değişimlere uyum 

sağlamaya istekli olmasıdır. Kültürel değişim liderin değerleri ve eylemleri aynı 

olduğu zaman kabul edilir. Üçüncü koşul değişimlerden faydalanmak için doğru 

değişim aracını seçmektir. Bu araçlar, ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların nasıl 

karşılanacağını belirlemek için personelle işbirliğini içeren faktörlerin birleşimini 

içermelidir. Dördüncü koşul okul liderinin okuldaki herkesin görevine önem 

kazandırmak için gerekli her şeyi yerine getirmesidir (Reeves, 2007).  

Okul kültürünün öğretmenlerin profesyonelliğindeki değişimden, okuldaki 

işbirliğinden ve verileri değerlendirmeden dolayı değiştiği araştırma sonuçları ile 

bulunmuştur (Eilers ve Camacho, 2009). Eilers ve Camacho (2009)’ya göre okul 

yöneticileri okul kültürünü değiştirmek için öğretmenlerden meydana gelen 

profesyonel öğrenme toplulukları oluşturur ve okul yöneticileri işbirliğine yönelik 

liderlik yapar. Ayrıca okul yöneticileri okul kültürünü değiştirmek için veri analizine 

dayalı teknikleri kullanarak geri bildirim alır. Öğrenme takımları ve problem çözme 

takımları gibi işbirliğine dayalı takımlar oluşturma, ortak proje hazırlama, başarılı 

öğretmen kadrosu olan okullara ziyaretler yapma, öğrenci başarısına ilişkin yüksek 

beklentilere sahip olma ve bundan taviz vermeme ve uzmanların okula davet edilerek 

öğretmenlere yeni gelişmelere ilişkin bilgi verilmesi de okul kültürünü değiştirmede 

etkilidir (Eilers ve Camacho, 2009).   

Dethloff (2005)’a göre okul kültürünün niteliği, okul liderinin temel 

sayıltıları ve inançları şekillendirme yönteminden etkilenmektedir. Bundan dolayı 

kültür ve liderlik birbiri ile iç içe geçmiş ve oldukça ilişkili kavramlardır. Lumby ve 

Foskett (2011)’e göre ise liderlerin karar ve eylemleri okul kültürü üzerinde 
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doğrudan etkiye sahiptir. Okul kültürü açısından bu kadar önemli olan liderlik ve 

okul liderliği kavramlarının iyi bir şekilde anlaşılması gerekir.  

2.2.  LİDERLİK 

Liderliğin çok sayıda tanımı bulunmaktadır. Liderlik özellikler, davranışlar, 

etki, iletişim örüntüleri, rol ilişkileri ve yöneticilik mesleği açısından çok farklı 

şekillerde tanımlanmıştır (Özer, 2011). Yukl ve Mahsud (2010) liderliği,  

“Yapılması gerekenlerin nasıl etkili yapılması gerektiğinin anlaşılmasını sağlamak ve 

bu konularda görüş birliğine varılmasını sağlamak için diğerlerini etkileme süreci ve 

paylaşılan amaçları başarmak için bireysel ve kolektif çabaları harekete geçirme ve 

destekleme süreci” 

olarak tanımlamaktadır. Yukl (2002)’a göre liderlik, takipçilerin olayları 

yorumlamasını, örgüt için amaçların seçimini, hedefleri başarmak için çalışma 

etkinliklerinin düzenlenmesini, amaçların gerçekleştirilmesi için takipçilerin 

motivasyonunu, takım çalışmasını ve işbirliği ilişkilerinin devam etmesini ve örgüt 

dışındaki insanlardan destek ve işbirliği sağlamayı etkileyen süreçleri içerir.  

Bennis (2015) yirmi birinci yüzyıl liderliğinin rüyayı yönetmek için liderlik 

olarak karakterize edilebileceğine inanmaktadır. Bu tür liderlerin görevleri örgütün 

vizyonunu iletmek ve sürebilecek bir vizyon için metafor oluşturmaktan meydana 

gelmektedir. Aşağıdaki bölüm genel örgütsel liderlik ve okul liderliği üzerine 

literatürü incelemektedir. 

2.2.1. Örgütsel Liderlik 

Yönetim literatürüne bakıldığı zaman, liderlik üzerine çok sayıda teori 

olduğu görülmektedir. Bolman ve Deal (2008) örgütün nasıl işlediğini anlamak ve 

örgütü geliştirmek için ne yapılabileceğini anlamak için örgütü değerlendirmeye 

yönelik dört perspektif önermiştir. Bu dört çerçeve yapısal çerçeve, insan kaynakları 

çerçevesi, politik ve sembolik çerçevedir. Bu çerçevelerin her biri örgütün 

kontekstine bağlı olarak spesifik beceriler ve süreçler gerektiren liderlikler 

önermektedir (Bolman ve Deal, 2008). 

Yapısal çerçevede, lider tasarıma ve örgütün yapısal özelliklerini 

oluşturmaya odaklanır. Yapısal lider bir analizcidir (çözümlemecidir) ve bir 

mimardır. Bu tür lider yönetimin ve işin bütün yönleri hakkında bilgilidirler, yapı ve 

strateji arasındaki ilişkileri düşünürler ve onlar uygulamaya (işin yürütülmesine) 

odaklanırlar. Diğer bir perspektif ise insan kaynakları liderliğidir. İnsan kaynakları 

çerçevesinde, lider bir katalizördür ve hizmetçidir. Bu lider insanlara inanır ve kendi 
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inancını onlara anlatır. Bu lider görülebilirdir ve ulaşılabilirdir ve diğerlerine yetki 

verir.  

Politik liderlik, liderin bir arabulucu ve görüşmeci olduğu bir çerçeve sunar 

(Clonch, 2016). Politik lider, çıkar ve güç dağılımını değerlendiren, paydaşlarla 

bağlantıları kuran ve örgütün ihtiyaç duyduğu şeyi alması için gerektiğinde ikna 

etmeyi, görüşmeyi ve gerektiğinde zorlamayı deneyen gerçekçi kişidir. Sembolik 

lider ise ilham veren kişi olarak hareket eder. Bu lider eylemleri ile diğerlerine ilham 

verir, değişim aşamasına geçmek için sembolleri kullanır, vizyonu anlatır ve vizyonu 

takipçileri ile ilişkilendirmek için hikayeler anlatır (Clonch, 2016). Bolman ve Deal 

(2008)’e göre liderler ideal olarak örgütün güçlü yönlerini belirleme ve bu güçlü 

yönlerine dayanma veya örgütün zayıflıklarını telafi etmek için takım oluşturma 

yoluyla örgütü yönetirken dört perspektifi de kullanmalıdır.  

2.2.2. Okul Liderliği 

Okul liderliği, okulda formal veya informal güce sahip veya her iki güce de 

sahip olan bir kişinin genellikle de okul yöneticisinin okula ilişkin ortak amaçları 

başarmak için başta çalışanlar olmak üzere okulla ilgili tüm paydaşları etkileme 

sürecidir (Northouse, 2007). Yukl ve Mahsud (2010)’a göre okul liderliği etkileme 

sürecinin yanı sıra okula ilişkin paylaşılan amaçları başarmak için bireysel ve 

kolektif çabaları harekete geçirme ve destekleme sürecidir. Okul liderliği, okul, 

öğrenci ve çalışan performansını geliştirmeye yönelik görevlerin yanı sıra, rutin 

işlemlerin devamlılığını sağlama ve okula ilişkin daha alt düzey görevleri yerine 

getirmek gibi yönetim ve idare işlemlerini de içerir. Okul liderliği müdürlerin dışında 

müdür yardımcıları, okul yönetim kurulları gibi çeşitli pozisyonları ve işlevleri de 

kapsayabilir (Pont vd., 2008). 

Okul liderliği, öğretmenlerin motivasyonunu ve kapasitelerini ve onların 

çalıştığı çevre ve kültürü etkileyerek okul çıktılarını geliştirmede önemli bir role 

sahiptir. Etkili okul liderliği verimliliği ve eğitim alma hakkını ve eşitliğini 

geliştirmede çok gerekli olan bir liderliktir. Okul liderliği uygulamaları eğitim 

yönetimi ve okul kontekstindeki değişmelerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Bir 

yandan daha fazla hesap verilebilirliğe, ademi merkezileşmeye ve otonomiye doğru 

yönelme varken diğer yandan öğretme ve öğrenme süreçlerine ilişkin yeni 

yaklaşımlar ve giderek çeşitlilik gösteren öğrenci nüfusu liderlik rollerini ve 

sorumluluklarını değiştirmektedir. (Hoy ve Miskel, 2010). Bütün bu trendlerin 

sonucu olarak, okul liderliği dramatik bir şekilde değişmiştir.  
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Daha önceki liderlik teorileri bilgi çağındaki okul liderlerinin çoklu 

beklentileri karşılamasında ve istenen verimliliği sağlamasında yeterli rehberliği ve 

bilgiyi sunamamaktadır. Bundan dolayı okul liderlerinin nasıl liderlik yapacaklarına 

ilişkin yeni liderlik kuramları ortaya çıkmıştır. Bu liderlik kuramları eğitimsel lider 

olarak okul liderinin içinde bulunduğu şartlara ve kontekste göre yerine getirmesi 

gereken yeni liderlik stilleri olduğunu ortaya koymuştur. Bu liderlik kuramları ve 

stilleri şunlardır (Çelik, 2013): 

1-Öğretimsel Liderlik 

2-Kültürel Liderlik 

3-Süper Liderlik 

4-Moral Liderlik 

5-Öğrenen Liderlik 

6-Transformasyonel Liderlik 

7-Vizyoner Liderlik 

8-Kalite Liderliği 

9-Takım Liderliği 

10-Dağıtımcı Liderlik 

11-Sosyal Adalet Liderliği 

21. yüzyılda tüm örgütlerde olduğu gibi okul örgütlerinde örgüt kültürü 

önem verilmesi gereken bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Okulların 

kültürünün değişimlere ve yeniliklere, küreselleşmeye hızlı uyum sağlaması, kalite 

anlayışının örgüt kültürüne yerleştirilmesi, verimliliğin sağlanması okul kültürünün 

yönetilmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi ve geliştirilmesi ile yakından ilişkilidir. 

İşte bu kadar önemli olan okul kültürünün yönetilmesi görevi okul liderinin kültürel 

liderlik yapabilmesini gerektirmektedir (Yıldırım, 2001).  

2.2.3.  Kültürel Liderlik ve Kültürel Lider Kavramları  

Çelik (2013) ve Yıldırım (2001)’a göre kültürel liderlik, okul kültürünü 

oluşturan ortak düşünüş, inanış, sembol, kabul, gelenek ve normlar aracılığıyla 

çalışanların amaçlar doğrultusunda eyleme geçirilmesi sürecidir (Yıldırım, 2001). 

Sergiovanni (1984)’ye göre ise kültürel liderlik okula kendine özgü kimliğini veren 

değerler, inançlar ve gizli sayıltıları tanımlayan, güçlendiren ve açıklayan liderliktir. 

Marzano vd. (2005) göre bütün personel arasında birliği ve uyumu sağlama, bütün 

personelin mutlu ve iyi hissetmesini sağlama, bütün personelin amaçları anlamasını 
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sağlama ve okulun nasıl olması gerektiği konusunda ortak bir vizyon geliştirme 

süreçlerinin tamamına kültürel liderlik denmektedir.  

Kültürel liderlik sürecinin ana aktörü kültüel liderdir. Fullan ve Hargreaves 

(1991) kültürel lideri okul kültürünü değiştirmeden önce onu anlayan, öğretmenlere 

değer veren, profesyonel gelişmeyi destekleyen, değerleri geliştiren ve ifade eden, 

işbirliğini destekleyen, emir vermek yerine seçenekler sunan, bürokratik araçları 

sınırlandırmak için değil kolaylaştırmak için kullanan ve daha geniş çevreyle 

bağlantı kuran lider olarak tanımlamaktadır. McRel (2008) (Akt: Troutman, 2012)’e 

göre ise kültürel lider okulda işbirliğine dayalı çalışma ortamı oluşturan, okulun 

kültürünü ve kimliğini tanımlamak için ortak vizyon, değerler ve amaçlar geliştirip 

kullanan, başarısızlığı kabul edip ondan ders çıkaran, okulun kimliğini, kültürünü ve 

performansını tanımlamak için okulun başarılarını kutlayan, okulun kültürünü 

etkilemek için çalışanların öz yeterlilik hissini geliştiren ve onlara yetki veren 

liderdir (McRel, 2008) (Akt: Troutman, 2012). 

Kültürel liderlik okul kültürü gibi kapsamlı bir özelliğe odaklandığı için 

çeşitli elementlerden oluşmaktadır. Trice ve Beyer (1993)’e göre kültürel liderliğin 

elementleri şunlardır: 

1- Kişisel Nitelikler 

2- Algılanan Durum 

3- Vizyon ve Misyon 

4- Takipçlerin Lidere İlişkin Yorumu/Değerlendirmesi 

5- Performans 

6- Lider Davranışları 

7- Yönetsel Eylemler 

8- Kültürel Formların Kullanımı 

9- Geleneğin Kullanımı 

10- İstikrar/Süreklilik 

Trice ve Beyer (1993) kültürel liderliğin elementlerine bağlı olarak örgütsel 

kültürün korunmasını ve örgütsel kültürün inovasyonunu kolaylaştıran kültürel 

karakteristiklerinin ortaya çıktığını bulmuşlardır. Aşağıdaki Tablo 2.1.’de kültürel 

liderliğin elementleri ve örgüt kültürü için sonuçları görülmektedir.  
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Tablo 2.1. 

Kültürel Liderliğin Elementleri ve Örgüt Kültürü İçin Sonuçları (Trice ve Beyer, 

1993) 

Kültürel Liderliğin Elementleri Örgüt Kültürünün 

İnovasyonu 

Örgüt Kültürünün 

Korunması 

Kişisel Nitelikler a-Özgüven 

b-Baskın kişilik 

c-Güçlü inançlar 

d-Yeni bir kültürü kabul 

ettirmeye çalışan kişi 

e-Coşku veren, etkileyici ve 

anlatıcı 

a-Gruba güven 

b-Kolaylaştırıcı 

c-Güçlü İnanç 

d-Katalizör 

e-İkna edici 

Algılanan Durum Kriz Kriz yok veya yönetilebilir 

kriz 

Vizyon ve Misyon Radikal İdeoloji Tutucu İdeoloji 

Takipçlerin Lidere İlişkin 

Yorumu/Değerlendirmesi 

Lider krizle baş etmek için 

ihtiyaç duyulan olağandışı 

niteliklere sahip 

Lider geçmişte başarılı olmuş 

var olan değerleri temsil eder. 

Performans Krizleri yönetmede sürekli 

başarı 

Başarının devamını sağlama 

Lider Davranışları a-Etkin rol model 

b-Başarı ve yeterlilik sahibi 

olduğuna yönelik imaj 

oluşturma 

c-İdeolojiyi ifade etme 

d-Takipçilere yüksek beklenti 

ve onlara güvendiğini ifade 

etme 

e-Motive etme 

a-Etkin rol model 

b-Başarı ve yeterlilik sahibi 

olduğuna yönelik imaj 

oluşturma 

c-İdeolojiyi ifade etme 

d-Takipçilere yüksek beklenti 

ve onlara güvendiğini ifade 

etme 

e-Motive etme 

Yönetsel Eylemler Yeni yapılar ve yeni stratejiler 

veya yapıda ve stratejilerde 

radikal değişiklikler 

Var olan yapıları ve stratejileri 

güçlendirmek veya yapı ve 

stratejilerde kademeli 

değişimler 

Kültürel Formların Kullanımı Yeni kültürel ideolojileri ve 

değerleri ifade etme 

Var olan kültürel ideolojileri 

ve değerleri onaylama/tekrar 

etme 

Geleneğin Kullanımı Yeni gelenekler oluşturma Var olan gelenekleri sürdürme 

İstikrar/Süreklilik Değişimi kurumsallaştırma Devamlılığı cazip ve önemli 

hale getirme 

 

Sergiovanni (1990) kültürel liderliğin boyutlarını tanımlamıştır ve liderlerin 

eylemlerinin derinleşen anlam seviyelerini tanımlamıştır. Onun çizdiği bu yeni 

çerçevede, yönetim liderliğe, planlama amaçlamaya, emir vermek öğretmenleri 

yetkilendirmeye, denetim hesap verilebilirliğe ve durumları manipüle etme 

sembolleri sağlama ve anlam geliştirmeye dönüşür. Liderliğin bu boyutları kültürel 

liderliğin yüzeysel olarak gösterilmesinden kültürel liderliğin gerçekten 

uygulanmasına doğru bir hareketi temsil eder.  

Kültürel liderliğin artifaktları da bulunmaktadır. Troutman (2012)’a göre 

kültürel liderliğin artifaktları okul gelişim planı, karar vermede ve öğrenci 

başarısında okul gelişim takımlarının belgeye dökülmüş çalışmaları, öğretmenlerin 



32 
 

 
 

çalışma koşullarına yönelik yapılan anketler, profesyonel öğrenen toplulukların 

çalışmaları, paylaşılan karar vermenin kanıtları, dağıtılmış liderlik uygulamaları, 

öğretmenlerin okulda devam etme istekliliği ve kullanılan yapıdan oluşmaktadır.  

Kültürel liderlik tek başına var olan izole edilmiş bir kavram değildir. 

Kültürel liderlik okul ve çevresiyle ilgili hemen her şeyle etkileşim halinde olan bir 

kavramdır. Örneğin kültürel liderlik okulun örgüt kültürünü hem etkilemektedir hem 

de ondan etkilenmektedir. Ayrıca kültürel liderliğin örgütsel yapı, örgütsel davranış 

ve örgüt performansı ile de ilişkisi vardır (Cunningham ve Gresso, 1993). Şekilde 

2.1.’de kültürel liderliğin örgütsel yapı, örgütsel davranış, örgüt kültürü ve örgüt 

performansı ile ilişkisi gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1. Kültürel liderliğin, örgütsel yapı, örgütsel davranış, örgüt kültürü ve  

                örgüt performansı ile ilişkisi (Cunningham ve Gresso, 1993) 

Trice ve Beyer (1993)’e göre liderler ne kadar fazla kültürel liderlik 

elementlerine sahip olursa onlar bir kültürü oluşturmada, değiştirmede ve 

sürdürmede daha etkin olurlar. Schein (1993; 1983)’ın kültür ve liderlik arasındaki 

ilişkiye yönelik analizleri kültürel liderlerin kültür oluşturma, değiştirme ve 

geliştirme meydan okumasını nasıl başarabileceklerine ilişkin bazı fikirler 

vermektedir ve bu meydan okumanın nasıl başarılacağının içyüzünün anlaşılmasını 

sağlamaktadır. Schein (1993) kültürel liderlerin kültürel anlamı aktarma ve örgüte ve 

çalışanlara iyice yerleştirme mekanizmalarını ortaya koymuştur. Bu mekanizmalar 

Tablo 2.2’de verilmiştir. 
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Örgütsel kültür ve kültürel liderlik davranışları modellerinin incelenmesi ve 

bu modellerin özelliklerinin kıyaslanması  bu modellere ilişkin altı ortak konu ortaya 

koymuştur (Leman, 2001). Kültürel liderin pozitif veya güçlü bir örgüt oluşturması 

için yapması gereken bu altı konu veya temalardan ilki anlaşılır bir misyon ya da 

amaç ifadesinin geliştirilmesi, desteklenmesi ve kullanılmasıdır. İkinci tema örgütün 

çevresindeki değişikliklere karşı dikkatli ve uyanık olmasının sağlanması ve bu 

değişikliklere karşı örgütün doğru tepki verebilme becerisinin geliştirilmesidir. Esnek 

örgütler bu konuda daha başarılı olduğu için kültürel lider örgütü daha esnek hale 

getirebilmelidir.  

Üçüncü tema sürekli öğrenmenin kültürel gerekliliğidir. Dördüncü tema 

karar verme ve grup çalışma projelerine grup üyelerinin dahil edilmesini sağlayan 

bireylere değer verilmesini içermektedir. Bireyler ve grup bir bütün olarak bilgi ve 

becerilerini geliştirmeye devam etmelidir. Beşinci tema grupta ortak olarak 

paylaşılan inançlar ve değerleri geliştirmek ve ortak amaçların başarılmasını 

sağlayacak şekilde çalışanları bir araya getirmeyi gerektirmektedir. Altıncı tema 

liderlerin örgütün bütün üyelerinden beklenilen ve istenilen kültürün özünü temsil 

eden eylemleri ve tutumları kendi davranışlarında göstermeleridir. Tablo 2.3.’te 

kültürel liderliğe ilişkin yapılan araştırmalarda ortaya çıkan ortak temalar ve kültürel 

liderliğin bu temalarına ilişkin bulgularını ortaya koyan araştırmalar tablo olarak 

verilmiştir (Leman, 2001). 

 

 

 

 

 

Tablo 2.2. 

Kültürel Liderin Kültürü Aktarma ve Yerleştirme Mekanizmaları (Schein, 1993) 

1. İşe alma, seçim ve sosyalleştirme için kullanılan örgütsel felsefenin, sözleşmenin, ilkelerin, 

materyallerin resmi ifadeleri. 

2. Fiziksel alanların, binanın dış cephelerinin ve binaların tasarımı 

3. Liderler tarafından yapılan amaçlı rol modellik, öğretim ve koçluk 

4. Anlaşılır ve açık ödül, itibar sistemleri, terfi kriterleri 

5. Örgütteki önemli insanlar ve olaylar hakkında hikayeler, efsaneler, mitler ve kıssalar 

6. Liderlerin neye önem verdikleri, yönettikleri ve kontrol ettikleri 

7. Kritik olaylara ve örgüt krizlerine lider tepkileri 

8. Örgütün nasıl tasarlandığı ve yapılandırıldığı 

9. Örgütsel sistemler ve prosedürler 

10.İnsanların işe alınma, seçilme, terfi edilme, işten çıkarılma, emekli olmaları için kullanılan kriterler 
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Tablo 2.3.  

Literatür Taraması Matrisi: Kültürel Liderlikte Yer Alan 6 Ortak Tema (Leman, 

2001) 

Araştırma

cı veya 

Teorisyen 

Okul Müdürünün Kültürel Lider Olarak Gösterdiği/Göstermesi Gereken Davranışlar 

Misyon 

Geliştiril-

mesi ve 

Kullanımı 

Örgütsel 

Değerlendir-

me, 

Dikkatlilik 

ve Tepki 

Verebilme-

nin 

Geliştirilme-

si 

Bireysel ve 

Grup 

Öğrenmesini 

Kolaylaştır-

ma ve 

Destekleme 

Grup 

Üyelerinin 

Karara ve 

Grup 

Çalışmaları-

na 

Katılmasını 

Sağlama 

Ortak 

Olarak 

Paylaşı-

lan 

Değerleri 

Geliştir-

me ve 

Destekle-

me 

Davranışları 

Göstererek 

İstenen 

Kültürün 

Özünü 

Sembolize 

Etme 

DuFour 

ve Eaker 

(1998) 

Misyon, 

vizyon, 

değer ve 

inançları 

geliştirir 

ve 

destekler 

 Öğrenen 

toplulukları 

geliştirir 

Katılımı 

sağlar 

 Söylediği ve 

yaptığı birdir 

Denison 

(1997) 

Misyon, 

amaç ve 

hedeflerle 

yönetimi 

geliştirir 

ve 

destekler 

Uyumululu

k, müşteri 

odaklılık ve 

değişimi 

destekler 

Uyumluluğu 

sürekli 

öğrenmeyi 

destekler 

Yetkilendir

me, takım 

olma ve 

çalışan işe 

ilgisini 

destekler ve 

sağlar 

Örgütte 

ortak 

inançlar, 

değerler 

ve 

tutarlılığı 

geliştirir 

Amaçları, 

değerleri ve 

inançları 

eylemlerinde 

gösterir 

Curry 

(1996) 

   Kolektif 

çalışma 

yoluyla okul 

çıktılarını 

opitimize 

etmek için 

karar 

vermeyi 

ademi 

merkezileşti

rir 

Yeni 

sayıltı, 

değer ve 

davranış 

dizinleri 

geliştirir 

 

Deal ve 

Peterson 

(1991) 

Resmi 

yapıları 

ve 

işlemleri 

geliştirir 

Politik 

ilişkileri 

geliştirir 

İnsan 

ilişkilerini 

geliştirir 

 Kültürü 

okur ve 

şekillendi

rir 

Sembolik 

kültürel 

davranışlar 

gösterir 

Tyler 

(1987) 

   Çalışanlar 

kararlara 

katılır 

 

 

 

Lider iyi 

çalışmayı ve 

ürünleri tanır 

Walton 

(1986) 

Lider 

örgütsel 

amacı 

destekler 

 Lider 

yeniden 

öğretim ve 

eğitimle 

ilgilenir 
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2.2.4. Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Davranışları 

Marzano vd. (2005) kültürel liderliğe ilişkin yaptıkları kapsamlı meta-analiz 

çalışmasının neticesinde kültürel liderlerin aşağıdaki liderlik davranışlarını 

gösterdiklerini belirtmişlerdir: 

1-bütün personelin bütünleşmesini sağlamak ve geliştirmek 

2-bütün personelin mutluluğunu sağlamak 

3-bütün üyelerin amaçları anlamalarını sağlamak 

4-okulun nasıl olması gerektiğine ilişkin ortak bir vizyon geliştirmek 

Marzano vd.(2005) bu liderlik davranışlarının her birinin doğrudan okul 

kültürü ile ilişkili olduğunu ve okul kültürünün ise öğrenci başarısı ile ilişkili olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. Şekil 2.2.’de okul yöneticisinin kültürel liderlik 

davranışlarının okul kültürü ve öğrenci başarısı ile ilişkisi gösterilmektedir. 

Şekil 2.2: Kültürel liderlik davranışlarının okul kültürü ve öğrenci başarısı ile  

ilişkisi (Marzano vd., 2005) 

McRel Müdür Değerlendirme Ölçeği (Troutman, 2012) kültürel liderliğin 

performans standartlarının dört ana öğesini değerlendirmektedir. Kültürel liderliğe 

ilişkin dört performans öğesi spesifik okul yöneticisi davranışlarını tanımlamaktadır. 

Bu öğeler ve ilgili davranışlar şunlardır: 

a-İşbirliğine Dayalı Çalışma Çevresine Odaklanma: Okul yöneticisi işbirliğine dayalı 

çevrenin okul kültüründe oynayabileceği pozitif rolü anlar ve bu anlayışla hareket 

eder. 

b-Okul Kültürü ve Kimlik: Okul yöneticisi okulun kültürünü ve kimliğini 

tanımlamak için ortak vizyon, değerler ve amaçlar geliştirir ve kullanır. 

c-Başarısızlıkları Kabul Etme; Başarıları Kutlama ve Ödüllendirme: Okul yöneticisi 

başarısızlıkları kabul eder ve okulun kimliğini, kültürünü ve performansını 

tanımlamak için okulun başarılarını kutlar. 

d-Etkin (Verimli) Olmayı Sağlama ve Yetkilendirme: Okul yöneticisi okulun 

kimliğini, kültürünü ve performansını etkileyen personelin etkin olma ve 

yetkilendirme hissini geliştirir. 
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DuFour ve Eaker (1998) bir okul yöneticisinin kültürel lider olarak pozitif 

bir kültür oluşturmak için kullanabileceği dört davranış alanı olduğunu belirlemiştir. 

Bu davranış alanlarından ilki okuldakiler tarafından belirlenmiş olan ortak değerleri 

açık bir şekilde ifade etmek, modellemek, desteklemek ve korumaktır. İkincisi ise 

belirlenen değerler ve günlük uygulamalar arasında herhangi bir farklılık olup 

olmadığını belirlemek için personelleri reflektif bir diyalog sürecine dahil etmektir. 

Üçüncüsü ise bütün çalışanlara işteki kültürü örneklendiren hikayeler anlatmaktır. 

Dördüncüsü okul için gelişen değerler ve vizyonlara uyan ortak değerler ve 

süreçlerin örneklerini takdir etmek ve ödüllendirmektir.  

2.2.5. Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rolleri 

Okul yöneticilerinin kültürel liderliği etkili şekilde yapabilmeleri için 

kültürel liderlik rollerini doğru bir şekilde yerine getirmeleri gerekir. Alan yazında 

kültürel lider olarak okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerine ilişkin farklı rol 

tanımları vardır. Okul yöneticilerinin kültürel lider olarak bu rollerin hepsinin 

farkında olması ve eklektik olarak hepsinden şartlara ve koşullara göre yararlanması 

gerekir. Çünkü günümüzün kompleks ve dinamik çevresindeki paradigma 

değişimleri velilerin, toplumun, çalışanların ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak 

için esnek ve çok farklı rolleri yerine getiren kültürel liderlik gerektirmektedir 

(Avolio ve Bass, 2004). Okul yöneticilerinin çoklu kültürel liderlik rolleri 

kullanmasını gerektiren bir diğer neden ise her kültürel liderlik rolünün 

eksikliklerinin olması ve her kontekste ve duruma uygun olmamasından 

kaynaklanmaktadır (Cheng, 2005). Kontekste uygun kültürel liderlik rollerini 

kullanan kültürel lider başarılı olmaktadır (Ibrahim ve Mujir, 2012). 

Dolan (1984)’a göre kültürel lider olarak okul yöneticisi bilgi aktarıcı ve 

grup kararlarının ve eylemlerinin koordinatörü ve kolaylaştırıcı rollerini oynamalıdır. 

Sergiovanni (1991) ise kültürel liderlerin okula kimliğini veren, değerler ve inançları 

tanımlayan ve ifade eden öncü rolü olduğunu belirtirken Greenfield (1987) kültürel 

liderlerin ana değerlerin arayışında olan ve diğerlerinin vizyona bağlı olmasını 

sağlamaya istekli olan vizyoner liderlik rolüne sahip olduğunu belirtmektedir. 

Gmelch ve Miskin (2004) tarafından yapılan araştırmaya göre okul yöneticilerinin 

kültürel liderlik rolleri öğretmenler tarafından öğretmenleri geliştirici, bilgin ve 

öğrenci işleri yöneticisi rolleri olarak algılanmaktadır. 

Lane (1992) ise kültürel lider olarak okul yöneticilerinin kültür 

değerlendiricisi, kültür mimarı ve kültür simsarı (kültür komisyoncusu-kültür 
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pazarlamacısı) rollerini yerine getirmesi gerektiğini belirtmektedir. Kültür 

değerlendiricisi rolünde, okulun kültürünü değerlendirmek için öğretmenler, 

öğrenciler ve ailelerle görüşmeler ve gözlem gibi metotlar yönetici tarafından 

uygulanabilir. Kültür mimarı rolü ise öğretimsel verimliliği en iyi destekleyecek 

şekilde kültürün değerlerini ve normlarını şekillendiren ve etkileyen okul 

yöneticisinin çabaları ve çalışmalarını ifade eder. Kültürel lider, kültür simsarlığı 

rolünde rolde okulun kültürünün temsilcisidir ve okulun dışında olanların bu 

kültürün değerlerini anlamaları için onlara yardım eder.  

Odell-Gonder (1984) ve Deal ve Peterson (1990) kültürel liderliğin beş 

kültürel liderlik rolü içerdiğini belirtmektedir. Bu roller şunlardır: sembol olarak okul 

yöneticisi, çömlekçi (kültür şekillendirici) olarak okul yöneticisi, şair olarak okul 

yöneticisi, aktör olarak okul yöneticisi ve şifacı olarak okul yöneticisi. 

Çelik (2013) ve Yıldırım (2001)’a göre ise okul yöneticisinin kültürel 

liderlik rolleri 3 kategoride incelenebilir. Bu üç rol, kültürel lider olarak okul 

yöneticilerinin okul kültürünü kullanarak okulların hedeflerini gerçekleştirmelerinde 

ve toplumsal başarıya katkıda bulmalarında başarılı olmalarını sağlayacaktır. 

a-Yorumlayıcı rol: Okul yöneticilerinin okulun kültürel değerlerini, inançlarını, 

normlarını, misyonunu, vizyonunu kavramaları ve bunları öğretmenlerin ve 

öğrencilerin anlamalarına yardım etmeleri yorumlayıcı rolün temelidir. Bu rolü 

başaran okul yöneticileri sembolik yönetimi uygulayabilme başarısını gösterebilen ve 

çalışanları samimiyetle güdüleyebilen yöneticiler olacaktır. Bu bağlamda okul 

yöneticileri yönettikleri okullarla ilgili birtakım simgeler, sloganlar ve semboller 

geliştirmelidir. Bunun yanı sıra okul yöneticileri dikkat çekici sözler, özlü sözler ve 

hikayeler oluşturabilir.  

Okul yöneticileri okula yeni gelen öğretmenlere, öğrencilere ve velilere 

okulun hedeflerini, değerlerini ve normlarını bir bütünsellik ve uyum içerisinde 

tanıtmalı ve anlamalarını sağlamalıdır. Okul yöneticilerinin bu rolünün ana odağı, 

okulun görevlerini, değerlerini ve normlarını belirleme, yorumlama ve insan 

ilişkilerinde danışmanlık rolünü oynamadır (Çelik, 2013; Kottkamp, 1984). 

b-Sunucu rolü: Okul yöneticileri bu rolde davranış modelliği görevini yerine getirir. 

Okul kültürünün değerlerine, normlarına, inançlarına uygun davranışları sergileyerek 

diğerlerinin de bundan etkilenmesini ve ona uygun davranmasını sağlamaya çalışır. 

Çünkü insanlar sözlü ifadelerden çok davranışlardan etkilenirler. Eğitim-öğretim 

etkinliklerinin yanı sıra velilerle, öğrencilerle ve öğretmenlerle ilgilenmek, toplumun, 
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çevrenin ve okulun sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunmak da bu rolün 

gerektirdiği davranışlardır (Yıldırım, 2001). 

c-Resmi rol: Okul yöneticilerinin yasalarla, yönetmeliklerle belirlenen resmi rolleri 

vardır. Genel olarak yasal olarak okul yöneticileri bu görevleri gerçekleştirmek için 

görevlendirilmiştir. Fakat insanların çalıştığı ve yaşadığı her yerde duygusallık, insan 

ilişkilerine dayanan ama yazılı olarak belirlenmemiş ve ifade edilmemiş normlar ve 

kurallar bulunur. Okul yöneticileri resmi (formal) rollerini yerine getirirken bir takım 

kültürel normlara ve değerlere de uymak zorundadır. Okul yöneticilerinin ana 

odağını veliler, öğrenciler ve öğretmenler oluşturur. Bu rol ile gerçekte vurgulanmak 

istenen nokta kültürel değerlere çevrede ve okulda resmilik kazandırılması ve bu 

değerlerin benimsetilmesine çalışılmasıdır.  

Çevreye yönelik aktiviteler okulun kültürel değerlerinin benimsenmesini ve 

tanınmasını, o kültürel değerlerle okulun bütünleşmesini (entegre olmasını) sağlar. 

Bunun için okul yöneticileri okulda değişik zamanlarda ve farklı periyodik aralıklarla 

yemek, çay, tanışma, ödül törenleri, madalya törenleri gibi etkinlikler organize 

edebilir. Bu etkinliklerle okuldaki öğretmenlerin kaynaşmasını ve okullarına karşı 

aidiyet hissetmelerini, çevrenin okulu tanıyıp desteklemelerini sağlayabilir. Okuldaki 

öğrencilere, öğretmenlere ve daha geniş anlamda çevre veya toplum için yararlı 

çalışmalarda bulunanlara ödül verme gibi etkinlikler düzenleyerek o insanlar onure 

edilerek okula yönelik pozitif tutumlar oluşturulmaya çalışılır (Çelik, 2013). 

Okul yöneticisinin kültürel lider olabilmesi için gereklilik arz eden bu üç rol 

birbirleriyle doğrudan ilişkilidir. Okul yöneticisi yorumlayıcı rolüyle kültürü tanıyıp 

sözel olarak tanıtırken, sunucu rolü ile onların önemini ve gerekliliğini 

vurgulamaktadır. Resmi rolüyle ise ilgili normların ve değerlerin okulda 

kökleşmesini ve okulun çevreyle bütünleşmesini sağlamaktadır (Yıldırım, 2001). 

Tablo 2.4.’te alanyazında okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini farklı şekilde 

kategorilendiren yazarların ve araştırmacıların kültürel liderlik rolleri kategorileri 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 
 

Tablo 2.4. 

Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rolleri 
Yazar veya Araştırmacı Roller 

Dolan (1984) bilgi aktarıcı 

grup eylemlerinin koordinatörü 

kolaylaştırıcı 

Sergiovanni (1991) öncü 

Greenfield (1987) vizyoner  

Gmelch ve Miskin (2004) öğretmenleri geliştirici 

bilgin 

öğrenci işleri yöneticisi 

Allton (1994) ressam 

Lane (1992) kültür değerlendiricisi 

kültür mimarı 

kültür simsarı (kültür pazarlamacısı) 

Odell-Gonder (1984) Çömlekçi 

Şair 

Aktör 

Şifacı (iyileştirici) 

Deal ve Peterson (1990) Sembol 

Çömlekçi 

Şair 

Aktör 

Şifacı (iyileştirici) 

Mitchell vd. (1984) Yorumlayıcı  

Temsilci  

Onaylayıcı  

Çelik (2013) ve Yıldırım (2001) Yorumlayıcı 

Sunucu  

Resmi 

 

2.2.6. Eğitimsel Liderlikte Kültürel Liderliğin Önemi 

Geçmişte etkin müdürlerden yeterli idari ve politik becerilere sahip olmaları 

beklenirdi. Ancak 21. yüzyıl okullarının beklentileri, okul yöneticilerinin farklı 

türlerde ve çeşitlilikte liderlik becerilerine sahip olmalarını gerektirmektedir. 

Öğretimsel ve müfredatla ilgili baskılara ek olarak bugünün okul yöneticileri bütçe 

kısıtlamaları, okul güvenliği, denetim, bilgi yönetimi ve okulun iyi bir imajını 

oluşturma gibi meydan okumalarla karşılaşmaktadır. Bundan dolayı, etkin öğretimsel 

liderlik becerilerine ek olarak, bir okul yöneticisinin bu yeni eğitim çağında verimli 

olabilmesi, örgüt kültürü ve yönetimine ilişkin kompleks bilgi ve becerileri 

gerektirmektedir. Bu durum sadece yenilikçi uygulamaları değil daha farklı bir aklı 

ve liderlik anlayışını gerektirmektedir. Bu liderlik anlayışı ise kültürel liderliktir 

(Lashley, 2007). 

Okul yöneticileri milli seviyede ve yerel seviyede öğrenci başarısı için 

giderek daha fazla sorumlu tutulmaktadır. Okul yöneticileri okuldaki yapılar ve 

süreçlerin yanı sıra yönetimi altındakilerin performansından da sorumludur 
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(Leithwood ve Riehl, 2003, s. 4).  Okul yöneticileri için hesap verilebilirlik baskıları 

artmaktadır. Okul yöneticilerinin sorumlulukları ve beklentileri karşılamaları ve 

baskıları azaltabilmeleri için ihtiyaç duyulan liderlik davranışlarını anlaması 

gerekmektedir. Bu liderlik davranışları ise kültürel liderlik ile ilgilidir. Okul 

yöneticileri için kültürel liderlik okul liderlerinin öğrenci başarısını etkilemek için 

okulu, insanları ve gelenekleri daha iyi anlamaları anlamına gelmektedir (Troutman, 

2012).  

Levine ve Lezotte (1990) araştırmalarında olağandışı şekilde başarılı 

okulların ana odaklarının öğrenci öğrenmesi olduğunu ve bu okulların misyon ve 

değerleri yüksek beklenti kültürü ile oluşturulmuş okullar olduğunu ve kültürel 

liderlerin bu okulların kültürünün oluşmasındaki en önemli faktör olduğunu 

bulmuştur. Benzer şekilde, McLaughlin (1995) öğrencilerin demografik özellikleri 

açısından iki benzer okulun sonuçlarını kıyaslamıştır. Bunlardan bir tanesi yüksek 

okuldan ayrılma oranları ve düşük başarı ile temsil edilirken diğeri ise en başarılı ve 

en iyi performans gösteren okul olarak belirlenmiştir. McLaughlin (1995)’e göre bu 

farklılık yüksek başarı gösteren okulun pozitif kültüre sahip olması ile ilgilidir. Bu 

çalışmaya göre okul kültürü yüksek performans gösteren okulun başarısını 

açıklamada ve okulun gelişmeye ve iyileşmeye yönelik değişimi yönlendirip 

yönlendiremeyeceğini belirlemede ana faktördür ve kültürel lider olarak okul 

yöneticileri ise okul kültürünü pozitif olmasını sağlayan en önemli öğelerdir. Bu 

bulgular Sergiovanni (1986)’nin mükemmel okul olmanın kültürel liderlik 

gerektirdiğini ifade eden tezi ile doğru orantılıdır. 

Squires ve Kranyik (1995)’e göre etkin kültürel liderlik okuldaki 

öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal başarısında da önemli bir etkiye 

sahiptir. Okul yöneticileri etkin kültürel liderlik gösterdiğinde öğrencilerin okula 

devamlılığı artar, dersten sınıfta kalma azalır ve standart sınav sonuçlarında artan bir 

başarı oluşur (Becker ve Hedges, 1992). Firestone ve Wilson (1985)’a göre doğru ve 

uygun içeriğe sahip güçlü kültürler okul verimliliğine katkıda bulunabilir ve okul 

liderleri ise kültürel liderlikleri ile böyle kültürlere katkıda bulunabilir. Aşağıdaki 

şekilde okul müdürünün kültürel liderliğinin güçlü okul kültürü ve okul 

verimliliği/okul başarısı ile ilişkisi gösterilmektedir. 
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       Şekil 2.3: Okul müdürünün kültürel liderliğinin güçlü okul kültürü ve okul  

                        verimliliği/okul başarısı ile ilişkisi 

Schein kültürel liderlik davranışlarının liderlerin başarılı olması için önemli 

olduğuna inanmaktadır ve kültürel liderliği bütün liderlik eylemlerinin temel özelliği 

olarak görmektedir. Ayrıca Schein (2010)’a göre okul yöneticilerinin kültürel 

liderliği etkin bir şekilde yapabilmeleri için gerekli yeterliklere ve becerilere sahip 

olması da gerekmektedir. 

2.2.7. Kültürel Liderlerin Sahip Olması Gereken Beceriler ve Yeterlikler 

Okul yöneticilerinin etkili liderlik yapabilmeleri için birtakım becerilere ve 

yeterliklere sahip olması gerekmektedir. Nitekim Sergiovanni (1984) liderlerin sahip 

olması gereken beş yeterlik olduğunu belirtmiştir. Bu yeterlikler şunlardır: 

1-Teknik Yeterlik: Zaman yönetimi, planlama ve organize etme gibi yönetim 

stratejilerini içeren yeterliktir ve bu liderliğin en düşük seviyesidir.  

2-İnsan Kaynakları Yeterliği: Kişilerarası beceriler, çatışma yönetimi ve moral 

oluşturma becerilerini içermektedir.  

3-Eğitimsel Yeterlilik: Öğretimsel verimlilik, klinik denetim, hizmet içi eğitim 

sağlama, müfredat, öğretim yöntem ve teknikleri gibi alanlarda uzmanlık 

gerektirmektedir.  

4-Sembolik Yeterlik: Davranışların anlamını bilme ve amaçlanan anlamı ifade eden 

davranışları seçmenin önemini vurgular (Sergiovanni, 1984).  

5-Kültürel Liderlik Yeterliği (Kültürel yeterlik): Sergiovanni’ye göre en önemli ve 

zirvedeki yeterliktir. Sergiovanni kültürel lideri tanımlamak için öncü-önder 

metaforunu kullanmaktadır. Öncü-önder olarak bir kültürel lider yeni üyelere değer 

verir, kültürleme yoluyla onları adapte eder, değiştirir, kültürü destekleyen hikayeler 

ve mitler anlatır ve kültürü davranışlarında gösterenlere ödüller verir.  

Sergiovanni (1984)’ye göre teknik yeterlilik, insan kaynakları yeterliliği ve 

eğitimsel yeterlilik okullardaki istenen mükemmel performansları sağlamak için 

yeterli değildir; bu mükemmelliğin sağlanması için sembolik ve özellikle de kültürel 

liderlik yeterlilikleri (kültürel yeterlilik) gereklidir. Şekil 2.4.’te Sergiovanni 

(1984)’ye göre bir okul yöneticisinin sahip olması gereken yeterlilikler verilmiştir. 
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Şekil 2.4. Okul yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlilikler 

Okul yöneticisinin kültürel lider olarak okul kültürünü şekillendirebilmesi, 

hikayeler ve mitler anlatabilmesi, kültürün istenen yönlerini muhafaza edebilmesi ve 

istenmeyen yönlerini değiştirip yenilikler yapması okul yöneticisinin ailesinden, 

yetiştiği toplumdan ve eğitim gördüğü okullardan kazandığı deneyimler ve 

bilgilerden kaynaklanan kültürel sermaye düzeyi ve kültürel sermaye yeterlilikleri ile 

de yakından ilgilidir (Livermore, 2011). Okul yöneticilerinin kültürel sermaye 

yeterlilikleri, sahip oldukları bilgi, beceri, eğitim ve deneyimden oluştuğu için 

kültürel sermaye yeterlilikleri onların kültürel liderliklerinin verimliliği, etkisi ve 

kapsamı için önem arz etmektedir.  

2.3.  KÜLTÜREL SERMAYE 

2.2.1. Sermaye Kavramı ve Sermaye Türleri 

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde (2017) sermaye “Bir ticaret işinin kurulması, 

yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, 

başmal, kapital, meta” olarak tanımlanmaktadır. Allan (2006)’a göre sermaye diğer 

ürünlerin üretimine adanmış olan birikmiş metalar (mallar, eşyalar vb)’dır. Uzun 

yıllar sermaye kavramı parasal konular ve fiziksel mal ve eşyaların sahipliği olarak 

algılanmıştır. Ancak günümüzde eğitimle ilgili yetenekler ve beşeri yetenekler de 

sermaye olarak kabul edilmeye başlamıştır. Dolayısıyla sermaye kavramının sınırları 

da çeşitlenmiş ve gelişmiştir (Yavuz, 2012). 
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Bourdieu sermaye kavramını sermaye kavramının ekonomi literatürü 

dışındaki alan yazında kullanılmasında ve yayılmasında etkili olmuştur. Bourdieu 

(1984, s. 114)’ya göre sermaye gerçekten kullanılabilen kaynakları ve güçleri ifade 

eder; sermaye zamanla birikir, bireylerin yaşam fırsatlarında kazançları üretmede ve 

yeniden üretmede önemli bir rol oynar ve sermayeye kıt olduğu zaman çok değer 

verilir (Bourdieu, 1986). Bourdieu sermayenin üç temel formu olduğunu belirtmiştir 

ve daha sonra bunlara sembolik ve akademik sermaye türlerini de eklemiştir (Ra, 

2011).  

1-Ekonomik Sermaye: Ekonomik sermaye direkt olarak paraya çevrilebilir ve aile 

geliri ve zenginliği olarak kendini gösterir (Paulsen ve St. John, 2002). Bourdieu’ya 

göre ekonomik sermaye sosyal tabakalaşma yoluyla hareketliliği başlatan ilk adımdır 

ve bir kişinin pozisyonu ile yakından ilgilidir (Allan, 2006). Bourdieu ekonomik 

sermayenin diğer sermaye türlerinden ayrılamayacağını belirtmiştir. Bu şu anlama 

gelmektedir: Bu sermaye türleri ilişkilerine göre belirli derecelerde birbirlerine 

dönüştürülebilir. Örneğin Van Gogh’un bir eseri paha biçilmez olabilir fakat herkes 

onun bir anlamada bir fiyatı olabileceğini bilir. Paha biçilmez kısmı sanatçının 

yaşamı boyunca biriken deneyimidir (Bourdieu, 1986). 

2- Kültürel Sermaye: Kültürel sermaye [KS], sınıf statüsünü sürdürmek için orta ve 

üst sınıflar arasında kuşaktan kuşağa aktarılan sembolik kaynaklar veya ürünler 

olarak tanımlanır (Bourdieu, 1977; Farkas, 2003). Kültürel sermaye kavramı 

başlangıçta Bourdieu ve arkadaşları tarafından Fransız toplumundaki kültürel ve 

sosyal yeniden üretimi açıklamak için geliştirilmiştir (yani varlıklı ailelerden olan 

öğrenciler orantısız bir şekilde akademik başarı elde ederken fakir ailelerden 

öğrencilerin bunu neden elde edemediğini açıklamak için geliştirilmiştir) (Bourdieu, 

1977). Bourdieu’ya göre kültürel sermaye eğitim açısından en değerli sermayedir; 

kültürel sermaye bir kişinin okuldaki akademik başarısı ile ilişkisi en yüksek olan 

sermayedir (Bourdieu, 1986). Ampirik araştırmalar kültürel sermaye kavramını 

kültürel bilgi, akademik başarı ve üniversiteye girişe verilen değerle ilişkili olarak 

işlevselleştirmiştir  (Perna, 2006).  

3- Sosyal Sermaye: Bourdieu (1986)’ya göre sosyal sermaye bir bireyin tanıdığı ve 

bildiği insanlardan oluşan ilişki ağı ve bu insanların toplumdaki yeridir. Sosyal 

sermayenin tanımları sosyal network (sosyal ağlar) ve ilişkilere odaklanır ve sosyal 

ağlardan farklı olarak sosyal sermaye, genel olarak ihtiyaç duyulduğunda 

kullanılabilen potansiyel yardım ve kaynakları ifade eder. (Lin, 1999). Bourdieu’nun 
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sosyal sermaye tanımı sosyal ilişkiler ve ilişkilere bağlı olan kaynaklar olarak iki öğe 

içermektedir (Bourdieu, 1986). Sosyal sermaye kavramının dayalı olduğu ilişkiler 

belirli bireylere ve gruplara toplumda belirli pozisyonları elde etme açısından 

problemleri çözmelerine yardım eder.  

Sosyal sermaye kavramı ile Bourdieu sosyal yeniden üretimi açıklar çünkü 

sosyal yeniden üretim statü grupları arasında eşit olmayan güçle ilgilidir; statü 

grupları arasında kaynaklara eşit olmayan erişimi ve yapısal sınırlılıkları ifade eder 

(Lareau, 2001). Sosyal sermayede ilişkilerin varlığı kadar ilişkilerin işlevselliği de 

önemlidir (Goddard, 2003). 

4-Akademik Sermaye: Bourdieu akademik sermayeyi okulla gitme, eğitim süresi 

veya prestijli bir okuldan mezun olma olarak tanımlamaktadır (Bourdieu, 1984). 

Okullaşma veya okula gitme, eğitimin niceliksel miktarı (eğitim süresi gibi) olarak 

tanımlanır ve prestijli bir okuldan mezun olma ise niceliksel miktarın yanı sıra 

eğitimin niteliğini yansıtır. (Collinson, 2000). 

Akademik sermaye üniversitede eğitim deneyimi veya eğitim sonuçları 

olarak ölçülmektedir  (Burawoy, 2009). Örneğin, Eddy (2006) akademik sermayeyi 

yayınlanan eserler, öğretim deneyimi ve profesyonel ağların gücü olarak ölçmüştür. 

Burawoy (2009) üniversiteye ilişkin akademik sermayeyi yayınlanan makaleleri, 

konferans bildirilerini, araştırma burslarını içeren bireyin özgeçmişi ve ödülleri 

olarak ölçmüştür. Bir araştırma ise akademik sermayeyi üniversite öncesi ortamlarda 

kullanmıştır ve akademik sermayenin göstergesi olarak akademik başarıyı 

kullanmıştır (Marjoribanks, 1998). Bourdieu akademik sermaye ve kültürel sermaye 

arasında karşılıklı ilişki olduğunu ifade etmiştir. Bourdieu (1984) akademik 

sermayenin aile ve okul aracılığıyla aktarılan kültürel sermayeden kaynaklanan bir 

ürün ve sonuç olduğunu belirtmiştir. Birçok bilim adamı akademik sermayeyi önceki 

eğitim başarısını, akademik konuşmayı ve yazım stillerini içeren niteliklere dayalı 

olan kültürel sermayenin kurumsallaşmış bir formu olarak tanımlamaktadır (Naidoo, 

2004).  

5- Sembolik Sermaye: Sembolik sermaye, fiziksel ve sosyal gerçeklikleri yaratmak 

veya pekiştirmek için kullanılan kapasitedir (Allan, 2006). Sembolik sermaye, 

ekonomik sosyal veya kültürel sermayeye dönüştürülemez çünkü sembolik sermaye 

onlarla işbirliği içinde var olur (Allan, 2006). Sembolik sermaye diğer sermaye 

türlerinin var olduğu dayanak noktası ya da temeldir. Bununla birlikte, sembolik 

sermaye bir kişinin bir nesneye, duruma veya kişiye atfettiği sembolik değere göre 
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değişir. Ferrari otomobili yüksek servet ve büyük zenginlik sembolü olarak kabul 

edilebilir ve toplumdaki sahibinin sınıfı hayal edilebilir. Bundan dolayı ekonomik 

sermaye sembolik sermaye ile birlikte var olur ve ikisinin birleşimi bir kişi için 

nesnenin beklenen değerini üretir. Ayrıca, bu değer habituslarıyla ilişkili olarak farklı 

bireyler için değişebilir, farklı olabilir. Örneğin, resim professörü olmak sembolik 

değeriyle prestijli bir ünvandır fakat kültürel sermayeye ve ileri düzey bilginin ve 

uzmanlığın birikimini ifade eder. Resim profesörü örneğinde sembolik sermaye 

kültürel sermaye ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Sembolik sermaye kültürel 

sermayeye dönüşmediği için ve ona bağlı olduğu için, kültürel sermaye ile işbirliği 

içerisinde toplumda bir kişinin ve onun sosyal sınıfının değerini üretir. Üstelik, bu 

değer, rütbe elde etmek için kuralların ve gerekliliklerin değişebildiği kurumlarda 

değişebilir (Aslankan, 2008).  

2.2.2. Sermaye Türlerinin Arasındaki İlişki 

Ekonomik sermaye diğer sermaye türlerinden farklıdır çünkü ekonomik 

sermaye tek dokunulabilen sermaye türüyken diğer sermaye türleri semboliktir. 

Bourdieu bazen sembolik sermayeyi (mesela prestij ve sosyal onur) ayrı bir sermaye 

olarak tanımlarken (Bourdieu, 1986) bazı durumlarda (Bourdieu, 1986) bu terimi 

meşru olarak algılanan bütün sermaye türleri olarak kullanmaktadır. Bununla birlikte, 

sembolik sermaye ekonomik sermayeye dönüştürülemezken sosyal ve kültürel 

sermaye türleri ekonomik sermayeye indirgenebilir  (Portes, 1998) ve ekonomik 

sermaye, sosyal ve kültürel sermaye türleri birbirlerine dönüştürülebilir. Ancak böyle 

bir dönüşüm, dönüştürme için gerekli olan büyük çabalar pahasına yapılabilir ve 

kayıp riskini artırma ihtimali yüksektir (Bourdieu, 1997).  

Bilim adamları dönüştürülebilirlik derecesinin farklı bağlamlarda 

(kontekstlerde) farklılaşabileceğini öne sürmektedir. Örneğin, kompleks kapitalist 

toplumlarda, sermaye diğer sermaye türlerine daha kolaylıkla dönüştürülebilir 

(Calhoun, 1993). Sermayenin dönüştürülebilme fırsatı ve dönüştürülebilme boyutu 

zamanla değişebilir; sermayenin hacmi ve yapısının zamanla değiştiğini göz önünde 

bulundurmak gerekir  (Bourdieu ve Wacquant, 1992). Şekil 2.5.’te kültürel sermaye, 

ekonomik sermaye ve sosyal sermayenin birbirine dönüşebilmesi gösterilmektedir. 
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Şekil 2.5. Kültürel sermaye, ekonomik sermaye ve sosyal sermayenin  

               birbirine dönüşebilmesi 

2.2.3. Kültürel Sermaye Kavramı 

Kültürel sermaye ilk kez Pierre Bourdieu tarafından toplumun farklı 

sınıflarından olan çocuklar arasındaki eğitimsel eşitsizlikleri açıklamak için 

kullanılmıştır. Bourdieu kültürel sermayeyi ilk kez tanımladığında kültürel 

sermayenin aile üyeleri tarafından gerçekleştirilen pedagojik etkinliklerle aktarılan 

kültürel ürünler olduğunu ifade etmiştir (Bourdieu ve Passeron, 1977, s. 30). Das 

(2013) ise ailelerden veya ev çevresinden ve okuldan aktarılan tutumlar, tercihler, 

resmi bilgi ve davranışların kültürel sermaye olarak tanımlandığını ifade etmiştir. 

Kültürel sermaye, çevreden ve aileden edinilen birikimlerin yanı sıra bireyin kendi 

çabalarıyla eğitim yoluyla elde ettiği veya kalıtımsal olarak vücudunda yerleşik gizli 

güçlere, yeteneklere ve başarılara da işaret eder. Kültürel sermaye, eğitim aracılığıyla 

öğrenilen tüm kabulleri,  davranış kalıplarını, hülasa toplumun özünü içerir (Özsoy, 

2007). Bourdieu, kültürel sermayeyi resmi (formal) eğitimle elde edilen ve 

diplomalarla objektif ve somut bir görünüm kazandırılan “okul sermayesi” ile 

aileden kaynağını alan ve doğal bir şekilde, aile yaşamı içerisinde edinilen nitelikleri 

ifade eden “aile kültür sermayesi” olarak iki kategoriye ayırarak inceler (Bazı 

araştırmalar ise aile kültür sermayesini ebeveyn kültür sermayesi ve aile kültür 

sermayesi olarak ikiye ayırır). Kültürel sermaye aileden devralınsa da okul sistemi 

yoluyla elde edilse de entelektüel niteliklerin toplamına gelir (Ünal, 2004). 

Kültürel sermaye hakkında yapılan tanımlar iki kategoriye ayrılmaktadır. 

Birinci kategoride hakim kültürel sermaye tanımları ve yorumları vardır (Lareau ve 
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Weininger, 2003). Bu tanımlar ve yorumlar kültürel sermayenin üst sınıfın 

(aydın/prestijli/entellektüel) estetik ilgi alanı ve tutumu açısından 

kavramsallaştırılması gerektiğini ve kültürel sermayenin yeteneğin etkisinden 

ayrılması gerektiğini vurgular. Bir başka deyişle kültürel sermayeye ilişkin hakim 

yorum iki temel öncüle dayanmaktadır. Birincisi, kültürel sermaye üst sınıfın yüksek 

(entelektüel, aydın estetik) kültürüne ilişkin bilgi veya becerileri ifade eder. İkincisi 

kültürel sermayenin etkileri eğitimsel becerilerin, yeteneklerin veya başarının 

etkilerinden ayrılmalıdır (Lareau ve Weininger, 2003).   

Tablo 2.5. kültürel sermaye kavramını kullanan ve kültürel sermayenin 

hakim yorumunu yansıtan çalışmaları göstermektedir. Bu çalışmalar kültürel 

sermayeyi kullanan eğitimdeki ampirik araştırmaların sonuçlarını sunan makaleler ve 

kitaplardan alınmıştır. Bu liste en etkili araştırma ve yayınları yansıtmaktadır  

(Lareau ve Weininger, 2003).  

Tablo 2.5. 

Kültürel Sermaye Kavramını Kullanan Eğitimsel Araştırma Örnekleri (Lareau ve 

Weininger, 2003) 

Yazar Kültürel Sermayenin Tanımı Kültürel Sermayenin 

Ölçümü 

DiMaggio (1982) Çaba göstermeye ve sahip olmaya değer olarak 

sosyal bir şekilde tasarlanmış sembolik 

zenginliği benimseme araçları ve göstergeleri 

Tutumlar (sanat, müzik, 

edebiyata ilgi), etkinlikler 

(sanat eserleri oluşturma, 

sanat etkinlikleri icra etme 

ve katılma, kitap okuma), 

edebiyat, sanat ve müzik 

hakkında bilgi 

DiMaggio ve Mohr 

(1985) 

Prestijli kültürel kaynaklara duyulan ilgi ve 

deneyim 

Tutumlar (sanat, müzik, 

edebiyata ilgi), etkinlikler 

(sanat eserleri oluşturma, 

sanat etkinlikleri icra etme 

ve katılma, kitap okuma), 

edebiyat, sanat ve müzik 

hakkında bilgi 

Robinson ve Garnier 

(1985) 

Dil yetisi ve kültürel yeterlik, kitap satın alma 

ve ödünç alma, müzelere, tiyatroya, konsere 

gitme, konuşma stilleri ve kişilerarası beceriler 

Eğitime ilişkin belgeler 

De Graaf (1986) Doğru davranış, terbiye, edep ve doğru beğeni, 

resmi kültürün değerleri ve klasik müzik, 

tiyatro, tablo, heykel ve edebiyat 

Ebeveynlerin kitap 

okuması (her ay kütüphane 

ziyareti, okuma saatleri) ve 

ebeveynlerin kültürel 

ziyaretleri (tiyatro 

ziyaretleri, müze 

ziyaretleri, tarihi binaları 

ziyaretler) 

Farkas vd. (1990) Öğretmenlerin genel becerileri, alışkanlıkları 

ve stilleri ödüllendirdiği akademik standartlar 

Çalışma alışkanlıkları, 

rahatsızlığa sebep olma, 

görünüm ve giyim, temel 

beceriler 
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Tablo 2.5. (Devamı) 

Kültürel Sermaye Kavramını Kullanan Eğitimsel Araştırma Örnekleri (Lareau ve 

Weininger, 2003) 

Yazar Kültürel Sermayenin Tanımı Kültürel Sermayenin 

Ölçümü 

De Graaf vd.  (2000) Geniş ölçüde paylaşılan yüksek statüyü 

gösteren kültürel işaretler (davranışlar, 

beğeniler ve tutumlar) 

Ebeveyn kültürel sermayesi 

(müzelere ziyaret, müzik ve 

dans performansları, 

oyunlar) 

Sullivan (2001) Toplumdaki hakim kültürü bilme ve özellikle 

eğitilmiş kişi dilini anlama ve kullanma, dil 

yetisinin önemi 

Çocukların kültürel 

sermayesi: etkinlikler 

(kitap okuma ve türü, 

müzik türü, müze, konser, 

oyun), kültürel bilginin test 

edilmesi, kelime bilgisi test 

sonuçları, ebeveynlerin 

kültürel sermayesi: kitap 

okuma, alınan gazeteler, 

müzik türü ve kültürel 

etkinlikler 

Dumais (2002) Dil yetisi ve kültürel yeterlik ve üst sınıf 

üyelerine ait olan geniş kültür bilgisi 

Ailelere çocuğunuz hiç 

konserlere katıldı mı?, 

müzelere gitti mi? diye 

soruldu ve çocuğunuz okul 

dışında sanat, müzik ve 

dans dersleri aldı mı? diye 

soruldu ve kütüphaneden 

hiç kitap aldı mı? diye 

soruldu. 

Eitle ve Eitle (2002) Sosyal ve kültürel olarak kabul ve dışlama için 

kullanılan tutumlar, davranışlar, tercihler gibi 

yüksek statüye ait kültürel işaretler 

Müzelere, sanatsal 

etkinliklere ziyaretler, dans 

dersleri 

Aschajenburg ve 

Maas (1997) 

Meşru olarak kurumsallaştırılmış olan hakim 

kültürel kodlar ve uygulamalar, dil becerileri, 

estetik tercihleri, etkileşim stilleri,  

Müzik, sanat, dans dersleri 

alma, sanat ve müzik 

beğenisi. Ebeveynlerin 

müzik aleti çalması, 

müzelere gitmesi, sanat 

etkinliklerine gitmesi, 

okumayı teşvik etmesi 

Kalmijn ve 

Kraaykamp (1996) 

Sosyal ve kültürel kabul ve dışlama için 

kullanılan tutumlar, davranışlar, tercihler ve 

belgeler gibi yüksek statüye ilişkin kültürel 

işaretler 

Ebeveynin oyunlar, klasik 

müzik etkinliklerine 

katılması, müzelere 

gitmesi, çocuklarını 

okumaya teşvik etmesi 

Roscigno ve 

Ainsworth-Darnell 

(1999) 

Yüksek statüye ait kültürel işaretler ve  ev 

ahalisinin dokunulabilireğitim kaynakları, 

resimler, kitaplar 

Kültürel geziler, ev 

ahalisinin eğitim kaynakları 

Mohr ve DiMaggio 

(1995) 

Kültürel otorite merkezleri tarafından geçerli 

kılınan, değerlerin sosyal standartlarını 

sürdüren ve yayan ve kültürel güncelliği ve 

devamlılığı periyodik olarak yenileme ve 

açıklığa kavuşturma işlevi gören prestijli 

beğeniler, nesneler veya stiller 

Öğrencilerin sanat ve 

edebiyata katılımı, tutumu 

ve bilgisi, senfoni 

konserlerine, oyunlara, 

sanatsal etkinliklere 

katılma, kitap okuma, 

özdeğerlendirme 

 

Lareau ve Weinenger (2003) hakim kültürel sermaye tanımlarını ve 

yorumlarını Bourideu’nun kavramı kendisinin kullanımı açısından ve daha önemlisi 
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kavramın potansiyeli açısından yetersiz görmektedir. Bu kültürel sermayeye ilişkin 

hakim (aydın-elit-ya da yüksek kültür) yorumunun kültürel sermayenin işlediği alanı 

gereksiz bir şekilde daralttığını öne sürmektedirler.  Laureau ve Weinenger (2003) 

Bourdie’nun eserlerinde kültürel sermayenin beceri ve yeteneklerden bağımsız 

olarak anlaşılması gerektiğine yönelik çok az kanıt olduğunu ifade etmişlerdir. 

Lareau ve Weinenger (2003) bireylerin okullar gibi hakim kurumların değerlendirme 

standartları ile uyum sağladığı ya da sağlayamadığı mikro-etkileşimsel süreçleri 

vurgulayan daha geniş bir kavram ihtiyacını önermektedirler. Tablo 2.6.’da Lareau 

ve Weinenger’in (2003) ortaya koyduğu alternatif kültürel sermaye tanımı ve 

yorumunu destekleyen araştırma sonuçları verilmiştir. 

Tablo 2.6. 

Eğitim Araştırmalarında Kültürel Sermayenin Alternatif Tanımları  (Lareau ve 

Weinenger, 2003) 
Yazar Kültürel Sermayenin Tanımı Kültürel Sermayenin 

Ölçümü 

Smrekar (1999) Dilsel stillerin, otorite örüntülerinin sosyal ve 

kültürel kaynakları, okul tarafından onaylanan 

ve evde edinilmiş alışkanlıklar, nesneler ve 

semboller 

Öğretmenlerin teknik 

dilleri ile benzerlikler, 

kaynak olarak kullanılan 

materyaller 

McDonough (1997) Elitlerin değer verdiği fakat okulların 

öğretmediği sembolik olarak iyi olan şeyler 

Danışmanların bilgisi, 

Standart sınav puanları, 

öğrencileri okula kayıt 

olurken yönlendirecek 

yeterli miktarda bilgi ve 

kaynak 

Reay (1998) Çok sayıda dil becerileri, uygun davranış, 

tercihler ve yönelimlerin dizini 

Eğitim uzmanı rolünü 

benimsemede güven, 

eğitim bilgisi, 

öğretmenlerin şikayetlere 

tepki vermesini sağlama, 

çocukların okullaşmasında 

algılanan eksikleri tanzim 

etme 

Lareau ve Horvat 

(1999) 

Ailelerin kültürel ve sosyal kaynakları okul 

etkileşimlerinde hakim standartlarla uyumu 

kolaylaştırdığı zaman dönüştükleri sermaye 

türü 

Ailelerin geniş kelime 

bilgisi, öğretmenlerle eşit 

olarak etkileşim kurabilme, 

okul etkinliklerine katılmak 

için çocuk bakım 

düzenlemeleri 

Blackledge (2001) Okula uyumu kolaylaştıran evdeki kültürel 

kaynaklar, özellikle dil yapıları 

Öğretmene yaklaşırken 

rahat hissetme, kitap 

okuma, yazı yazma 

Carter (2003) Kültürel özellikler, kodlar ve işaretler, bir dizi 

beğeniler, dilsel, müziksel ve interaktif stillerin 

beğenilmesi ve anlaşılması 

Dil kullanımı, giyim 

stilleri, sınıfta konuşma ve 

sessizlik, etkileşimsel stiller 

 

2.2.4. Kültürel Sermayenin İşlevleri 

Kültürel sermaye kavramı, eğitim alanıdaki çalışmalarda 1980’li yıllardan 

beri kullanılmaktadır. 2000’li yıllardan itibaren yönetim ve organizasyon, işletme 
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gibi alanlarda da kültürel sermayeye ilişkin çalışmalara rastlanmaktadır. Bu 

alanlardaki çalışmalar kültürel sermayenin eğitim bilimleri, eğitim yönetimi ve 

yönetim bilimleri alanında göz önünde bulundurulması gereken işlevlerini ortaya 

koymaktadır. 

Sosyal Yeniden Üretim İşlevi: Bourdieu (1984) ailesel kültürel sermayenin ve 

ebeveynlerin eğitimsel kazanımının ve eğitim düzeyinin çocukların belirli kültürel 

formlara katılımını ve maruz kalmasını etkilediğini öne sürmüştür. Böylece 

Bourdieu’ya göre öğrencilerin kültürel sermayesi önemli ölçüde ailelerinin kültürel 

sermayesine ve eğitimsel başarılarına dayalıdır ve bu da onların eğitim başarılarını 

etkilemektedir (Bourdieu, 1984). Sosyoekonomik düzeyi yüksek üst sınıftan olan 

ailelerin kültürel sermayesi hakim sınıfın kültürel sermayesi olduğu için eğitim 

sisteminde ve iş yaşamında ödüllendirilir ve böylece bu sınıfın çocukları ve bireyleri 

ailelerinin sahip olduğu yüksek sosyo-ekonomik statüyü yüksek mevkii ve 

pozisyonlara gelerek devam ettirirler (Drummey, 2008).  Sosyoekonomik düzeyi 

düşük ve alt sınıftan gelen çocuklar ve bireyler ise hakim sınıfın kültürel sermayesine 

sahip olmadığı için eğitimde ve iş yaşamında daha az başarılı olur ve daha düşük 

pozisyonlara ve mevilere sahip olurlar (Bourdieu ve Passeron, 1977). 

Sosyal Hareketlilik İşlevi: Kültürel sermaye, okul kültürel sermayesi ile düşük 

kültürel sermayesi olan sınıflardan gelen öğrencilerin bu eksikliklerini gidermelerini 

sağlamaktadır. Dezavantajlı öğrenciler, okul temelli kültürel etkinliklere katılarak 

kültürel sermaye yeterliklerini aile kültürel sermayesinden bağımsız olarak 

geliştirebilmektedir ve okul temelli kültürel sermaye sayesinde akademik başarılarını 

ve kariyer başarılarını geliştirebilmektedir (Flores Vance, 2013, Aschaffenburg and 

Maas, 1997; DiMaggio, 1982; DiMaggio ve Mohr, 1985, Drummey, 2008). 

(DiMaggio, 1982; DiMaggio ve Mohr, 1985; Dumais,2002, Drummey, 2008).  

İşyerinde Başarıyı Sağlama: İş yerinde daha yüksek kültürel sermaye kazanımı 

düzeyi olan çalışanlar daha düşük sermayeye sahip olanlara kıyasla önemli avantajlar 

elde etmektedir. İş yeri ödüllendirmelerinde ve değerlendirmelerinde doğru kültürel 

sermayenin etkilerini göz önüne almak ve buna uygun davranmak çalışanların 

başarılı olmasını sağlar. Kültürel sermaye örgütteki başarı ve yukarı doğru 

hareketlilik için önemli bir kaynaktır.  

İşyeri eşitsizliğine neden olma: İş yerinde kültürel sermaye hakim gruplar 

tarafından diğerlerini işlerden, ayrıcalıklardan ve diğer sosyal kaynaklardan uzak 

tutmak ve çıkarmak için kullanılır  (Bourdieu 1984; Lamont ve Lareau 1988; Lareau 
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ve Horvat 1999; Lareau ve Weininger, 2003). Değer verilen kültürel sermaye bir 

kurumdaki hakim grubun değerlerini yansıtır. Örneğin, erkekler kadınlara kıyasla 

denetim ve yönetim pozisyonlarına hakimdir ve bu pozisyonları kontrol eder (Bell 

vd, 2001; Pierce, 1995; Reitman 2006; Reskin 2000) ve böylece değer verilen 

uygulamalar, tutumlar ve davranışlar için normatif standartlar koyarlar.  Kültürel 

sermayenin cinsiyet ve sınıfa dayalı olarak belirli çalışanları dahil etmesi ve 

bazılarını dışlaması kültürel sermayenin işyeri eşitsizliğine bir örnektir (Purcell, 

2007).  

2.2.5. Bourdieu’ ya Göre Kültürel Sermaye Biçimleri  

Bourdieu kültürel sermayenin üç farklı biçimi olduğunu belirtmiştir 

(Bourdieu, 1986). Bu kültürel sermaye biçimleri aşağıda verilmiştir.  

a-Bedenselleştirilmiş (Somutlaştırılmış) Kültürel Sermaye: Bu sermaye bir kişinin 

sosyalizasyonundan önemli ölçüde etkilenen ve öğrenilen tutumlar, tercihler ve 

uygulamaları içerir (Bourdieu, 1986). Aslankan (2008)’e göre ise bedenselleştirilmiş 

kültürel sermaye habitusu ifade eder yani bireyin algı, fikir ve eylemlerini ifade eder. 

Bu kültürel sermaye biçimi, kültürel sermayenin insan bedeni ve davranışlarında 

yansımasını temsil eder. Bir başka deyişle seçim ve beğenileri ifade eder (Aslankan, 

2008). Bireyin bedenselleştirilmiş kültürel sermayesi baskın (hakim) kültür 

tarafından kabul gören ve onaylanan; bilgi ve yeterlikler, davranış kalıpları, inanışlar 

ve normlar hakkında bireyin birikmiş kültürel bilgisidir (Garnett vd., 2006).  

b-Nesneleştirilmiş Kültürel Sermaye: Bourdieu (1986)’ye göre anlamak ve değerini 

takdir etmek için bedenselleştirilmiş kültürel sermaye gerektiren kitap, sanat eseri 

gibi nesnel eşyaları içeren kültürel sermaye türüdür. Aslankan (2008)’a göre 

nesneleşmiş kültürel sermaye çok farklı formda ve şekilde kültürel ürünleri ifade 

eder. Nesneleşmiş kültürel sermaye direkt olarak devredilebilir ve aktarılabilir. 

Böylece nesneleşmiş kültürel sermayenin fiziksel sahipliği bir bireyden diğerine 

aktarılabilir.   

c-Kurumsallaştırılmış Kültürel Sermaye: Bir kişinin bedenselleştirilmiş kültürel 

sermayesinin destekleyen veya kanıtlayan dereceler veya diplomaları ve belgeleri 

ifade eder (Bourdieu, 1986). Aslankan (2008)’a göre kurumsallaştırılmış kültürel 

sermaye bireyin eğitimsel niteliklerini somutlaştıran eğitimsel sertifika ve 

dokümanlardır.  
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2.2.6. Kültürel Sermayenin Bileşenleri  

Alan yazında kültürel sermayenin alt boyutları hakkında farklı görüşler 

ifade edilmektedir. Purcell (2007) araştırmasında örgütteki başarı ve yukarı doğru 

hareketlilik için kültürel sermayenin üç bileşeninin önemli olduğunu bulmuştur.  

1-İnformal Beklentiler Hakkında Bilgi ve Örgütün Sosyokültürel Alanının 

Önemini Anlama: Bazı çalışanlara avantaj sağlayan kültürel sermayenin ilk bileşeni 

örgütteki sosyal ve kültürel etkinliklerin öneminin farkında olmaktır. Birçok örgütte 

çalışanlar örgütün informal kültürünü bilmeden ve bu kültüre doğru bir şekilde 

katılmadan başarılı olamaz ve ilerleyemez. Purcell (2007)’in yaptığı araştırmada 

yöneticiler çalışanların örgütteki sosyokültürel alana ilgisinin çalışanların başarısının 

% 44’ünü oluşturduğunu ve çalışanların ölçülebilir performansının onların 

başarısının % 56’sını oluşturduğunu belirtmişlerdir. Kültürel sermayenin bu bileşeni 

için çalışanların örgütteki informal diyaloglara, tartışmalara katılması, iş dışındaki 

piknik, parti, gezi gibi sosyal etkinliklere katılması beklenir. İyi performans 

göstermeyen çalışan sadece kültürel sermayesini harekete geçirerek başarılı 

olamayacağı gibi kültürel sermayesini etkin hale getirmeyen mükemmel bir 

performans gösteren çalışanda başarılı olamayabilir (Purcell, 2007).  

2- Bir Dizi İnformal Sosyal Olaylara Katılma ve Bu Olaylarda Doğru Şekilde 

Hareket Edebilme: Bir örgütte kullanılan bir diğer kültürel sermaye bileşeni çeşitli 

informal sosyokültürel etkinliklere katılma becerisi ve istekliliği ve bu etkinliklerde 

doğru bir şekilde hareket edebilme becerisidir. Örgütün tatil partisine ve yardım 

etkinliklerine katılmak buna örnek olarak verilebilir. Bu tür etkinliklere iş sonrası 

toplu bir şekilde müzik etkinliğine katılma, sporla ilişkili etkinlikler, bir restoranda 

toplu akşam yemeği, çalışanların evlerinde verilen partiler örnek olarak verilebilir 

(Purcell, 2007). Bu informal sosyal etkinlikler önemlidir ve katılanlara üç nedenden 

ötürü avantaj sağlar. Bu etkinlikler çalışanların yöneticileri ve karar vericileri 

görmesini ve onlara ulaşmasını sağlar ayrıca kendileri de onlara görünür kılınır. Bu 

etkinlikler çalışanlara olağan iş sorumluluklarının dışında sosyal networklarını 

(ağlarını) geliştirme fırsatı sağlar. (Granovetter, 2005). İkinci olarak, informal sosyal 

etkinlikler örgüt hakkındaki önemli bilginin özellikle informal bilginin paylaşıldığı 

ve tartışıldığı önemli ortamlardır. (Ipe, 2003). Özellikle bir örgütte kullanılan 

değerlendirmenin informal metotlarına ilişkin bilgi dahil olmak üzere informal bilgi 

bir bireyin başarısı için çok önemlidir (Lewis, 2003). Üçüncü olarak, sosyal 

etkinlikler yöneticilerin işyeri dışında çalışanların kişiliklerini ve gerçek benliklerini 
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daha fazla göstermelerini sağlayan fırsatlar sunar. Bu etkinlikler yöneticilerin 

çalışanları daha farklı açılardan görmelerini sağlar. İş dışı kişiliklerini daha fazla 

gösterme imkanı ise çalışanların iş arkadaşları ile ilişki kurmalarını ve 

geliştirmelerini sağlar ve bilgi paylaşımında önemli olan ilişkiler geliştirmelerini 

sağlar (Purcell, 2007). 

3- Ana Akım Popüler Kültür Hakkında Bilgili Olmak: Kültürel sermayenin 

üçüncü bileşeni çok çeşitli sosyal ve kültürel konuları tartışabilme becerisidir 

(Erickson, 1996; Peterson ve Kern, 1996). Bu tür kültürel sermaye bileşeni sosyal 

ortamlardaki başarılı etkileşimleri geliştirmek için önemlidir. Bir başka deyişle 

kültürel omnivor olmak önemlidir. Genel ortamın meşgul oluğu konularda 

konuşabilme ve tartışabilme önemlidir. Araştırma sonuçları popüler kültür 

hakkındaki bilginin çalışanlar arasındaki ağda yer alan bağların gelişimini pozitif 

etkilediğini göstermektedir.  Bu sonuç da örgütte bilgi edinmenin önemini 

göstermektedir (Erickson 1996). Çeşitli konularda konuşma, beraber çalıştıkları 

çalışanlarla iyi geçinmenin yansıra yöneticiler ve karar vericilerle sosyal etkileşimleri 

doğru yönlendirmek için de gereklidir (Lizardo, 2006).  

Avcı (2015) ise çalışmasında kültürel sermayenin katılım, entelektüel 

birikim, kültürel potansiyel, kültürel bilinç boyutu olmak üzere dört bölümden 

oluştuğunu ortaya koymuştur.   

a-Katılım Boyutu  

Kültürel sermayenin katılım boyutu, kültürel faaliyetlere ve etkinliklere 

katılımı ifade eder. Ayrıca katılım boyutu, kültürel sermaye birikimine işaret eder. 

Bir insan topluluğu veya grubu, ne zaman ki kültürel faaliyetler için bir araya gelirse, 

o zaman o topluluktaki ağlar, ortaklıklar ve ilişkiler artar (Özdemir, 2007). Katılım 

boyutu açısından bir bireyin kültürel sermayesinin yüksek olabilmesi için bu bireyin 

kültürel amaçlı faaliyetlere ve kurslara katılması, toplumsal faaliyetlere gönüllü 

olarak katılması, kültürel faaliyetlere katılımını mümkün kılacak bir çevreye sahip 

olması, gezilere katılması, sanat çalışmalarına katılması, boş vakitlerinde kültürel 

çalışmalarla meşgul olması ve kurum içi etkinliklere düzenli olarak katılması 

beklenir (Avcı, 2015). 

b-Entelektüel Birikim Boyutu  

Okul sistemi yoluyla elde edilen veya aileden devralınan kültürel sermaye, 

entelektüel niteliklerin toplamına karşılık gelir. Bu entelektüel nitelikler bireysel 

anlamda bireyin sahip olduğu entelektüel niteliklere de atıfta bulunur. (Ünal, 2004). 
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Entelektüel birikim boyutu açısından bir bireyin kültürel sermayesinin yüksek 

olabilmesi için çeşitli bilim dallarında bilgi sahibi olması, kültürel konularla ilgili 

objektif araştırmalar yapması, tarihsel bilgiye dayanarak günümüzdeki kültürel 

değerleri ve olayları değerlendirebilmesi, kültürel olay ve olguları farklı açılardan 

değerlendirebilmesi, ulusal ve evrensel kültürel değerlerin farkında olması, kültürel 

olarak sürekli kendini yenilemesi, bilimsel dergi ve makaleler okuması gerekir (Avcı, 

2015).  

c-Kültürel Potansiyel Boyutu  

Kültürel potansiyel bireyin sahip olduğu zihinsel ve bedensel niteliklerinin 

oluşumu ve gelişimi süresince elde ettiği potansiyel yeterlikleri ifade eder ve bir 

anlamda Bourdieu’nun bedenselleşmiş kültürel sermayesine karşılık geldiği 

söylenebilir (Kaplan, 2000, s. 70).  Avcı (2015)’ya göre ise kültürel potansiyel 

boyutu açısından bir bireyin kültürel sermayesinin yüksek olabilmesi için açık ve 

anlaşılır konuşması, çevresindekilerle sosyal ve medeni ilişkilerinin üst düzeyde 

olması, toplumu yönlendirebilecek derece çevresinde söz sahibi olması, akıcı 

konuşması ve çevresinde kendisini yetiştirmiş kültürlü bir insan olarak tanınması 

beklenir. 

d- Kültürel Bilinç Boyutu  

Kültürel bilinç boyutu bireyin çevredeki kültürel faaliyetlere duyarlı 

olmasını ve çevredeki kültürel değerlerin farkına varmasını ifade eder (Kolaç, 2009). 

Kültürel bilinç boyutu açısından bir bireyin kültürel sermayesinin yüksek olabilmesi 

için yaşadığı şehirdeki kültürel faaliyet potansiyelinin farkında olması, tiyatro ve 

sinemaya gitmesi, yaşadığı şehirdeki kültürel değer taşıyan yerleri bilmesi, müzeleri 

ve tarihi yerleri ziyaret etmesi ve kültürel hayatı etkileyen bilişim teknolojilerini 

etkin bir şekilde kullanması beklenir (Avcı, 2015). 

2.2.7. Kültürel Sermayenin Etki Alanları  

Toplumsal yaşamın her alanında belirli bir kültürel birikimin varlığından 

söz etmek mümkündür. Ayrıca insanlarla ilintili olan ve insanların faaliyet alanlarına 

giren her olgu, mekan, zaman ve işte; kültür, insan ve kültürel sermaye 

etkileşiminden bahsetmek de mümkündür. Bu gibi sebeplerle kültürel sermaye ile 

etkileşim içinde olan olay, mekân ve olguları sınırlamak mümkün olmasa da genel 

hatlarıyla kültürel sermaye kültürel liderlik, toplum, eğitim, ekonomi ilişkilerinden 

bahsetmek açıklayıcı olacaktır. 
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2.2.7.1. Kültürel sermaye ve kültürel liderlik 

Büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığı, rekabetin arttığı ve bilginin 

hızla değiştiği 21. yüzyıl dünyasında okul yöneticilerinden sadece idari ve bürokratik 

işlemleri yapması beklenemez. Okul yöneticilerinin okullarını verimli yapabilmek 

için koşullara göre değişebilen çoklu liderlik davranışları ve uygulamaları göstermesi 

beklenmektedir. Okul yöneticilerinin çağın gereklerine uygun bir şekilde okullarını 

yönetebilmeleri için kullanması gereken en önemli eğitimsel liderlik türlerinden bir 

tanesi de kültürel liderliktir (Çelik, 2013). Okul yöneticileri kültürel lider olarak 

başarılı olabilmek için çok sayıda alanda yeterliğe ihtiyaç duymaktadır. Bu alanların 

başında ise kültürel sermaye gelmektedir. Kültürel sermaye, kültürel lider olarak 

okul yöneticilerinin hem kendileri için, hem de öğrenciler, öğretmenler ve veliler için 

önem vermesi gereken bir kavramdır (Khalifa, 2010).  

Her şeyden önce kültürel lider olarak okul yöneticisinin öğrencilerin 

akademik başarılarını artıracak, öğretmenlerin mutlu olduğu ve velilerin de memnun 

olduğu okul kültürel sermayesini oluşturabilmesi ve bunu öğrencilere aktarabilmesi 

için kendisinin kültürel sermaye yeterlilikleri göstermesi gerekir (Purcell, 2007). 

Bundan dolayı kültürel liderin, kültürel faaliyetlere ve etkinliklere katılması, 

entelektüel birikiminin yüksek olması, çeşitli bilim dallarında bilgi sahibi olması, 

kültürel ve bilimsel açıdan kendisini sürekli yenilemesi gerekir (Avcı, 2015).  

Kültürel lider olarak okul yöneticisinin kendi kültürel sermayesini arttırmak 

ve diğerlerine örnek olmak için baş (öncü) öğrenen rolünü oynaması gerekmektedir 

(Matthews ve Crow, 2003). Öncü öğrenen olarak okul yöneticilerinin öğrenen 

toplulukların lideri olması için kendilerinin aktif öğrenenler olması gerekir. Bir okul 

yöneticisi bilgi çağının meydan okumalarında başarılı olarak yol almak istiyorsa öz 

farkındalık geliştirmeli, araştırmacı olmalı ve yaptıkları eylemler üzerinde düşünmeli 

ve onları değerlendirmelidir. Bu da okul yöneticilerinin yüksek kültürel sermaye 

yeterliklerine sahip olmasını gerektirmektedir (Urso, 2008).  

Kültürel lider olarak okul yöneticilerinin eğitim-öğretimin ana odağı olan 

öğrencilerin-özellikle de aile kültürel sermayesi yetersiz olan öğrencilerin-okul 

kültürel sermayesini kazanmaları için öğrencilere eğitimsel kaynaklar sağlamalıdır 

çünkü eğitimsel kaynaklar öğrencilerin okul kültürel sermayesini ve akademik 

başarılarını pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir (Teachman, 1987).  

Öğrencilerin okuldaki sosyal ve müfredat dışı etkinliklere katılarak okul 

kültürel sermayesini kazandığını ve bu kazanımın da pozitif akademik sonuçları 
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arttırdığı göz önünde bulundurularak kültürel lider olarak okul yöneticisi okulundaki 

sosyal ve müfredat dışı etkinlikleri arttırmalıdır (Drummey, 2008). İnsan sermayesi 

ve kültürel sermaye teorisyenlerinin perspektifinden, müfredat dışı etkinlikler 

öğrencileri resmi eğitimin akademik ve sosyal beklentileri ile baş edebilmek için 

daha zeki, daha becerikli ve daha yetenekli yapabilir ve bu etkinlikler öğrencilerin 

statüsünü arttırabilir (Kaufman ve Gabler, 2004).  

Piotrowski (2016)’ye göre öğrencilerin akademik performansını arttırmak 

ve okul kültürel sermayelerini geliştirmek için lider olarak okul yöneticilerinin 

öğretmenler, öğrenciler ve personel tarafından paylaşılan yüksek beklenti kültürü 

oluşturması ve umudu kullanması ön plana çıkmaktadır. Yüksek beklenti kültürünün 

ve umudun öğrencilerin aile kültürel sermayesinden kaynaklı dezavantajlı 

durumların olumsuz etkisini kırdığı araştırmalarla bulunmuştur  (Barth vd., 1999; 

Kannapel ve Clements, 2005).  

Sheenan ve Rall (2011) okul yöneticilerinin pozitif sosyal-duygusal iklimi 

benimsediklerinde, okulun kültürel sermayesi daha yüksek olan ve özfarkındalık, 

özyönetim, sosyal farkındalık ve ilişki yönetimi düzeyi yüksek olan öğrenciler 

yetiştirdiğini bulmuştur. Dolayısıyla, okul lideri kültürel sermayeyi arttıracak pozitif 

duygusal sosyal bir iklimi okul kültürüne yerleştirmeli, okul kültürünü ve liderlik 

uygulamalarını okul kültürel sermaye kazanımlarını arttırmak için manipüle 

edebilmelidir (Urso, 2008). 

Kültürel sermayenin statik olmaması, sürekli değişip gelişebilmesi 

nedeniyle (Lareau ve Weinenger, 2003). okul yöneticilerine kültürel lider olarak 

sadece dezavantajlı öğrencilere değil bütün öğrencilere okul kültürel sermayesini 

kazandırmak için önemli görevler düşmektedir. Okul yöneticisi bu görevlerini 

yapabilmesi için kültürel sermaye kolaylaştırıcısı rolünü etkin bir şekilde 

oynamalıdır (Mitchell, 2007).  

Bir kültürel lider olarak okul yöneticisi kültürel sermayenin öğrenci tercih 

ve seçimlerindeki etkisinin ve bunun sonucunda meydana gelecek olan yetenek 

kayıplarının bilincinde olmalıdır (Das, 2013). Kültürel sermaye iki eşit yeteneğe ve 

başarıya sahip olan öğrencinin lise ve üniversite tercihlerinde etkili olmaktadır. 

Dezavantajlı öğrenciler bilgi eksikliğinden ve algı, düşünüş ve anlayışlarındaki 

(habituslarındaki) sınırlıktan dolayı kendi becerilerinin ve hak ettiklerinin çok altında 

liselere ve üniversitelere yerleşebilmektedir (Das, 2013). Örneğin, ODTÜ Elektrik 

Elektronik Mühendisliğini kazanacak bir öğrenci ailesinin ekonomik durumunu göz 
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önüne alarak memleketi olan Mersin’deki Mersin Üniversitesi’ndeki Elektrik 

Elektronik Mühendisliği bölümüne gitmeyi eğer elektrik elektronik mühendisliği 

bölümü bu üniversitede yoksa matematik öğretmenliği ya da ziraat mühendisliği 

bölümlerine gitmeyi tercih edebilmektedir. Oysa bu öğrenci ODTÜ’de ekonomik 

yönden yardıma muhtaç olan öğrencilere burs verildiğini, hatta özel ve kamu 

kuruluşlarından birden fazla burs alabileceğini bilse tercihi farklı olabilmektedir. Bu 

durum ise ülke eğitiminde yetenek kayıplarına neden olmaktadır.  Okul yöneticileri 

eğitimsel bir lider olarak bu dezavantajlı öğrenciler için gerekli kültürel networkü ve 

algıları sağlamalıdır. Bunun için bu öğrencileri gelecekte seçebilecekleri okullar, 

meslekler hakkında bilgilendirmeli, bu okullara geziler düzenlemelidir (Mitchell, 

2007). Bunu yapabilmesi için okul yöneticisinin bir lider olarak kendi kültürel 

sermeyesinin yüksek olması ve kültürel liderlik rollerini layıkıyla yerine getirmesi 

gerekir. Algısı, düşünüş tarzı ve tutumları ve kapasite ve becerileri ile kendisini 

yetiştirmemiş bir okul müdürü öğretmenlere ve öğrencilere liderlik yapamaz 

(Troutman, 2012; Piotrowski, 2016).  

Khalifa (2010) araştırmasında okul yöneticilerinin liderlik rollerini ve bu 

yöneticilerin sosyoekonomik seviyesi düşük sınıflardan gelen ve aşırı yoksul 

öğrencilerin kültürel sermayesini uyumlu hale getirmeye ve okul kültüründe geçerli 

hale getirmeye ilişkin rollerini incelemiştir. Bu çalışmada incelenen okullar düşük 

sosyoekonomik sınıflardan gelen ve aşırı yoksul öğrencilerin dikkate değer başarı 

seviyesinin olduğu okullardır. Bu başarının sebebi önemli ölçüde hakim kültürle ve 

kültürel sermaye ile bu öğrencilerin kültürel sermayesi arasında tampon ve köprü 

gibi merkezi rol oynayan okul liderlerine dayanmaktadır. Khalifa (2010) bu 

araştırmada geleneksel okul liderlerinin aşırı yoksul öğrencilerin kültürel sermayesini 

tanıyamadığını ve geçerli hale getiremediğini veya bu konuda isteksiz olduğunu 

belirlerken öğrencilerin sahip olduğu sermayeyi başarılı bir şekilde onaylayan, meşru 

kılan, tasdik eden alternatif okul liderlerinin de olduğunu göstermiştir. Khalifa 

(2010)’nın bulgularına göre bu öğrencilerin davranışlarının, müzik türlerinin, giyim-

kuşamlarının ve sözlü ifadelerinin okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından kabul 

edilmesi, bu öğrencilerin kültürel sermayesinin okulda kabul edilmesini sağlamıştır.  

Okul yöneticileri okul kültürel sermayesini geliştirirken öğrencilerin 

velilerini ve ebeveynlerini de göz önünde bulundurmalıdır (Ra, 2011). Okul lideri 

öğrencilerin başarılı olması için her öğrencinin ebeveynini öğrenciyle ilgili süreçlere 

dahil ederek anne-babanın kültürel sermayesinden yararlanabilmelidir, okul temelli 
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kültürel sermayelerin geliştirilmesinde anne-babaların görüşleri ve önerileri 

doğrultusunda kültürel etkinlikler uygulanabilmelidir. Bütün bunların yapılabilmesi 

için okul yöneticilerinin ailelerle iyi bir iletişim kurması gerekir (Ra, 2011). 

Okul yöneticilerinin kültürel sermayeye sadece eğitim-öğretim ve veli ile 

ilişkiler açısından bakması yeterli değildir. Okul yöneticilerinin kültürel sermayeye 

örgüt yönetimi ve örgütsel davranış açısından bakması da gerekmektedir. Nitekim 

Purcell (2007)’de araştırmasında kadın çalışanların ve daha düşük sosyoekonomik 

sınıftan olanların kültürel sermayelerinden dolayı dışlandığını, terfi edemediklerini 

bulmuştur. Bu bulgular ışığında kültürel lider olarak okul yöneticisi kadın ve erkek 

çalışanların kendilerini rahat, huzurlu ve örgütün bir parçası olarak hissedeceği bir 

şekilde okul örgüt kültürünü yapılandırabilmelidir. Okulda herkesin informal diyalog 

kurabileceği, kendisini gösterebileceği, herkesin kültürel sermayesinin örgütün 

kültürünün bir parçası olduğu bir sistem oluşturabilmelidir (Purcell, 2007).  

2.2.7.2. Kültürel sermaye-toplum 

Günümüzde imtiyazlı ve avantajlı sınıf kendisinin devamı olan kuşakların 

ayrıcalıklarını ve avantajlarını sürdürebilmesi için kültürel sermayelerini 

kullanmaktadır (Bourdieu, 1986). İmtiyazlı ve avantajlı olan üst sınıf sahip oldukları 

bilgi, beceri, deneyim, görgü kuralları, entelektüel bilgi, kültürel bilgi, her türlü 

beğeni ve sanat anlayışını, çocuklarının akademik hayatta ve iş yaşamında başarılı 

olmaları, toplumda var olan statülerini korumaları ve hatta daha da iyi konumlar elde 

edebilmeleri için gerekli olan bilgileri, becerileri davranışları, tutumları ve tüm 

entelektüel bilgileri ailesel kültürel sermaye aracılığıyla çocuklarına aktarmaktadır 

(Bourdieu, 1984; 1986). Bu üst sınıfın çocuklarına aktardığı kültürel sermayeyi 

sosyoekonomik seviyesi düşük olan alt sınıfın üyeleri kendileri bu sermayeye sahip 

olmadıkları için çocuklarına aktaramamaktadır (Bourdieu, 1986). Bundan dolayı 

kültürel sermaye toplumda var olan toplumsal sınıfların varlıklarını sürdürmelerine 

yol açmaktadır ve toplumda sosyal yeniden üretimin devam etmesine neden 

olmaktadır. Bu sosyal yeniden üretim tamamen üst sınıfın çıkarlarına hizmet 

etmektedir (Bourdieu ve Passeron, 1977).  

Kültürel sermayenin aile kültürel sermayesi olarak adlandırılan türü sosyal 

yeniden üretim işlevi ile toplumdaki sınıfların varlıklarını ve çıkarlarını olduğu gibi 

sürdürmesine hizmet ederken kültürel sermayenin okul kültürel sermayesi olarak 

adlandırılan türü sosyal hareketlilik işlevi ile alt sınıftaki bir bireyin orta ve üst sınıfa 

geçmesini sağlayabilmekte ve sınıflar arası sosyal hareketliliğe, sosyoekonomik 
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düzeyin artmasına katkıda bulunmaktadır (Drummey, 2008; Khalifa, 2010; Flores 

Vance, 2013). Böylece kültürel sermaye toplumu hem sosyal yeniden üretim hem de 

sosyal hareketlilik işlevi ile şekillendirmektedir. Toplum da hem aile aracılığıyla hem 

de okul aracılığıyla kültürel sermayenin devamlılığına katkıda bulunmaktadır 

(Drummey, 2008).  

2.2.7.3. Kültürel sermaye ve eğitim 

Kültürel sermaye teorisyenlerinin perspektifinden bakıldığında eğitim 

kültürel sermayenin sosyal yeniden üretimi işlevini yerine getirmesini sağlamaktadır. 

Eğitim bu işlevini egemen sınıfın ya da üst sınıfın çocuklarına aktardığı aile kültürel 

sermayesine sahip olmayı başarının kriterleri haline getirerek yapmaktadır (Das, 

2013). Eğitim, üst sınıfın kültürel sermayesine sahip olan ve bu sermayenin tavır, 

tutum, davranış, düşünüş ve beğenilerini sergileyen öğrencileri ödüllendirmekte ve 

onların sosyoekonomik statüsü yüksek mevkilerde yer almasını sağlamaktadır. 

Eğitim sosyal yeniden üretim işlevini yerine getirirken bir tür eleme mekanizması 

olarak çalışmaktadır (Alpman, 2009). Eğitim sistemi egemen sınıfın ya da üst sınıfın 

kültürel sermayesine sahip olan öğrencileri yukarı doğru taşırken, bu sermayeye 

sahip olmayan öğrencileri ya sistemin dışında itmektedir ya da üst sınıftan olan 

öğrencilere göre oldukça düşük pozisyonlara taşımaktadır. Eğitim sistemi sosyal 

farklılaşmaları ve hiyerarşileri koruyarak hakim sınıfların avantajları ve 

üstünlüklerini sürdürmesine ve bu hakim sınıfların nesiller boyunca tekrar 

üretilmesine katkıda bulunmaktadır (Bourdieu 1986,Baker ve Velez, 1996; Gumport 

ve Bastedo, 2003; Massey, 2007). 

Bazı kültürel sermaye teorisyenlerine göre ise eğitim  kültürel sermayenin 

sosyal hareketlilik işlevini yerine getirmesine de katkıda bulunmaktadır (DiMaggio 

ve Mohr, 1985; Drummey, 2008; Alexander vd., 2007; Flores Vance, 2013). Eğitim 

bu katkısını öğrencilerin okuldaki kültürel etkinliklere katılmasını sağlayarak ve 

öğrencilerin akademik başarı elde edebilmesi ve gelecekte iyi bir pozisyonda 

olmaları için onları gerekli bilgi, beceri, davranış ve tutumlarla donatarak 

yapmaktadır. Bir başka deyişle okullar eğitim aracılığıyla öğrencilere okul kültürel 

sermayesini kazanmaları için gerekli olanakları sunmaktadır (Khalifa, 2010; 

Drummey, 2008). Birçok araştırmadan elde edilen bulgular okuldaki eğitim 

tarafından sağlanan fırsatlardan yararlanarak kültürel sermayenin kazanılmasının aile 

kökeninden kaynaklanan ekonomik sermaye eksikliğinden kaynaklanan 

dezavantajları aşmaya yardım edebileceğini ortaya koymaktadır (Khalifa, 2010; 
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Flores Vance, 2013). Eğitim kültürel sermaye kazanımına katkıda bulunarak 

akademik başarısızlıkları engellemekte, öğrencilerin üniversiteye yerleşme, mezun 

olma ve üniversite sonrası iş bulmalarını pozitif bir şekilde etkilemektedir 

(Drummey, 2008; Khalifa, 2010). 

2.2.7.4.  Kültürel sermaye ve ekonomi 

Kültürel sermaye, ekonomiyi hem etkileyen hem de ekonomiden etkilenen 

bir kavramdır. Ekonomi, kültürel sermayenin kültür ve eğitimle birlikte ana çıkış 

noktalarından birisidir (Ekşioğlu, 2012). Her şeyden önce kültürel sermaye, 

sosyoekonomik statüsü yüksek sınıfların ekonomik zenginlik ve refah da dahil olmak 

üzere nesilleri boyunca avantajlarını, imtiyazlarını, statülerini sürdürmek amacıyla 

deneyimleri, bilgileri, becerileri, düşünüş ve algılayış tarzları, beğenileri de dahil 

olmak üzere sahip oldukları maddi ve manevi her şeyi kendi çocuklarına miras 

olarak aktarmaları sonucu oluştuğu için kültürel sermayenin oluşturulma 

gerekçelerinin ana nedenlerinden birinin hakim sınıfın kendi gelecek kuşaklarına 

ilişkin ekonomik kaygıları olduğu söylenebilir (Bourdieu, 1986). Bourdieu (1986) da 

ekonomiyi kültürel sermayenin oluşmasına etki eden ve kültürel sermayeyi etkileyen 

öncüllerden bir olarak kabul etmiştir. Kültürel sermaye ekonomik bir terim olan 

sermaye kavramını içerdiği için ekonomiden ayrı düşünülemez. Kültürel sermayenin 

ekonomik sermayeye dönüşebilmesi ve bireylere parasal anlamda gelir ve kazançlar 

sağlaması da kültürel sermayenin ekonomi ile ilişkisini güçlü bir şekilde 

vurgulamaktadır (Aslankan, 2008). Ayrıca ekonomik sermayenin de kültürel 

sermayeye dönüştürülmesinin mümkün olmasından dolayı  (Avcı, 2015) ve 

ekonomik sermayenin kültürel sermayeye dönüştürülmesi bir yatırım aracı olarak 

görülmesinden dolayı kültürel sermaye-ekonomi ilişkisinin güçlü bir şekilde var 

olduğu ve bu ilişkinin önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir (Ekşioğlu, 2012).  

Kültürel sermaye, sosyoekonomik statüsü yüksek hakim sınıfların ekonomik 

çıkarlarını korumalarına yardım etmesinin yanında bireylerin bireysel ekonomik 

çıkarlarına da katkıda bulunmaktadır (Purcell, 2007). Kültürel sermaye sosyal 

yeniden üretim işlevi ile sosyoekonomik statüsü yüksek bireylerin toplumda 

ekonomik çıkarlarını korumasına destek olmaktadır. Örneğin, sosyoekonomik statüsü 

yüksek bir öğrenci özel dersler alarak ve kaliteli kaynaklar kullanarak lise ve 

üniversiteye geçiş sınavlarında başarılı olabilmektedir (Teachman, 1987). Ayrıca 

yüksek sosyoekonomik statüsü olan öğrenciler üniversite sınavında devlet 

üniversitelerindeki tıp ve mühendislik fakülteleri gibi yüksek puan gerektiren 
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fakültelere girmek için gerekli puanı alamasa da ülkesindeki ve yurtdışındaki özel 

üniversitelerde bu bölümlere girme hakkı kazanmaktadır.  

Kültürel sermaye sosyal hareketlilik işlevi ile de sosyoekonomik statüsü 

düşük bireylerin ekonomik çıkarlarına da destek olabilmektedir (Mitchell, 2007; 

Drummey, 2008). Sosyoekonomik statüsü düşük öğrenciler kaliteli eğitim veren, 

güçlü ve sağlıklı bir örgütü kültürü olan ve iyi bir kültürel lidere sahip olan okullarda 

kazandıkları okul kültürel sermayesi aracılığıyla akademik olarak başarılı olmak için 

gerekli bilgi ve becerileri kazanmaktadır (Mitchell, 2007; Khalifa, 2010; Flores 

Vance, 2013). Bu bireyler okul kültürel sermayesi sayesinde yüksek akademik başarı 

elde etmekte, sonrasında daha yüksek gelir elde etmekte, sınıf tekrarı yapmamakta ve 

okulları terk etmemektedir (Drummey, 2008). Böylece bu bireylerin ülke 

ekonomisine katkı yapmaları için zaman kaybı ve ekonomik kayıplar 

engellenmektedir. Ayrıca bu bireyler okul kültürel sermayesi sayesinde doğuştan 

sahip oldukları yeteneklerini geliştirmekte ve doğru lise ve üniversite tercihleri 

yapabilmektedir. Böylece eğitimde yetenek kaybı olarak adlandırılan yetenekli 

öğrencilerin yeteneklerinin çok altındaki okullara yerleştirilmesi sonucu oluşan 

yetenek kaybı engellenmekte, bu yeteneklerin ülkenin ekonomik olarak rekabet 

edebilmesi için ihtiyaç duyduğu insan kaynağı havuzuna aktarımı sağlanabilmektedir 

(Plank ve Jordan, 2001).  

2.4. YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Bu kısımda çalışma konusuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı kültürel sermaye ve 

kültürel liderlikle ilgili yapılan çalışmalara yer verilmiştir. 

2.4.1. Yurt İçinde Yapılan Çalışmalar  

Avcı (2015) “Öğretmenlerin Kültürel Sermaye Yeterliliklerinin 

İncelenmesi” adlı çalışmasında öğretmenlerin sahip oldukları kültürel sermaye 

yeterlik düzeylerini belirlemeyi ve mevcut yeterlik düzeylerini daha ileriye taşımak 

için yapılabilecekleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; 

Türkiye genelinde öğretmenlerin “kültürel sermaye” yeterlik düzeyleri “yüksektir”. 

Cinsiyet, eğitim düzeyi, branş, görev yapılan ilin sosyoekonomik düzeyi, anne eğitim 

düzeyi, baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı, ailenin aylık geliri, okul öncesi eğitim 

alma durumu ve yükseköğretim öncesi hayatının büyük kısmını geçirdiği yer 

değişkenlerine göre öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde anlamlı 

fark vardır. Kıdem ve ailede yükseköğretim düzeyinde eğitim alan kişi sayısı 
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değişkenlerine göre öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde anlamlı bir 

fark yoktur. 

Aktaş (2011) “Farklı Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Özelliklere Sahip 

Ailelerde Kız Çocuklarına İlişkin Aile İçi Kültürel Tanımlamalar” adlı çalışmasında 

aile içindeki ilişkiler yoluyla üretilen ve devam ettirilen kız çocuklarına ilişkin 

kültürel tanımlamaları ve bu tanımlamaların farklı sosyo-ekonomik ve kültürel 

düzeydeki ailelerde nasıl şekillendiği konusunu kır-kent bağlamında karşılaştırmayı 

amaçlamıştır. Araştırma sonuçlarına göre, özellikle alt ve orta sosyo-ekonomik ve 

kültürel düzeydeki aileler ile kırda yapılan görüşmelerde kadınlar, kendilerine verilen 

geleneksel rolleri eleştirmelerine rağmen ev içi alandaki sorumlulukların kadınlara 

ait olması gerektiğini içselleştirmişlerdir ve kız çocuklarını da bu öğretiyle yetiştirme 

yönünde eğilim göstermişlerdir. Buna karşılık, kız çocuklarına yönelik geleneksel rol 

tanımlamaları üst sosyo-ekonomik ve kültürel düzeydeki aileler tarafından kırılmaya 

çalışılırken kültürel tanımlamalar nispeten eşitlikçi bir zemine oturtulma yönündedir. 

Kız çocuklarının genelde aile içindeki kararlara daha az katılmaktadır ve kaynakların 

kullanımında eşitsiz paylaşıma maruz kalmaktadır. 

Kılınç (2016) “Öğretmen Adaylarının Mizah Yaşantıları ve Eğitimle İlgili 

Görüşleri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği” adlı çalışmasında eğitim 

fakültesinde eğitim alan öğretmen adaylarının mizah yaşantılarını ve eğitim 

görüşlerini çeşitli değişkenlere ve kültürel sermayelerine göre incelemeyi 

amaçlamaktadır. Elde edilen bulgulara göre; öğretmen adayları mizah yaşantıları ve 

alt boyutları kültürel sermayelerine (ebeveyn eğitim durumu, aile yıllık geliri ve 

yerleşim birimi, algılanan sosyal gelir düzeyi gibi) göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Ayrıca, öğretmen adaylarının eğitim görüşleri(liberal/muhafazakâr) 

eğitim görüşleri, kültürel sermayelerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Katılımcı ve kendini geliştirici mizah yaşantılarını kullanan öğretmen adayları liberal 

eğitim görüşünü benimserken, saldırgan ve kendini yerici mizah yaşantılarını 

kullanan öğretmen adayları ise muhafazakâr eğitim görüşünü benimsemektedirler. 

Tuna (2014) “Ortaokul Müdürlerinin Kültürel Liderlik Rolünün Öğrenen 

Okul Düzeyine Etkisi (İstanbul-Beykoz Örneği)” adlı çalışmasında ortaokullarda 

okul müdürünün kültürel liderlik özelliğinin yönettiği okulun, öğrenen okul olma 

düzeyine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 

öğretmenlerin algısına göre, ortaokul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini 

gerçekleştirme düzeyleri ile okulunun öğrenen okul olması arasında anlamlı, kuvvetli 
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bir ilişkinin var olduğu ve bu ilişkinin yönünün pozitif olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırma sonucunda, okul müdürünün kültürel liderlik düzeyi arttıkça, okulunun 

öğrenen okul olma düzeyinin de buna paralel olarak arttığı tespit edilmiştir. 

Laloş (2012) “Kosova’da İlköğretim Yönetici ve Öğretmenlerinin 

Yöneticilerin Kültürel Liderliğine Yönelik Görüşleri” adlı araştırmasında Kosova’da 

Prizren ve Prizren Belediyesine bağlı olan köylerdeki İlköğretim okullarında 

öğretmen, müdür ve müdür yardımcıların görüşlerine göre yöneticilerin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinin belirlenmeyi amaçlamaktadır. Çalışma 

sonucunda; demokratik, dönüşümcü, öğretimsel ve kültürel liderlik ile okul çıktıları 

arasında pozitif yönde, güçlü düzeyde anlamlı ilişkilerin bulunduğu belirlenmiştir. 

Etik ve vizyoner liderlik ile okul çıktıları arasında orta düzeyde, sürdürümcü ve 

emredici liderlik arasında ise daha zayıf düzeyde ilişkilerin olduğu anlaşılmıştır. Bu 

noktada, geleneksel yönetici davranışlarının, öğrenci ve öğretmenlerin 

performanslarını istenen düzeyde artıramadığı anlaşılmıştır. Araştırmada okul 

çıktılarını en fazla etkileyen liderlik yaklaşımlarının ortak özelliğinin, insanı merkeze 

almaları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Uygur (2010) “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini 

Gerçekleştirme Düzeyleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki” adlı 

çalışmasında ilköğretim okulu yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini 

gerçekleştirme düzeyleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişkiyi 

belirlemeyi amaçlamıştır. Elde edilen bulgulara göre, ilköğretim okulu 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini gerçekleştirme düzeylerine ilişkin, yönetici 

ve öğretmen görüşleri arasında farklılıklar olduğu belirlenmiştir. İlköğretim okulu 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini gerçekleştirme düzeylerine ilişkin yönetici 

görüşleri arasında mesleki kıdemlerine göre anlamlı farklar olduğu belirlenmiştir. 

İlköğretim okulu yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini gerçekleştirme düzeylerine 

ilişkin öğretmen görüşleri arasında cinsiyet, mesleki kıdem, branş, öğrenim 

durumları ve yaşlarına göre anlamlı farklar bulunamamıştır. İlköğretim okulu 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini gerçekleştirme düzeyleri ile öğretmenlerin 

örgütsel bağlılığının uyum, özdeşleşme ve içselleştirme alt boyutlarına ilişkin 

öğretmenlerin algıları arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sönmez (2008)  “Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin Kültürel Liderlik 

Rollerinin Değişime Olan Direnç Üzerindeki Etkileri” adlı araştırmasında 

ortaöğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin ortaöğretim okulu 
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yöneticilerinin kültürel liderlik rollerinin değişime olan direnç üzerindeki etkileri 

konusunda görüşlerini tespit etmeyi amaçlamıştır. Yöneticilerin değişime sahip 

çıkmaları, değişim öncesi yeterli ön hazırlık yapmaları, değişimlere ilişkin 

uygulamalara öncülük etme ve çalışanların kendisine güven duymalarını sağlama, 

değişim uygulamalarına aktif olarak katılmaları, okul kültürünü oluşturan ortak 

değerlere önem verdiğini davranışlarıyla göstermeleri noktasında kadınların erkek 

öğretmenlere oranla daha yüksek düzeyde algılama ve değerlendirme eğiliminde 

oldukları gözlenmiştir. Yine okul yöneticilerinin okul yapısına, kültürüne uygun 

değişiklikler yapma yoluna gitmeleri, gerçekten ihtiyaç olduğunda değişiklik 

yapmaları, değişimi destekleyici davranış faaliyetlerini ödül sistemiyle destekleme 

yoluna gitmeleri konularında kadın öğretmenlerin erkek öğretmen ve yöneticilere 

göre daha pozitif düşünceye sahip oldukları anlaşılmıştır. Ayrıca Sönmez (2008)’in 

araştırma sonuçlarına göre okul müdürüne yakın pozisyonda çalışan yöneticilerin, 

müdürlerinin çalışanlarıyla dostluk ilişkisi içinde oldukları, kendilerine güven 

duymalarını sağladıkları, okuldaki uygulamalara aktif olarak katıldıklarını 

düşünürken; öğretmenler bunun aksi yönünde düşünceye sahiptirler. Yine okul 

müdürlerinin, okul kültürünü oluşturan ortak değerlere önem verdiğini 

davranışlarıyla göstermeleri, okulun havasını (iklimini) çok iyi bilerek, değişimi ona 

göre gerçekleştirmeye çalıştıkları, değişimin gerekliliğini, hedef ve stratejilerini 

açıklamak üzere toplantılar yaptıkları, değişimle ilgili uzman kişileri okula davet 

ederek gerekli bilgiyi kazanmalarını sağladıkları gibi konularda yönetici 

pozisyonunda bulunan deneklerin, öğretmenlere göre daha olumlu görüş birliğinde 

oldukları görülmektedir. 

Yurt içinde yapılan çalışmalarda okul yöneticilerinin kültürel liderlik rolleri 

tamamen nicel araştırmalarla ve ölçek uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerine ilişkin nitel araştırmaya dayalı bir araştırma 

bulunmamaktadır. Nicel araştırmada elde edilen sonuçların derinlemesine analizini 

sağlayacak olan görüşme yöntemine kültürel liderlikle ilgili çalışmalarda 

rastlanmamaktadır. Ayrıca yurt içinde yapılan çalışmalarda kültürel sermaye daha 

çok sosyal yeniden üretim işlevini sağlayan bir mekanizma olarak tanımlanmıştır. 

Fakat kültürel sermayenin sosyal yeniden hareketlilik, işyerinde başarıyı sağlama ve 

işyerinde eşitsizliğe neden olma gibi işlevlerine değinilmemiştir. Ayrıcı yurt içinde 

yapılan çalışmalarda kültürel sermayenin cinsiyet, eğitim düzeyi gibi demografik 

değişkenler dışında örgütsel davranış alanıyla ilgili değişkenlerle (örneğin iş 
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doyumu, örgütsel bağlılık, tükenmişlik vb.) ilişkisi araştırılmamıştır. Benzer şekilde 

bu çalışmalarda kültürel sermayenin eğitim yönetimi alanının önemli konularından 

olan liderlikle (kültürel liderlik, etik liderlik, dönüşümsel liderlik vb) ilişkisi 

belirginleştirilmemiştir. 

2.4.2.Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar 

Flores Vance (2013) “Aile ve Okul Kültürel Sermayesinin Rolü ve Kültürel 

Sermayenin Öğrenci İlgisi-Başarısı Üzerine Etkisi” adlı araştırmada aile ve okul 

kültürel sermayesinin öğrencinin başarısını etkileme düzeylerini belirlemeyi 

amaçlamıştır. Flores Vance (2013) aile ve okul kültürel sermayesinin birlikte öğrenci 

başarısını ve ilgisini etkilediklerini ve hatta bu iki sermayenin birbirini de etkilediğini 

bulmuştur. Flores Vance‘a göre ailenin çocuktan yüksek beklentileri, aile ilgisi, 

ailenin çalışma ahlakı, ailenin dini ve dili ailenin kültürel sermayesini 

oluşturmaktadır ve öğrenci başarısını ve okul temelli kültürel sermayeyi 

etkilemektedir. Teknoloji, akranlarla, yöneticilerle ve danışmanlarla sosyal ilişkiler, 

öğretmenler, müfredat dışı etkinlikler, toplum kaynakları okul sermayesini 

oluşturmaktadır ve öğrenci başarısını ve aile kültürel sermayesini etkilemektedir. 

Flores Vance (2013)’ın araştırması dezavantajlı öğrencilerin öğretmenlerden ve 

rehberlik öğretmenlerinden ve okul yöneticilerinden aldıkları ekstra desteklerden 

dolayı ve ailelerin öğrencilerin kendi akademik ve kariyer rüyalarını 

gerçekleştirmelerine ilişkin yüksek isteklerinden dolayı okulda kültürel sermayeye 

eriştiklerini göstermektedir. 

Ra (2011) “Öğrencilerin Üniversite Seçiminde Ekonomik, Kültürel, Sosyal 

Sermayelerin ve Habitus’un Rolünü Anlama: Öğrenci, Aile ve Okul Kontekstinin 

Araştırılması” adlı çalışmasında ekonomik, kültürel, sosyal sermayelerin ve 

habitusun öğrencilerin üniversite seçimleri üzerinde etkili olup olmadığını 

belirlemeyi amaçlamıştır. Bu çalışma ayrıca habitusun ekonomik, kültürel ve sosyal 

sermaye ile nasıl etkileşim kurduğunu, öğrencinin üniversiteye gidip gitmeyeceğini 

ve hangi üniversiteye gideceğini de içeren üniversite seçim sürecini nasıl 

şekillendirdiğini belirlemeyi de amaçlamaktadır. Sonuçlar sermayenin bütün 

formlarının ve habitusu ölçmek için kullanılan habitusu temsil eden değişkenlerin 

üniversite seçimi ile aynı şekilde ilişkili olmadığını göstermektedir. Aile geliri gibi 

ekonomik sermayeye ilişkin değişkenlerin, sosyal sermaye değişkenlerinin ve 

mesleki beklentiler gibi habitus değişkenlerinin üniversite seçimleri üzerinde 

doğrudan etkisi olduğu gösterilmiştir. 
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Khalifa (2010) “Aşırı Fakir Riskli Durumda Olan Öğrencilerin Kültürel ve 

Sosyal Sermayesini Geçerli Kılmak” adlı araştırmasında okul yöneticilerinin aşırı 

fakir ve riskli durumda olan öğrencilerin kültürel sermayesini okul kültürel 

sermayesi ile nasıl uyumlu ve geçerli hale getirdiğini belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Bu çalışmada incelenen okullar düşük sosyoekonomik sınıflardan gelen ve aşırı fakir 

ve risk durumunda olan öğrencilerin dikkate değer başarı seviyesinin olduğu 

okullardır. Bu başarının sebebinin önemli ölçüde tampon ve köprü gibi merkezi rol 

oynayan okul liderlerinden kaynaklandığı bulunmuştur. Khalifa bu araştırmada 

geleneksel okul liderlerinin riskli durumda ve aşırı fakir öğrencilerin kültürel 

sermayesini tanıyamadığını ve geçerli hale getiremediğini veya bu konuda isteksiz 

olduğunu belirlemiştir. Fakat onun araştırma bulguları öğrencilerin sahip olduğu 

kültürel sermayeyi başarılı bir şekilde onaylayan, meşru kılan, tasdik eden, alternatif 

okul liderleri olduğunu göstermiştir. Khalifa’nın bulgularına göre okulda bu 

öğrencilerin kültürel sermayenin kabul edilmesi öğretmenler tarafından tolere edilen 

bu öğrencilere ait davranış türlerinin, müzik türlerinin, stillerin ve modaların (giyim-

kuşamın), sözlü ifadelerin kabul edilmesi ile gerçekleşmiştir. 

Drummey (2008) “Eğitimde Kültürel ve Ekonomik Sermayenin Rolü:1972-

2002” adlı çalışmasında kültürel ve ekonomik sermayenin akademik sonuçlar 

üzerindeki rolünü belirlemeyi amaçlamıştır. Drummey çalışmasında kültürel 

sermayeyi aile kültürel sermayesi, ebeveyn kültürel sermayesi ve okul kültürel 

sermayesi olarak üç kategoriye ayırmıştır. Drummey bu çalışmasında aile temelli ve 

ebeveyn temelli kültürel sermayenin öğrenci ve okul seviyesinde akademik başarıyla 

anlamlı pozitif ilişkisi olduğunu ve bu ilişkinin ekonomik sermayenin modele dahil 

edilmesinden sonra da devam ettiğini bulmuştur. Akademik alanın dışında ve 

akademik alana girmeden önce olan öğrenci deneyimlerini gösteren kültürel 

sermayenin akademik sonuçlar için anlamlı olduğunu bulmuştur. Ebeveyn kültürel 

sermayesinin öğrenci başarısında aile kültürel sermayesine göre daha güçlü bir 

ilişkisi olduğunu bulmuştur. Ancak her iki kültürel sermayenin (aile kültürel 

sermayesi ve ebeveyn kültürel sermayesi) de öğrencinin akademik başarısıyla 

anlamlı ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur. Bu araştırmada aile ve ebeveyn kültürel 

sermayesinin, kültürel sermayenin sosyal yeniden üretim işlevini yerine getirdiği 

bulunurken okul kültürel sermayesinin, kültürel sermayenin sosyal hareketlilik 

işlevini yerine getirdiğine yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Drummey çalışmasında 

okul kültürel sermayesinin öğrencilerin akademik başarılarını arttırdığını ve okulda 
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kültürel sermayesini arttıran öğrencilerin daha sonra gittikleri okullarda da başarıyı 

deneyimlediklerini de bulmuştur. 

Urso (2008) “Çok Fakir Okullarda Öğrenci Başarısı: Başarı Testlerinde 

Okul Başarısı Üzerine Bir Teori” adlı çalışmasında oldukça fakir olan okulların 

standart testlerde başarıyı nasıl deneyimlediklerini ve okul kültürel sermayesinden 

yararlanıp yararlanmadıklarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma 

sonuçlarına göre öğrenciler kendilerine ilgi gösteren ve önem veren topluluklarda ve 

ortamlarda başarılı olmaktadır; yüksek beklentiler öğrenci ve öğretmenlerin uzun 

erimli hedeflerini etkilemektedir; dışsal ve içsel motivasyon araçları daha yüksek 

düzeyde çaba ve çalışma sağlamaktadır; okul yöneticilerinin düzenli, dönüştürücü 

etkin liderliği okul atmosferini şekillendirmede güçlü araçlardır; çok sayıda insan ve 

materyal kaynağı okulların çok önemli öğeleridir; başarıya odaklı müfredat, pedagoji 

ve değerlendirme uygulanmaktadır. Yukarıda belirtilen bütün koşulların öğrencilerin 

okulun kültürel sermayesini edinmesini kolaylaştırdığı ve öğrencilerin bu okullarda 

başarı testlerinde yüksek performans puanları almalarını sağladığı sonucunda 

ulaşılmıştır.  

Purcell (2007) “Irk, Cinsiyet ve İşyerinde Sınıf: Bir Şirkette Kültürel 

Sermaye ve Eşitsizliği İncelemek” adlı eserinde kültürel sermayenin örgütsel 

yaşamda yetişkinler arasında nasıl işlediğini ve işyerinde eşitsizliklere sebep olup 

olmadığını belirlemeyi amaçlamıştır. Ayrıca Purcell araştırmasında örgütte değer 

verilen kültürel sermayenin spesifik bileşenlerini ve kültürel sermayeye sahip olan ve 

bu sermayeyi etkin hale getiren çalışanların avantajlarını ortaya koymayı 

amaçlamıştır. Bunların yansıra Purcell örgütün hakim kültürünün nasıl yeniden 

üretildiğini ve kadın ve erkeklerin kariyer beklentilerini farklı olarak nasıl 

etkilediğini araştırmıştır.  Purcell (2007)’in araştırmasında kültürel sermayenin 

örgütteki başarı ve hareketlilik için önemli bir kaynak olduğunu ve cinsiyet 

eşitsizliğinin yeniden üretilmesine katkıda bulunduğunu bulmuştur. Ayrıca 

çalışanların cinsiyet ve sınıfının anlamlı şekilde çalışanların kültürel sermayesini 

hareket geçirme becerisini etkilediğini bulmuştur. Purcell örgütteki başarı ve yukarı 

doğru hareketlilik için kültürel sermayenin üç bileşeninin önemli olduğunu 

bulmuştur.   

1-informal beklentiler hakkında bilgi ve bir şirketin sosyokültürel alanının önemini 

anlam 
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2-bir dizi informal sosyal olaylara katılma ve bu olaylarda doğru şekilde hareket 

edebilmek 

3-ana akım popüler kültür hakkında bilgili olmak 

Purcell (2007) araştırmasında daha yüksek kültürel sermaye kazanımı 

düzeyi olan çalışanların daha düşük sermayeye sahip olanlara kıyasla önemli 

avantajlar elde ettiğini bulmuştur. Bu avantajlar şunlardır:  

1-Yöneticileri ve karar vericileri görme ve onlara ulaşma imkanının artması 

2-Örgütün diğer çalışanları ile iş yükümlülükleri dışında görüşme ve ağ (network) 

oluşturma 

3-Örgüt hakkında informal bilgi edinme ve paylaşma 

4-Tipik iş durumları dışında kendi kişiliklerini ve benliklerini daha fazla gösterme 

fırsatlarına sahip olma 

Stuber (2005) “Değerli Nitelik mi Yükümlülük Mü? Yukarı Doğru 

Hareketli Beyaz Yetişkinlerin Mesleki Deneyimlerinde Kontekstin Önemi” adlı 

eserinde sosyal hizmet ve eğitim, yönetim ve serbest meslek alanlarında terfi eden 

beyaz çalışanların kültürel sermayeyi farklı sınıflardan bireylerle çalıştıklarında 

değerli bir nitelik olarak mı yoksa bir yükümlülük olarak mı gördüklerini belirlemeyi 

amaçlamıştır. Stuber çalışanların kültürel sermayelerini müşterilerle ilgilendiklerinde 

veya kendi sınıflarından olanlarla çalıştıklarında değerli bir nitelik olarak algıladığını 

ancak ve yüksek sınıftan olan çalışanlarla olduklarında kültürel sermayelerinden 

dolayı kendilerini rahatsız hissettikleri, bulundukları yeri yabancıladıkları, işten 

soğudukları ve zamanı bir yükümlülük olarak algıladıklarını bulmuştur. Stuber 

(2005)’ın çalışması kültürel sermayenin bazı kontekstlerde başarıyı ve çalışanların 

yukarı doğru hareketliliğini etkilediğini bulmuştur. Bu aynı zamanda iş yerindeki 

kültürel uyumun önemini de göstermektedir.  

Aschaffenburg ve Maas (1997) “Kültürel ve Eğitimsel Kariyerler: Sosyal 

Yeniden Üretimin Dinamikleri” adlı çalışmalarında öğrencilerin akademik 

kariyerlerinin farklı dönemlerinde kültürel sermayenin etkisi olup olmadığını ve 

etkinin tespiti durumunda bu etkinin kültürel sermayenin hangi işleviyle daha ilişkili 

olduğunu tespit etmeyi amaçlamıştır. 1982, 1985 ve 1992’de aynı öğrencilerin 

katılımı ile araştırma gerçekleşmiştir. Araştırmacılar, katılımcılar 12 yaşına 

girmeden, 12-17 yaş arasında ve 18-24 yaş arasında olduklarında katılımcıların 

görüşlerini almıştır. Araştırmacıların sonuçları DiMaggio’nun sosyal hareketlilik 

modeli ile uyum göstermiştir ve araştırmacılar bütün bireylerin ilk kültürel edinimler 
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olmaksızın yüksek sınıf kültürüne katılımın avantajlarından faydalanabildiğini 

bulmuştur. Akademik sonuçların üzerinde kültürel sermayenin doğru türlerini 

göstermenin olumlu etkisinin yalnızca daha iyi eğitimli ve daha kültürlü etkin 

altyapısı olan öğrenciler için avantaj ve fayda sağlamadığını ayrıca bu pozitif etkinin 

dezavantajlı öğrenciler tarafından da kullanılabildiğini bulmuşlardır. Ayrıca bu 

çalışmada katılımcıların kültürel sermayesi ve ebeveynlerinin kültürel sermayesi 

modele dahil edildiğinde bulunan sonuçların Bourdie’nun savı olan kültürel 

sermayenin sosyal yeniden üretim sisteminin bir parçası olduğunu ilişkin bulgulara 

da ulaşılmıştır.  

Teachman (1987) “Aile Kültürel Sermayesi, Eğitimsel Kaynaklar ve 

Eğitimsel Kazanımlar” adlı çalışmasında aile kültürel sermayesinin ve eğitim 

kaynaklarının eğitim kazanımları üzerindeki etkisini incelemiştir. Aile kültürel 

sermayesinin, evde ders çalışmak için spesifik bir yerin olması, referans kitaplar, 

sözlükler ve ansiklopediler ve günlük gazetelere erişimin lise mezuniyeti, 

üniversiteyi kazanma ve üniversiteden mezun olma üzerinde etkisi olup olmadığını 

araştırmıştır. Eğitim kaynaklarının hem erkek hem de kadınların okullaşma 

seviyesini belirleme de önemli bir rol oynadığını bulmuştur. Ayrıca eğitim 

kaynaklarının aile kültürel sermayesi ile birlikte eğitimsel edinimle pozitif ilişkisi 

olduğunu bulmuştur.  

DiMaggio ve Mohr (1985) “Kültürel Sermaye, Eğitimsel Kazanım ve 

Evlilik Seçimi” adlı eserinde kültürel sermayenin eğitim sonuçları üzerindeki uzun 

dönemli sonuçlarını belirlemeyi amaçlamışlardır. Bu araştırma da kültürel sermaye 

ve uzun dönemli eğitim sonuçları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Kültürel 

sermayesi yüksek olan erkek ve kadın öğrencilerin üniversiteye kültürel sermayesi 

düşük olanlara göre daha fazla gittiği, üniversiteye bitirme oranlarının daha yüksek 

olduğu ve lisansüstü eğitimi daha fazla aldıkları bulunmuştur. Bu araştırma sonucuna 

göre yüksek kültürel sermayeye sahip ebeveynleri olan öğrenciler ebeveynleri düşük 

kültürel sermayeye sahip öğrencilerle kıyaslandığı zaman okuldaki kültürel 

sermayeye kendi maruz kalmalarından daha fazla fayda elde etmemektedir. Bir başka 

deyişle bu araştırma sonucunda göre okulda kazanılan kültürel sermaye akademik 

sonuçları pozitif bir şekilde etkilemektedir fakat bu etki ebeveynleri yüksek kültürel 

sermayeye sahip öğrenciler için daha yüksek değildir. 

Troutman (2012) “Kültürel Liderliğin Okul Kültürü ve Öğrenci Başarısı 

Üzerindeki Etkisi” adlı çalışmasında okul yöneticisinin davranışları, okul kültürü ve 
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öğrenci başarısı arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemeyi amaçlamıştır. 

Bu çalışmadan elde edilen bulgular okul yöneticilerinin gösterdiği kültürel liderlik 

davranışları olan “İşbirlikçi Çalışma Çevresine Odaklanma”, “Yeterlik ve 

Yetkilendirme”, Okul Kültürü” ve “Başarısızlığı Kabul Etme ve Başarıyı Kutlama” 

ile öğrencilerin derslere ilişkin yıl sonu başarı notları arasında anlamlı pozitif bir 

ilişki olduğunu göstermektedir.  Bu araştırma sonucunda okul yöneticisinin kültürel 

liderlik davranışlarının öğrenci başarısını olumlu yönde etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Marzano vd. (2005) “İşe Yarayan Okul Liderliği: Araştırmadan Sonuçlara” 

adlı çalışmalarında okul kültürü, liderlik ve okul başarısı arasındaki ilişki düzeyini 

belirlemeyi amaçlamışlardır. Marzano ve arkadaşları liderliğe ilişkin yaptıkları 

kapsamlı meta-analiz çalışmasının neticesinde kültürel liderlerin aşağıdaki liderlik 

davranışlarını gösterdiklerini belirlemişlerdir: 

1-bütün personelin bütünleşmesini sağlamak ve geliştirmek 

2-bütün personelin mutluluğunu sağlamak 

3-bütün üyelerin amaçları anlamalarını sağlamak 

4-okulun nasıl olması gerektiğine ilişkin ortak bir vizyon geliştirmek 

Bligh (2001) “Kültür Çatışmasından Entegrasyona: Birleşme Sonrası 

Çalışan Özdeşlemesini Dönüştürmede Liderliğin Rolü” adlı araştırmasında örgütlerin 

birleşmesi sonrası entegrasyonuna teorik ve pratik yaklaşımlar geliştirmeyi, kültürel 

liderlik, bireysel özdeşleşme ve çalışan tutumları ve davranışları arasında bir model 

geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu çalışma, kültürel liderliğin çalışanların yeni kültürel 

çerçevelerle özdeşleşmelerini etkilemede önemli rol oynadığını göstermektedir. Bu 

çalışma, kültürel liderliğin birleşme başarıları ve başarısızlıklarına katkıda bulunan 

bireysel ve davranışsal sonuçlarına önemli etkisi olduğunu göstermektedir. Bu 

çalışmanın bulgularına göre kültürel liderliğe maruz kalan çalışanlar daha yüksek 

düzeyde kültürel özdeşleşme seviyelerine sahip olmaktadır.  Ayrıca bu araştırmada 

kültürel özdeşleşmenin iş tatmini ve duygusal bağlılık gibi pozitif sonuçlarla anlamlı 

bir şekilde ilişkili olduğu bulunmuştur. Yukarıdaki bulgulara ek olarak, aşağıda 

gösterilen model doğrulanmıştır. Yani örgütsel kültüre ilişkin algıların kültürel 

özdeşleme üzerinde anlamlı ve doğrudan etkisi olduğu saptanırken örgüte ilişkin 

anlamları yerel iş çevrelerine dönüştüren kültürel lidere sahip olan çalışanların 

yüksek kültürel özdeşleşmeye sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yüksek kültürel 

özdeşlemeye sahip çalışanların kültürel özdeşleşmesi daha düşük olan çalışanlara 



71 
 

 
 

göre örgütlerine duygusal olarak daha bağlı olduğu ve daha yüksek iş tatminine sahip 

olduğu bulunmuştur. Aşağıda bu çalışmada doğrulanan model verilmiştir. 

Leman (2001) “Etkin Okul Kültürleri Oluşturan Müdürlerin Kültürel 

Liderlik Davranışlarının İncelenmesi: Müdürlerin, Özel Eğitim Öğretmenlerinin ve 

Normal Eğitim Öğretmenlerinin Algıları” adlı araştırmasında okul müdürlerinin 

etkin okul kültürünü oluşturmaya yönelik kültürel liderlik davranışlarını gösterip 

göstermediğine ilişkin okul müdürlerinin kendisinin, özel eğitim öğretmenlerinin ve 

normal eğitim öğretmenlerinin algılarını belirlemeyi amaçlamıştır. Ayrıca ilgili 

grupların algıları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek ve 

katılımcıların kişisel demografilerinin müdürlerin kültürel liderlik davranışlarına 

ilişkin algılarını etkileyip etkilemediğini belirlemek de amaçlanmıştır. Bu çalışmanın 

bulguları müdürlerin, özel eğitim öğretmenlerinin ve normal öğretmenlerin okul 

müdürlerinin ölçme aracındaki kültürel liderlik davranışlarının çoğunu yerine 

getirdiğine yönelik algıya sahip olduğunu göstermektedir. Okul müdürleri 

kendilerinin kültürel liderlik davranışlarını gösterdiklerine ilişkin algıya sahip 

olmasına rağmen okul müdürleri özel öğretmen ve normal öğretmenlere kıyasla okul 

müdürlerinin kültürel liderlik davranışlarını daha az düzeyde yerine getirdiğine 

yönelik algıya sahiptir.  Özel eğitim öğretmenleri okul müdürleri ve normal eğitim 

öğretmenlerine kıyasla okul müdürlerinin kültürel liderlik davranışlarını daha yüksek 

düzeyde yerine getirdiğine yönelik algıya sahiptir.  Eğitim seviyesinin, katılımcıların 

yaşının ve aynı müdürle çalışma yılı değişkenlerinin katılımcıların algısı üzerinde en 

büyük ve anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.  

DuFour ve Eaker (1998) “Öğrenci Başarısını Artırmak için En İyi 

Uygulamalar: İş Yerinde Profesyonel Öğrenen Topluluklar” adlı çalışmasında 

öğrenci başarısını artıran en iyi uygulamaları ve öğrenci başarısını sağlayan pozitif 

okul kültürünü oluşturmak için okul yöneticisinin göstermesi gereken davranış 

alanlarını belirlemeyi amaçlamıştır. DuFour ve Eaker bir okul müdürünün kültürel 

lider olarak pozitif bir kültür oluşturmak için kullanabileceği dört davranış alanı 

olduğunu belirlemiştir. Bu davranış alanları şunlardır: 

1-okuldakiler tarafından belirlenmiş olan ortak değerleri açık bir şekilde ifade etmek, 

modellemek, desteklemek ve korumaktır.   

2-belirlenen değerler ve günlük uygulamalar arasında herhangi bir farklılık olup 

olmadığını belirlemek için personelleri reflektif bir diyalog sürecine dahil etmektir.  

3-bütün çalışanlara işteki kültürü örneklendiren hikayeler anlatmaktır.  
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4-okul için gelişen değerler ve vizyonlara uyan ortak değerler ve süreçlerin 

örneklerini takdir etmek ve ödüllendirmektir. 

McLaughlin (1995) “Temel Esas” adlı bildirisinde okul kültürünün okul 

başarısı ve öğrencinin okuldan ayrılma durumu ile ilişkisini belirlemeyi 

amaçlamıştır. McLaughlin öğrencilerin demografik özellikleri açısından iki benzer 

okulun sonuçlarını kıyaslamıştır. Bunlardan bir tanesi yüksek okuldan ayrılma 

oranları ve düşük başarı ile temsil edilirken diğeri ise en başarılı ve en düşük okuldan 

ayrılma oranlarının olduğu okul olarak belirlenmiştir. McLaughlin bu farklılığın 

yüksek başarı gösteren okulun pozitif kültüre sahip olması ve okulun kültürel lideri 

ile ilgili olduğunu bulmuştur. 

Tyler (1987) “Yönetsel Desteğin Anlamını Araştırma: Özel Eğitim 

Öğretmenlerinin, Okul Müdürlerinin ve Özel Eğitim Yöneticilerinin Algıları” adlı 

çalışmasında kültürün bir faktörü olan yönetsel desteğe ilişin öğretmenler, özel 

eğitimciler ve müdürlerin algılarını belirlemeyi amaçlamıştır. Tyler (1987) yapıcı 

eleştiri sağlama, iyi yapılan bir işi tanıma, profesyonel saygı sağlama ve karar 

vermeye katılımı sağlama gibi kültürel liderlik davranışlarını listeleyerek yönetsel 

destek anketi geliştirmiştir. Tyler çalışmasında öğretmenlerin yöneticilerin 

sağladığına inandıklarından anlamlı derecede daha düşük destek aldıklarına yönelik 

algıya sahip olduklarını bulmuştur. Özel eğitimcilerin aldıkları destek miktarına 

ilişkin algıları yöneticilerin sağladıkları destek miktarına ilişkin algılarıyla 

örtüşmektedir fakat özel eğitimciler sağlanan desteğin hiçbirisinin bekledikleri kadar 

yüksek olmadığını belirtmiştir. Kültürel liderlik davranışının yönetsel destek 

elementinin normal ve özel eğitimciler için müdürler tarafından yeterince 

karşılanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Yurt dışında okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerinden çok okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik davranışları üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu 

araştırmalar genellikle belirli bir ölçekle yapılan nicel araştırmalardır. Okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerine ilişkin sınırlı sayıda nitel araştırma 

bulunmamaktadır. Bu nitel araştırmalar ise daha çok gözleme dayalıdır. Ayrıca yurt 

dışında eğitim alanında yapılan çalışmalarda daha çok kültürel sermaye-akademik 

başarı ilişkisi incelenmiştir ve bu çalışmalar öğrencilere odaklanmıştır. Literatür 

taraması sonucunda yurt dışında okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik 

düzeyini tespit etmeye yönelik çalışmalara rastlanmamıştır. Buna ek olarak yurt 

dışında yapılan çalışmalarda kültürel sermayenin eğitim yönetimi bilim dalında çok 
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önemli olan örgütsel davranış alanıyla ilgili değişkenlerle (örneğin iş doyumu, 

örgütsel bağlılık, tükenmişlik vb.) ilişkisi araştırılmamıştır.  

Değişimlerin ve yeniliklerin çok hızlı olduğu bilgi çağında okulların 

amaçlarına ulaşması, toplumun talep ettiği nitelikte insanları yetiştirmesi için 

değişime uyum sağlayan, öğrenen, güçlü örgüt kültürlerine sahip olmalarını 

gerektirmektedir. Ayrıca okulların öğrencilerini yaşama hazırlayacak kültürel 

sermayeye sahip olmaları için gerekli imkanları sağlaması beklenmektedir. Okulların 

kendilerinden beklenen bu görevleri yapabilmesi, okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik görevleri ve kültüre sermaye yeterlilikleri ile yakından ilişkili görülmektedir. 

Okul yöneticilerinin güçlü örgüt kültürleri oluşturmak için kültürel sermaye 

yeterliliklerinin ve kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinin belirlenmesi, 

belirlenen bu düzeylerin oluşmasına neden olan etmenlerin neler olduğunun 

belirlenmesi, nasıl daha yüksek düzeylere getirilebileceğine yönelik önerilerin 

belirlenmesi ve okul yöneticilerinin kendilerini bu alanlarda nasıl 

yenileyebileceklerinin belirlenmesine ilişkin amaçlar okul yöneticilerinin kültürel 

sermaye yeterliklerine ve kültürel liderlik rollerinini yerine getirmelerine ilişkin 

araştırma yapmak isteğimizin temelini oluşturmaktadır.  

Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerine ve kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeylerine ilişkin olan bu araştırmada okul yöneticilerinin 

bakışı, tutumu ve algılarının önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Bu problem 

durumundan yola çıkarak bu araştırmada “okul yöneticilerinin kültürel sermaye 

yeterlilikleri ve kültürel liderlik rolleri” bir çalışma teması olarak incelemeye 

alınmıştır. Bu çalışmanın yapılmasının sebeplerinin bir tanesi de daha önce okul 

yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliğini araştıran ve kültürel sermaye yeterliğinin 

kültürel liderlik rolleri ile ilişkisini inceleyen bir araştırmaya rastlanılmamış 

olmasıdır. Bu çalışma sayesinde kültürel sermaye-eğitim yönetimi ilişkisinin daha 

belirgin hale getirilmesine ve eğitim yönetimi alanında kültürel sermaye-örgütsel 

davranış ilişkisine yönelik çalışmalara öncülük edilmesine ilişkin amaçlar da bu 

araştırmanın yapılmasını sağlayan önemli gerekçeler arasında yer almaktadır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

YÖNTEM 

3.1. ARAŞTIRMANIN DESENİ (ARAŞTIRMANIN MODELİ) 

Araştırmada, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada yer aldığı 

karma yöntem (mixed method) kullanılmıştır. Karma yöntemin kullanılmasının temel 

amacı; nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin güçlü yanlarını bütünleştirerek 

kullanma tercihiyle araştırmayı güçlendirmektir (Creswell, 2008; Punch, 2005). 

Karma yöntem tasarımları içerisinde araştırmanın amaçlarına yönelik olarak  sıralı 

açıklayıcı tasarım tercih edilmiştir.  

Sıralı açıklayıcı tasarım olarak adlandırılan araştırma deseninde öncelik 

nicel verilerdedir ve verilerin analizi birbiriyle ilişkili olup çoğunlukla veri 

yorumlama ve tartışma bölümlerinde birleştirilir (Gökçek, 2014). Aynı araştırmada 

nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanılması birbirleri ile uyuşan ve 

bütünleşen veriler elde edilmesini sağlayarak araştırmadan elde edilen ölçümlerin 

güvenirliğini yükseltmektedir (Türnüklü, 2001). Nicel çalışmalar, ölçümde yüksek 

derecede bir güvenirlik ve istatistiksel bir güç (genelleme ve temsiliyet) sağlarken  

nitel çalışmalar, insanların çevrelerinde olup bitenleri o andaki şartlar çerçevesinde 

nasıl anlamlandırdıklarına (geçerlilik) ilişkin oldukça detaylı bir bilgi sunar (Frey 

vd., 1991, s. 99).  

Araştırmanın birinci aşamasında, okul yöneticilerinin (okul müdürlerinin, 

müdür başyardımcılarının ve müdür yardımcılarının) kültürel sermaye yeterlik 

düzeyleri Avcı (2015)’nın Kültürel Sermaye Ölçeği ile ölçülmüştür ve okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyleri de Yıldırım 

(2001)’ın Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rolleri ölçeği ile ölçülmüştür. 

Ölçek verileri analiz edilmiştir. Okul müdürlerinin, müdür başyardımcılarının ve 

müdür yardımcılarının sahip oldukları kültürel sermaye yeterlik düzeylerine ve 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerine ilişkin algıları belirlenmiştir. 
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Ayrıca, bu araştırmada okul müdürlerinin, müdür başyardımcılarının ve müdür 

yardımcılarının kültürel sermaye yeterlilik düzeyleri ve kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeyleri cinsiyet, yaş, görev, eğitim düzeyi, okul öncesi eğitim alma 

durumu , aile toplam aylık geliri, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, branş, 

kardeş sayısı, kıdem, mezun olunan üniversitenin yer aldığı coğrafi bölge, okul türü, 

ailede yükseköğretim düzeyinde eğitim gören kişi sayısı, yükseköğretim öncesi uzun 

süre ikamet edilen yer değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Bu değişkenler ile 

okul müdürlerinin, müdür başyardımcılarının ve müdür yardımcılarının algıları 

arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca okul 

müdürlerinin, müdür başyardımcılarının ve müdür yardımcılarının kültürel sermaye 

yeterlilikleri ve kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi arasında anlamlı bir 

ilişki olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.  

Araştırmanın ikinci aşamasında nitel araştırma yöntemlerinden 

fenomonolojik yaklaşım kullanılmıştır. Bu aşamada yarı yapılandırılmış görüşme 

formunda yer alan sorular okul yöneticilerine yöneltilerek fikirleri alınmıştır. 

Görüşme yoluyla elde edilen verilerin içerik analizleri yapılmıştır. (nitel aşama). 

İçerik analizi, insan davranışları üzerinde dolaylı (doğrudan olmayan) yollarla 

çalışmaya olanak sağlayan bir tekniktir. Bu teknik, verileri açıklayabilecek 

kavramlara, ilişkilere ulaşmayı amaçlamaktadır. İçerik analizi yapılırken veriler 

kavramsallaştırılır (conceptualisation), organize edilir ve veriyi açıklayan temalar 

belirlenir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Böylece bu araştırmada nitel boyut amaçlarına 

uygun bir şekilde veriler organize edilmiş ve temalandırılmıştır.  

3.2. DEĞİŞKENLER 

Araştırmanın nicel kısmında 15 bağımsız değişken kullanılmıştır. Bu 

değişkenlerden ilki cinsiyettir. Purcell (2007)’in yaptığı çalışmada cinsiyetin kültürel 

sermayenin öncülü olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Aktaş (2011) kadınların 

çocukluktan itibaren kültürel sermaye açısından dezavanatajlı olduğu bulgusuna 

ulaşmıştır. Avcı (2015) öğretmenlerin kültürel sermaye yeterliklerini incelediği 

araştırmasında cinsiyet değişkenini kullanmıştır ve cinsiyet değişkenine göre kadın 

ve erkek öğretmenlerin kültürel sermaye yeterliklerinde anlamlı farklılıklar tespit 

etmiştir. Avcı (2015)’nın geliştirdiği “Kültürel Sermaye Ölçeği”’nde de cinsiyet 

değişkeni yer almaktadır. 

Araştırmada kullanılan bir diğer değişken ise yaştır. Yaş değişkeni okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rolleri ile ilgili çalışmalarda kullanılan bir 
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değişkendir. Nitekim, Hiçyılmaz (2013), Uygur (2010), Laloş (2012), Değirmenci 

(2006) okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerini 

inceledikleri araştırmalarında yaş değişkenini kullanmıştır ve yaş değişkenine göre 

anlamlı farklılıklar tespit etmiştir. Ayrıca bu araştırmada kullanılan ve Yıldırım 

(2001) tarafından geliştirilen Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rolleri 

Ölçeği’nde yaş değişkeni yer almaktadır. 

Görev değişkeni okul yöneticilerinin kültürel liderlik rolleri ile ilgili 

çalışmalarda kullanılan bir değişkendir. Dinçsoy (2011), Yörük ve Şahin (2012) ve 

Sağban (2011) okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeylerini inceledikleri araştırmalarında görev değişkenini kullanmıştır ve görev 

değişkenine göre anlamlı farklılıklar tespit etmiştir. Ayrıca bu araştırmada kullanılan 

ve Yıldırım (2001) tarafından geliştirilen Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik 

Rolleri Ölçeği’nde görev değişkeni yer almaktadır.  

Alan yazında eğitim düzeyi değişkeni hem kültürel sermaye ve hem de 

kültürel liderlik rollerine ilişkin çalışmalarda kullanılmaktadır. DiMaggio (1982) 

eğitim düzeyinin kültürel sermayenin öncülü olduğunu tespit etmiştir. Aschaffenbur 

ve Maas (1997), DiMaggio ve Mohr (1985) ve Drummey (2008) ise araştırmalarında 

okul temelli kültürel sermaye yoluyla eğitimin bireylerin kültürel sermaye 

düzeylerini arttırdığına ve bireylerin okuldan önceki kültürel sermaye seviyelerine 

bakmaksızın akademik başarıları deneyimlemelerine olanak sağladığına ilişkin 

bulgulara ulaşmışlardır. Uygur (2010), Hiçyılmaz (2013) ve Marzano vd. (2005) 

kültürel liderlikle ilgili çalışmalarında eğitim düzeyi değişkenine yer vermişlerdir. 

Ayrıca bu araştırmada kullanılan ve Yıldırım (2001) tarafından geliştirilen Okul 

Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rolleri Ölçeği’nde eğitim düzeyi değişkeni yer 

almaktadır.  

Okul öncesi eğitim alma durumu değişkeni, bir okul yöneticisinin çocukluk 

döneminde ilkokula başlamadan önce okul öncesi eğitim alma durumu ile ilgilidir ve 

bu değişken, kültürel sermayeye ilişkin çalışmalarda kullanılmaktadır. Okul kültürel 

sermayesi, okul kültürel sermayesinin bir parçasıdır (Bourdieu, 1986; Lareau ve 

Weininger, 2003). Ayrıca okul eğitimi kültürel sermayenin bir öncülüdür (Flores 

Vance, 2013). Ayrıca, Avcı (2015) araştırmasında “okulöncesi eğitimi alan” 

öğretmenlerin “toplam kültürel sermaye” ve tüm alt boyutlar (entelektüel birikim, 

katılım, kültürel bilinç, kültürel potansiyel) kültürel sermaye yeterlik düzeylerinin 

“okul öncesi eğitimi almayan” öğretmenlere göre daha “yüksek” olduğunu tespit 
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etmiştir. Sullivan (2001)’ da çalışmasında okul öncesi eğitimi alan bireylerin kültürel 

sermaye düzeyinin daha yüksek düzeyde olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Avcı 

(2015)’nın geliştirdiği “Kültürel Sermaye Ölçeği”’nde de okul öncesi eğitim alma 

değişkeni yer almaktadır. 

Aile toplam aylık geliri ailenin sosyo-ekonomik düzeyine ilişkin bilgi verir. 

Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi ise kültürel sermaye yeterliklerinin öncülüdür 

(Lareau ve Weininger, 2003). Ayrıca bireylerin yüksek kültürün gerekliliklerini 

yerine getirmek için (sanatla ilgilenmek, tiyatro, sinema, müze, resim sergine gitmek, 

bir müzik aleti çalmak, kitap satın alıp okumak, tenis oynamak gibi) sosyoekonomik 

seviyelerinin yüksek olması gerekir (Lareu ve Weinenger, 2003). Dumais (2002) 

araştırmasında yüksek kültürel sermayesi olan bireylerin yüksek sosyo-ekonomik 

statüsü olan ailelerden gelme eğiliminde olduğunu tespit etmiştir. Avcı (2015) da 

araştırmasında öğretmenlerin aile toplam aylık geliri yükseldikçe öğretmenlerin 

kültürel sermaye yeterlik düzeylerinin de yükseldiğini bulmuştur. Avcı (2015)’nın 

geliştirdiği “Kültürel Sermaye Ölçeği”’nde de aile toplam aylık geliri değişkeni yer 

almaktadır. 

Anne-baba eğitim düzeyi değişkeni kültürel sermayeye ilişkin çalışmalarda 

kullanılmaktadır. Anne-baba eğitim düzeyi kültürel sermayenin bir öncülüdür 

(Lareau ve Weininger, 2003). Bourdieu (Bourdieu, 1986)’ya göre anne-baba eğitim 

düzeyi bireyin kültürel sermayesini şekillendiren aile kültürel sermayesinin en 

önemli öğelerinden biridir. Drummey (2008) anne-babanın eğitim düzeyinin bireyin 

kültürel sermayesinin etkilediği bulgusuna ulaşmıştır. Avcı (2015)’nın araştırma 

sonuçlarına göre de annesi ve babası  “okuma yazma bilmeyen” öğretmenlerden 

annesi “yükseköğretim mezunu” olan öğretmenlere doğru anne-baba eğitim seviyesi 

yükseldikçe öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlik düzeyi “yükselmektedir”. 

Ayrıca bu araştırmada kullılan Avcı (2015)’nın geliştirdiği “Kültürel Sermaye 

Ölçeği”’nde de aile toplam aylık geliri değişkeni yer almaktadır. 

Branş değişkeni okul yöneticilerinin kültürel liderlik rolleri ile ilgili 

çalışmalarda kullanılan bir değişkendir. Dinçsoy (2011) ve Tuna (2014)’ın okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerini inceledikleri 

araştırmalarında branş değişkenini kullanmıştır ve görev değişkenine göre anlamlı 

farklılıklar tespit etmiştir. Ayrıca bu araştırmada kullanılan ve Yıldırım (2001) 

tarafından geliştirilen Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rolleri Ölçeği’nde 

görev değişkeni yer almaktadır. 
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Kardeş sayısı değişkeni kültürel sermaye ile ilgili çalışmalarda kullanılan bir 

değişkendir. Flores Vance (2013) ve Khalifa (2010) araştırmalarında kardeş sayısı 

değişkenini kullanmıştır ve yaş değişkenine göre anlamlı farklılıklar tespit etmiştir. 

Nitekim, Khalifa (2010) araştırmasında düşük sosyoekonomik sınıflardan gelen ve 

kardeş sayısı fazla olan aşırı yoksul öğrencilerin kültürel sermaye yeterlik 

düzeylerinin düşük olduğu bulguna ulaşmıştır. Flores Vance (2013) özellikle 

annelerin kardeş sayısı az olduğunda çocukların kültürel sermaye edinmeleri 

konusunda çocukları üzerinde etkili olduğunu ancak kardeş sayısı arttığında annenin 

ilgisinin daha çok çocuğa yöneldiği için daha az etkili olduğu bulgusuna ulaşmıştır.  

Avcı (2015) da araştırmasında kardeş sayısı değişkenini kullanmıştır. Bu araştırmada 

da kullanılan Avcı (2015)’nın doktora tez çalışması için geliştirdiği “Kültürel 

Sermaye Ölçeği”’ kardeş sayısı değişkenini içermektedir. Bu ölçekte kardeş sayısı 

değişkeni 4 kategoriye ayrılmıştır. Katılımcılar “Kardeşim Yok”, “1 Kardeşim Var”, 

“2 Kardeşim Var” ve “3 ve 3 Üzeri kardeşim Var” seçeneklerinden birisini 

işaretlemektedir. Chang (2001 akt. Byun, 2007), ise katılımcıların kültürel sermaye 

ve tüketim alışkanlıklarını incelediği araştırmasında kardeş sayısı değişkenini 

kullanmıştır. Chang (2001 akt. Byun, 2007) kardeş sayısı değişkenini “Kardeş Yok”, 

“Kardeş  Sayısı 1”, “Kardeş Sayısı 2”, “Kardeş Sayısı 3”, “Kardeş Sayısı 4 ve üzeri” 

olarak belirlemiştir. TUİK (2017) verilerine göre toplam doğurganlık hızı (bir 

kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama 

çocuk sayısını), 2,10 düzeyindedir.  Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu 

iller   4,33 çocuk ile Şanlıurfa, 3,69 çocuk ile Ağrı, 3,46 çocuk ile Siirt ve 3,45 çocuk 

ile Şırnak ‘tır . Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu iller ise 1,46 çocuk ile 

Karabük  1,48 çocuk ile Edirne ve Kırklareli, 1,50 çocuk ile Zonguldak’tır . TUİK 

(2017) verilerine göre geçen yıl toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu 

bölgenin 3,42 çocuk ile Güneydoğu Anadolu, en düşük olduğu bölgenin ise 1,55 

çocuk ile Batı Marmara Bölgesi olduğu tespit edilmiştir. Yine TUİK (2017) 

verilerine göre Türkiye’de 2016 yılındaki doğumların doğum sırası incelendiğinde, 

bu doğumların %37,2’sinin ilk, %31,9’unun ikinci, %18,3’ünün üçüncü, %12,6’sının 

ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği görülmüştür.  Bu veriler Avcı 

(2015)’nın Kültürel Sermaye Ölçeği’nde oluşturduğu kategoriyi desteklemektedir.  

Hiç kardeşi olmama durumu, ilk kez gerçekleşen doğum oranları ile, 1 kardeşi olma 

durumu ikinci kez gerçekleşen doğum oranları ile, 2 kardeşi olma durumu  üçüncü 

kez gerçekleşen doğum oranları ile, 3 ve üzeri kardeşi olma durumu dördüncü ve 



79 
 

 
 

üzeri gerçekleşen doğum oranları ile eşleştirilebilir.  Bu doğum oranları her yıl biraz 

azalmasına karşın yaklaşık olarak 2000 yılından bu yana benzer şekilde devam 

etmektedir.  Ayrıca Kalkınma Bakanlığı (2017) verilerine göre doğurganlık hızı 

ülkenin batısında (Marmara ve Ege) 1.7, ülkenin güneyinde (Akdeniz) 2.1, ülkenin 

kuzeyinde (Karadeniz) 2.1, ülkenin ortasında 2.2 ve ülkenin doğusunda (Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu) 3.3’tür. Bu verileri Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri 

Enstitüsü’nün 1994, 1999, 2004 ve 2009 yıllarına ait verileri de desteklemektedir. 

Kalkınma Bakanlığı (2017) ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün 

(2013) verileri de bu araştırmada ve Avcı’nın araştırmasındaki kardeş sayısının 4 

kategoriye ayrılma durumunu desteklemektedir. 

Araştırmada kullanılan bir diğer değişken ise kıdemdir. Kıdem değişkeni 

okul yöneticilerinin kültürel liderlik rolleri ile ilgili çalışmalarda kullanılan bir 

değişkendir. Nitekim, Sağban (2011), Hiçyılmaz (2013) ve Laloş (2012), okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerini inceledikleri 

araştırmalarında kıdem değişkenini kullanmıştır ve kıdem değişkenine göre anlamlı 

farklılıklar tespit etmiştir. Ayrıca bu araştırmada kullanılan ve Yıldırım (2001) 

tarafından geliştirilen Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rolleri Ölçeği’nde 

kıdem değişkeni yer almaktadır. 

Mezun olunan üniversitenin yer aldığı coğrafi bölge değişkeni hem kültürel 

sermaye ve hem de kültürel liderlik rollerine ilişkin çalışmalarda kullanılmaktadır. 

Avcı (2015) araştırmasında mezun olunan üniversitenin yer aldığı coğrafi bölge 

değişkeni açısından öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde anlamlı 

farklılık tespit etmiştir. Ayrıca Yıldırım coğrafi bölge değişkenine göre okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde anlamlı farklılık 

tespit etmiştir. Bu araştırmada kullanılan Avcı (2015)’ın Kültürel Sermaye 

Ölçeği’nde ve Yıldırım (2001) Okul Yöneticilerinin Kültüel Liderlik Rolleri 

Ölçeği’nde coğrafi bölge değişkeni yer almaktadır. 

Araştırmada kullanılan bir diğer değişken ise okul türüdür. Okul türü 

değişkeni okul yöneticilerinin kültürel liderlik rolleri ile ilgili çalışmalarda kullanılan 

bir değişkendir. Nitekim, Troutman (2012) ve Sağban (2011) okul yöneticilerinin 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerini inceledikleri araştırmalarında 

okul türü değişkenini kullanmıştır ve okul türü değişkenine göre anlamlı farklılıklar 

tespit etmiştir. Ayrıca bu araştırmada kullanılan ve Yıldırım (2001) tarafından 
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geliştirilen Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rolleri Ölçeği’nde okul türü 

değişkeni yer almaktadır. 

Ailede yükseköğretim düzeyinde eğitim gören kişi sayısı, kültürel sermaye 

ile ilgili çalışmalarda kullanılan bir değişkendir. Bourdieu (1986)’ya göre bireyin 

kültürel sermayesini oluşturan ve ona etki eden en önemli mekanizmalardan bir 

tanesi aile kültürel sermayesidir. Aile kültürel sermayesinin içerisinde anne-babanın 

yanı sıra kardeşler de yer almaktadır. Birey anne-babasının kültürel sermayesinden 

ne kadar etkileniyorsa kendinden büyük olan kardeşleri başta olmak üzere bütün 

kardeşlerinin kültürel sermayesinden de etkilenmektedir. Bireyin aile eğitimi, etki 

mekanizmalarıyla çalıştığı için birey sosyal etki ve etkileşim yoluyla ailedeki diğer 

kardeşlerden çok şey öğrenmektedir. Dolayısıyla birey yükseköğretim gören 

kardeşlerini rol model alarak onlar gibi olmak isteyebilir (Lareau ve Weininger, 

2003). Alan yazında eğitim gören kardeş sayısı değişkenini kullanan araştırmalar 

bulunmaktadır. Örneğin, Aschaffenburg ve Maas (1997) yüksek öğretim düzeyinde 

eğitim gören kardeş sayısı arttıkça öğrencilerin kültürel sermaye yeterliklerinin 

yükseldiğini tespit etmiştir. Moss (2005) bireyin ailesindeki kardeşlerinin eğitim 

düzeyi yükseldikçe bireyin kültürel sermayesinin de arttığını ifade etmiştir. Bu 

araştırmada kullanılan Avcı (2015)’ın Kültürel Sermaye Ölçeği’nde yükseköğretim 

düzeyinde eğitim gören kişi sayısı değişkeni yer almaktadır. 

Alan yazında yükseköğretim öncesi uzun süre ikamet edilen yer değişkeni 

hem kültürel sermaye ve hem de kültürel liderlik rollerine ilişkin çalışmalarda 

kullanılmaktadır. Avcı (2015) yükseköğretim öncesi uzun süre ikamet edilen yer 

değişkeni açısından öğretmenlerin kültürel sermaye yeterliklerinde anlamlı 

farklılıklar tespit etmiştir. Allton (1994) ve Dolan (1984) yüksek öğretim öncesi 

ikamet edilen yer değişkeni açısından okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeylerinde anlamlı farklılık tespit etmiştir. Bu araştırmada 

kullanılan Avcı (2015)’ın Kültürel Sermaye Ölçeği’nde yükseköğretim öncesi uzun 

süre ikamet edilen yer değişkeni yer almaktadır. 

3.3. EVREN VE ÖRNEKLEM 

3.3.1. Nicel Örneklem 

Araştırmanın evreninde Mersin Merkez İlçelerdeki ilkokul, ortaokul ve 

liselerde çalışan toplam 400 okul müdürü, 52 müdür başyardımcısı ve 559 müdür 

yardımcısı bulunmaktadır (Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2017).  Toplamda, 

Mersin ili merkez ilçelerinde okul yöneticilerinin sayısı 1011’dir. Uzman görüşleri 
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alınarak basit seçkisiz örnekleme yönteminin kullanılmasına karar verilmiştir. Alan 

yazında bu şekilde basit seçkisiz örnekleme yöntemini kullanan çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır (Yaşar ve Gökalp, 2017; Yaşar vd., 2017; Karkuş vd., 2015; Kaya 

vd., 2015; Savaş, 2015; Gökalp, 2010). Okul yöneticileri seçkisiz/yansız örnekleme 

yöntemlerinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi (kolay ulaşılabilir örneklem-

oransız eleman örnekleme) ile seçilmiştir. Çalışma evrenindeki okul yöneticileri 

belirlendikten sonra, 700 okul yöneticisine ulaşacak şekilde dağıtımı yapılmıştır. 

Dağıtılan ölçeklerden 590 okul yöneticisinden geri dönüş sağlanmıştır ve yapılan 

inceleme sonucu bu ölçeklerden 586 tanesi geçerli sayılmıştır. Diğer 4 ölçek ise boş 

olarak görülmüş ve değerlendirmeye alınmamıştır.  

 Basit seçkisiz örnekleme (simple random sampling) her bir örneklem 

seçimine eşit seçilme olasılığı vererek (seçilen birim yerine konularak ya da 

konulmadan) seçilen birimlerin örnekleme dahil edildiği bir yöntem olarak 

tanımlamaktadır (Büyüköztürk, vd. 2011, s. 84). Seçkisiz örnekleme yöntemlerinin 

en önemli özelliklerinden biri, örneklemin evreni temsil etme gücünün yüksek 

olmasıdır. Sonuç olarak, çalışma evreninden örneklem alırken belirlenen okullardan 

basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçkisiz olarak yeterli olacak sayıda yönetici 

belirlenmiştir. 

Bu araştırmada zamanın sınırlı olması, evrenin tümüne ulaşmadaki zorluk, 

ve ekonomik sebeplerle hedef evreni temsil edeceği düşünülen büyüklükte bir 

örneklem üzerinde çalışılmıştır. Örneklem, kitleyi temsil edebilecek bir miktar 

biriminin meydana getirdiği alt grup olarak tanımlanmıştır (Çıngı, 1990). Evren 

büyüklüğüne göre alınabilecek asgari örneklem büyüklüğü Tablo 3.1.’de 

sunulmuştur.  

Tablo 3.1. 

α=0,05 İçin Örneklem Büyüklükleri (Akarsu, 2014:38) 
 0.05 örnekleme hatası 

Evren Büyüklüğü  p= 0.5 p= 0.8 p= 0.3 

q= 0.5 q= 0.2 q= 0.7 

100 80 71 77 

500 217 165 196 

750 254 185 226 

1000 278 198 244 

2500 333 224 286 

5000 357 234 303 

10000 370 240 313 

25000 378 244 319 

50000 381 245 321 
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Tablo 3.1’de görüldüğü üzere araştırmada alınan örneklem sayısı (586 okul 

yöneticisi) 0.05 hata payıyla evreni temsil edebilecek büyüklüktedir.  

Örneklem hacmi tespit edilirken örneklem belirleme formülü de 

kullanılmıştır. Örneklem Cochran (1977)’ın örneklem büyüklüğü belirleme 

formülüyle tespit edilmiştir (Barlett vd., 2001): 

         (t)
2
 * (p)(q)  

no= ---------------------  [3.1] 

            (d)
2
 

Örneklem belirlenirken, .05 alfa düzeyinde güven aralığı alınmış ve kabul 

edilebilir hata düzeyi % 5 olarak belirlenmiştir.  

        (1,96)
2  

*  (5) (5)  

no= ------------------- = 384   [3.1a] 

             (,05)
2
 

t= 1.96  

(p)(q): varyans tahmini= .25  

d= kabul edilebilir hata düzeyi= .05  

no= evren  

n= örneklem sayısı 

                  no  

n=  ---------------------------   [3.2] 

          (1 + no / Evren) 

 

                                  384  

nokul yöneticileri= ------------------------ = 278 [3.2a] 

                           (1 + 384 / 1011) 

 

Okul yöneticileri için en az 278 kişi belirlenmiş ve geri dönüş oranı % 65 

için (Barlett vd., 2001) en az 435 okul yöneticisi  gereklidir. Araştırmada 586 okul 

yöneticisine ulaşılmıştır. Bir başka deyişle araştırmada alınan örneklem evrenin % 

58’ni oluşturmaktadır. Buna göre araştırma evreninde bulunan 1011 okul yöneticisi 

arasından 586 kişi seçkisiz olarak örnekleme alınmıştır.  

3.3.2. Nicel Yöntemde Verileri Kullanılan Çalışma Grubuna İlişkin Betimseller 

Örnekleme dahil olan katılımcıların ölçeğin birinci bölümünde yer alan 

kişisel ve mesleki bilgileri (cinsiyet, eğitim düzeyi, branş, mezun olunan üniversite, 

anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı, yükseköğretim düzeyinde 

eğitim alan kişi sayısı, kıdem, aile toplam aylık geliri, okul öncesi eğitim alma 

durumu, yükseköğretim öncesi hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer, yaş, 
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okuldaki görev, okul türü) ile ilgili verdikleri cevapların yüzde ve frekans dağılımları  

Tablo 3.2.’de verilmiştir. 

Tablo 3.2. 

Katılımcıların Demografik Bilgileri 
 Frekans Yüzde 

Cinsiyet Erkek 462 78,8 

 Kadın 124 21,2 

Yaş 20-30 Yaş 59 10,1 

 31-40 Yaş 100 17,1 

 41-50 205 35 

 51 Yaş ve Üzeri 222 37,9 

Yükseköğretim Öncesi 

Yaşanan Yer 

İl 

İlçe 

Kasaba-Köy 

263 

215 

108 

44,9 

36,7 

18,4 

Kıdem 0-5 Yıl 32 5,5 

 6-10 Yıl 87 14,8 

 11-15 Yıl 100 17,1 

 16-20 Yıl 180 30,7 

 21 Yıl ve Üzeri 187 31,9 

Görev Müdür Yardımcısı 273 46,6 

 Müdür Başyardımcısı 42 7,2 

 Müdür 271 46,2 

Okul Türü İlkokul 161 27,5 

 Ortaokul 206 35,2 

 Lise 219 37,4 

Kardeş Sayısı Kardeşi Yok 134 22,9 

 1 Kardeş 269 45,9 

 2 Kardeş 87 14,8 

 3 ve Üzeri Kardeş 96 16,4 

Aile Toplam Aylık 

Geliri 

2000-4000 TL 

4001-6000 TL 

6001 TL ve Üzeri 

130 

275 

181 

22,2 

46,9 

30,9 

Branş Sözel 315 53,8 

 Sayısal 121 20,6 

 Özel Yetenek 150 25,6 

Ailede Yükseköğretim 

Düzeyinde Eğitim Alan 

Kişi Sayısı 

Yok 

1 Kişi 

2 Kişi 

3 ve Üzeri 

123 

166 

177 

120 

21 

28,3 

30,2 

20,5 

Anne Eğitim Düzeyi Okuma Yazma Bilmez 93 15,9 

 Okuma Yazma Bilir 30 5,1 

 İlkokul 92 15,7 

 Ortaokul 108 18,4 

 Lise 165 28,2 

 Yükseköğretim 98 16,7 

Baba Eğitim Düzeyi Okuma Yazma Bilmez 42 7,2 

 Okuma Yazma Bilir 24 4,1 

 İlkokul 113 19,3 

 Ortaokul 74 12,6 

 Lise 187 31,9 

 Yükseköğretim 146 24,9 

Toplam  586 100,0 
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Tablo 3.2. (devamı) 

Katılımcıların Demografik Bilgileri 
 Frekans Yüzde 

Mezun Olunan 

Üniversitenin Yer 

Aldığı Coğrafi Bölge 

Marmara 

Ege 

Akdeniz 

İç Anadolu 

Karadeniz 

Doğu Anadolu 

Güneydoğu Anadolu 

152 

103 

101 

105 

71 

29 

25 

25,9 

17,6 

17,2 

17,9 

12,1 

4,9 

4,3 

Eğitim Düzeyi Lisans 348 59,4 

 Lisansüstü 238 40,6 

Okul öncesi Eğitim 

Alma Durumu 

Okul öncesi eğitim alan 

Okul öncesi eğitim 

almayan 

286 48,8 

300 51,2 

Toplam  586 100,0 

 

Tablo 3.2’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan katılımcıların cinsiyete göre 

% 78,8’i erkek, % 21,2’si kadındır. Örneklemde yaşa göre en büyük grubu 51 yaş ve 

üzeri yaşa sahip okul yöneticileri (%37,9), en küçük grubu ise 20-30 yaşa sahip 

katılımcıların (%10,1) oluşturduğu görülmektedir. Okul yöneticilerinin % 44,9’unun 

yükseköğretim öncesi illerde, % 37,7’sinin ilçelerde ve % 18,4’nün kasaba-köylerde 

yaşamış olduğu görülmektedir. Kıdeme göre en büyük grubu 21 ve üzeri kıdeme 

sahip okul yöneticilerinin (%31,9) oluşturduğu görülürken görev değişkeni açısından 

en büyük grubu müdür yardımcılarının (%46,6) oluşturduğu görülmektedir. Okul 

türü değişkeni açısından en büyük grubu lisedeki okul yöneticileri (%37,4) 

oluştururken branş değişkeni açısından en büyük grubu sözel alanda branşa sahip 

olan okul yöneticilerinin (%53,8) oluşturduğu görülmektedir. Kardeş sayısı açısından 

en büyük grubu 1 kardeşe sahip okul yöneticileri (%45,9) oluştururken aile toplam 

aylık geliri değişkeni açısından en büyük grubu 4001 TL-6000 TL aile toplam aylık 

gelirine sahip okul yöneticilerinin (%46,9) oluşturduğu görülmektedir. Ailede 

yükseköğretim düzeyinde eğitim alan kişi sayısı bakımından en büyük grubu 

kendileri haricinde ailelerinde 2 kişinin yükseköğretimde eğitim aldığı okul 

yöneticileri (%30,2) oluşturmaktadır. Anne eğitim düzeyi açısından en büyük grubu 

anneleri lise mezunu olan okul yöneticileri (%28,2) oluştururken baba eğitim düzeyi 

açısından en büyük grubu babaları lise mezunu olan okul yöneticileri (%31,9) 

oluşturmaktadır. Mezun olunan üniversitenin yer aldığı coğrafi bölge açısından en 

büyük grubu Marmara Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri 

(%25,9) oluştururken eğitim düzeyi açısından en büyük grubu lisans mezunu olan 

okul yöneticileri (%59,4) oluşturmaktadır. Okul öncesi eğitim alma durumu 
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değişkeni açısından en büyük grubu okul öncesi eğitim almayan okul yöneticileri 

(%51,2) oluşturmaktadır. 

3.3.3. Nitel Örneklem  

Nitel araştırmada yeterlik, nicel verilerdeki gibi öznelerin sayısına işaret 

etmez; nitel araştırmada yeterlik toplanan veri miktarına işaret eder. Yeterli miktarda 

veri toplandığı ve doygunluk geçekleştiği zaman sayısal yeterliğe ulaşılmış olur 

(Morse, 1994: Akt. Neuman, 2013, s. 660). Nitel bölümde görüşme yapılan araştırma 

grubunun seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden birisi olan maksimum 

çeşitlilik örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Çünkü araştırmacı maksimum çeşitlilik 

örneklemesi yöntemi ile çeşitlilik gösteren durumlar arasında ne tür ortaklıkların ve 

ne tür farklılıkların var olduğunu bulmayı amaçlamaktadır.  Maksimum çeşitlilik 

örnekleme ile araştırmacı çeşitlilik gösteren durumlar arasında ortak ya da paylaşılan 

olguların var olup olmadığını bulmaya çalışır ve bu çeşitliliğe göre problemin farklı 

boyutlarını ortaya koymayı amaçlar (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 109). 

Bu çalışmada örneklemin ya da araştırma grubunun seçiminde; Mersin İli 

merkez ilçelerinde MEB’e bağlı resmi lise, ortaokul ve ilkokullar arasından; kültürel 

etkinlik yoğunluğu (kültürel etkinlik miktarı/sayısı) yüksek düzeyde ve düşük 

düzeyde olan okullar arasından maksimum çeşitliliği sağlama amacıyla her okul türü 

düzeyinde kültürel etkinlik yoğunluğunu yansıtmayı amaçlı dörder okul (her okul 

türü düzeyinde kültürel etkinlik yoğunluğu düşük düzeyde olan 2 okul ve her okul 

türü düzeyinde kültürel etkinlik yoğunluğu yüksek düzeyde olan 2 okul) toplam 12 

okul belirlenmiştir. Görüşme yapılan okul türleri ve sayıları Tablo 3.3.’te verilmiştir. 

Tablo 3.3.  Görüşme Yapılan Okul Türleri ve Sayıları 
      Yüksek Kültürel Etkinlik Yoğunluğu Olan Okullar 

Görüşme Yapılan Okul Türü Görüşme Yapılan Okul Yöneticisi Sayısı 

                            1-Lise 2 

                            2-Lise 1 

                            3-Ortaokul 2 

                            4-Ortaokul 1 

                            5-İlkokul 2 

                            6-İlkokul 1 

Toplam 9 

Düşük Kültürel Etkinlik Yoğunluğu Olan Okullar 

Görüşme Yapılan Okul Türü Görüşme Yapılan Okul Yöneticisi Sayısı 

                            1-Lise 2 

                            2-Lise 1 

                            3-Ortaokul 2 

                            4-Ortaokul 1 

                            5-İlkokul 2 

                            6-İlkokul 1 

Toplam 9 
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Kültürel etkinlik yoğunluğu kriteri olarak liseler, ortaokul ve ilkokullarda 

yapılan gezi, tiyatro, sinema gösterimi, halkoyunları (folklor), okuma bayramı, şiir 

dinletisi, sportif etkinlikler, yarışmalar, projeler (bu benim eserim, Avrupa Birliği 

Projeleri-Ulusal Ajans Projeleri), konser, bilimsel etkinlikler (TUBİTAK Projeleri), 

kermes, çevre ve doğayı koruma çalışmaları, toplum hizmeti çalışmaları, yenilikçilik 

çalışmaları gibi İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince onaylanan ve kültür etkinlikleri 

kapsamında değerlendirilen kültürel etkinlikleri kullanılmıştır. Okulların kültürel 

etkinlik yoğunluğa ilişkin bilgiler merkez ilçelerdeki milli eğitim müdürlüklerindeki 

kültür bölümlerinden alınmıştır. Kültürel etkinlik yoğunluğu açısından yapılan 

kültürel etkinlik sayısının en fazla olduğu (listede kültürel etkinlik sayısının en fazla 

olduğu) liseler, ortaokullar ve ilkokullar seçilmiştir. Bunun yanı sıra kültürel etkinlik 

yoğunluğu açısından yapılan kültürel etkinlik sayısının en az olduğu (listede kültürel 

etkinlik sayısının en az olduğu) liseler, ortaokullar ve ilkokullar seçilmiştir. 

Örnekleme dahil edilen bu okullardan görüşme yapmak istemeyenler olduğunda 

listede görüşme yapmak istemeyen kişinin okuluna kültürel etkinlik yoğunluğu 

açısından en yakın diğer okuldan okul yöneticileri örnekleme dahil edilmiştir. 

Okulların 6’sını kültürel etkinlik yoğunluğu düşük okullar oluştururken okulların 

6’sını kültürel etkinlik yoğunluğu yüksek okullar oluşturmaktadır. Bu okullardan 

2017-2018 eğitim öğretim yılında görev yapan okul yöneticileri (müdür, müdür baş 

yardımcıları ve müdür yardımcıları) arasından basit tesadüfi seçim yöntemiyle 18 

katılımcı ile seçilmiştir. Bu araştırmada kafi miktarda veri sağlayacak kadar okul 

yöneticisine ulaşıldığı düşünülmektedir. 

Bu araştırmada kullanılan yaklaşımda belirli bir sıraya konmuş bir dizi soru 

yarı yapılandırılmış görüşme formuyla her bir görüşmeciye iletilir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2011). Bu araştırmada birer okul yöneticisi olarak katılımcıların, okul 

yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerine ve kültürel liderlik rollerine ilişkin 

görüşleri alınmaya çalışılmıştır. Öncelikle kültürel liderlik rolleri, kültürel sermaye 

ve alt boyutları hakkında her bir katılımcıya power point sunumu ile 10 dakikalık ön 

bilgilendirme yapılmıştır. Ardından izinleri alınarak (katılımcıların hiçbirisi ses kayıt 

cihazı kullanılmasını istememiştir) not alma yöntemi ile yarı yapılandırılmış görüşme 

formundaki her bir katılımcıya sorular yöneltilmiştir ve uygulanmıştır. Uygulama 

sonucu elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Tablo 3.4.’te nitel 

örnekleme (araştırma grubuna) ilişkin bilgiler yer almaktadır. 



87 
 

 
 

Tablo 3.4. 

Örnekleme İlişkin Demografik Veriler 

Katılımcı 

No 

Cinsiyet Eğitim 

Düzeyi 

Kıdem Yaş Branş Yöneticilik 

Görevi 

1 Erkek Yüksek 

Lisans 

30 52 Tarih 

Öğretmenliği 

Okul Müdürü 

2 Kadın Lisans 13 35 Edebiyat 

Öğretmenliği 

Müdür 

Yardımcısı 

3 Erkek Lisans 23 45 Fizik 

Öğretmenliği 

Müdür 

Başyardımcısı 

4 Erkek Yüksek 

Lisans 

33 55 Coğrafya 

Öğretmenliği 

Okul Müdürü 

5 Kadın Yüksek 

Lisans 

18 40 İngilizce 

Öğretmenliği 

Müdür 

Yardımcısı 

6 Erkek Lisans 21 43 Matematik 

Öğretmenliği 

Müdür 

Başyardımcısı 

7 Erkek Lisans 25 47 Türkçe 

Öğretmenliği 

Okul Müdürü 

8 Kadın Lisans 20 42 Fen Bilgisi 

Öğretmenliği 

Müdür 

Başyardımcısı 

9 Erkek Yüksek 

Lisans 

29 51 Sosyal 

Bilgiler 

Öğretmenliği 

Okul Müdürü 

10 Erkek Lisans 12 34 İngilizce 

Öğretmenliği 

Müdür 

Yardımcısı 

11 Kadın  Lisans 8 30 Resim 

Öğretmenliği 

Müdür 

Yardımcısı 

12 Erkek Yüksek 

Lisans 

15 37 Matematik 

Öğretmenliği 

Okul Müdürü 

13 Erkek Lisans 6 27 Sınıf 

Öğretmenliği 

Müdür 

Yardımcısı 

14 Kadın Lisans 5 26 Sınıf 

Öğretmenliği 

Müdür 

Yardımcısı 

15 Erkek Lisans 19 41 Sınıf 

Öğretmenliği 

Okul Müdürü 

16 Erkek Lisans 20 42 Sınıf 

Öğretmenliği 

Müdür 

Yardımcısı 

17 Kadın Lisans 18 40 Sınıf 

Öğretmenliği 

Müdür 

Yardımcısı 

18 Erkek Yüksek 

Lisans 

29 51 Sınıf 

Öğretmenliği 

Okul Müdürü 

 

Tablo 3.4’te araştırmanın nitel boyutuna katılan katılımcıların 7’sinin okul 

müdürü, 3’ünün müdür başyardımcısı, 8’inin müdür yardımcısı olduğu 

görülmektedir. Eğitim düzeyi bakımından katılımcıların 6’sı yüksek lisans 

diplomasına sahipken 12’si ise lisans diplomasına sahiptir. Kıdem bakımından 

katılımcıların 9’u 20 yıl ve üzeri kıdeme sahipken, katılımcıların 6’sı 10-20 yıl arası 

kıdeme sahiptir ve katılımcıların 3’ü 10 yıldan daha az kıdeme sahiptir. Yaş 

bakımından katılımcıların 12’si 40 ve üzeri yaşa sahipken katılımcıların 6’sı 40 

yaşının altında bir yaşa sahiptir. Cinsiyet bakımından katılımcıların 6’sı kadın iken 

12’si ise erkektir. Branş bakımından katılımcıların 1’er tanesi tarih öğretmenliği, 
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edebiyat öğretmenliği, fizik öğretmenliği, coğrafya öğretmenliği, Türkçe 

öğretmenliği, resim öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, fen bilgisi 

öğretmenliği branşlarından iken, 2’şer tanesi İngilizce öğretmenliği ve matematik 

öğretmenliği ve 6 tanesi ise sınıf öğretmenliği branşındandır. 

3.4. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

3.4.1. Araştırmanın Nicel Boyutuna İlişkin Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri Yıldırım (2001) tarafından geliştirilen «Okul 

Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rolleri Ölçeği» ve Avcı (2015) tarafından 

geliştirilen «Kültürel Sermaye Ölçeği» ile toplanmıştır (Ölçek kullanım izinleri Ek 

1.2’de verilmiştir). 

3.4.1.1. Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rolleri Ölçeği 

Yıldırım (2001) tarafından “Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik 

Rollerinin Öğretmenlerin İş Doyumuna ve Meslek Ahlakına Etkisi” adlı doktora tez 

çalışması için geliştirilmiştir. 2 Bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde okul 

yöneticilerine ilişkin demografik bilgiler sorulmaktadır. İkinci bölümde ise okul 

müdürlerinin kültürel liderlik rollerine ilişkin 20 soru yer almaktadır. Ölçek tek 

boyuttan oluşmaktadır. Ölçek Likert tipinde olup 5 seçenekten oluşmaktadır. Her bir 

maddeye verilen cevap kodları 1.00 ile 5.00 arasında değişmektedir. Ölçeği 

cevaplayanlar algılarını ölçekte yer alan “Hiç katılmıyorum”, “Çok az katılıyorum”, 

“Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Tam Katılıyorum” kategorilerinden birisini 

işaretleyerek belirtmişlerdir. Ölçekte yer alan aralıkların eşit olduğu (4/5) 

düşüncesinden hareket ederek seçeneklere ait sınırlar aşağıdaki gibi düzenlenmiştir 

(Olgun, 2005, s. 85; Avcı, 2015). 

Seçenek Kod Sınırı 

Hiç katılmıyorum (1) 1.00-1.80 

Çok az katılıyorum (2) 1.81-2.60 

Kararsızım (3) 2.61-3.40 

Katılıyorum (4) 3.41-4.20 

Tam katılıyorum (5) 4.21-5.00 

Araştırmaya katılan katılımcıların ölçek sorularına verdikleri yanıtların 

aritmetik ortalamalarının değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçütler esas alınmıştır 

(Avcı, 2015; Yıldırım, 2001).  
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Tablo 3.5 

Kültürel Liderlik Ölçeği Beşli Değerlendirme Tablosu 

Seçenekler Puan Aralığı Ölçek Değerlendirme 

1 (Hiç katılmıyoum) 1.00-1.80 Yetersiz 

2 (Biraz katılıyorum) 1.81-2.60 Düşük Düzey 

3 (Katılıyorum) 2.61-3.40 Orta Düzey 

4 (Oldukça katılıyorum) 3.41-4.20 Yüksek Düzey 

5 (Tamamen katılıyorum) 4.21-5.00 Çok Yüksek Düzey 

 

Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri Yıldırım (2001) ve Sağban (2011) 

tarafından yapılmıştır. Ölçeğin KMO değeri .96’dır ve Barlett testi anlamlı (p<.01) 

bulunmuştur (Barlett’in bütünlük testi, 1182.91  ve .00 anlamlılık düzeyi 

bulunmuştur). Ölçekteki faktörlerin yük değerleri .80 ile .46 arasında değişmektedir.  

Ölçeğin alfa tutarlılık katsayısı ise .90’dir. Ölçekteki 1 boyutta açıklanan varyansın 

toplamda % 68 olduğu görülmüştür. 

Ölçeğin uygulanmasından sonra ölçeğin güvenirlik değerlerine ve KMO 

örnek yeterliğine bakılmıştır. Ölçeğin alfa tutarlılık katsayısının 0.98 olduğu ve 

KMO değerinin 0.97 olduğu tespit edilmiştir. Barlett testi anlamlı (p<.01) 

bulunmuştur. Bu sonuç örnekleme yeterliliğinin iyi bir düzeyde olduğunu 

göstermektedir.  

3.4.1.2. Kültürel sermaye ölçeği 

Avcı (2015) tarafından  “Öğretmenlerin Kültürel Sermaye Yeterliliklerinin 

İncelenmesi” adlı doktora tez çalışması için geliştirilmiştir. 2 bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik bilgileri sorulmaktadır. 

İkinci bölümde ise katılımcıların kültürel sermaye yeterliliklerine ilişkin 30 soru yer 

almaktadır. Ölçek 4 boyuttan oluşmaktadır. Entelektüel birikim boyutu 13 

maddeden, katılım boyutu 7 maddeden, kültürel bilinç boyutu 5 maddeden, kültürel 

potansiyel boyutu 5 maddeden oluşmaktadır. Ölçek Likert tipinde olup 5 seçenekten 

oluşmaktadır. Her bir maddeye verilen cevap kodları 1.00 ile 5.00 arasında 

değişmektedir. Ölçeği cevaplayanlar algılarını ölçekte yer alan “Hiç katılmıyorum”, 

“Çok az katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Tam Katılıyorum” 

kategorilerinden birisini işaretleyerek belirtmişlerdir. Ölçekte yer alan aralıkların eşit 

olduğu (4/5) düşüncesinden hareket ederek seçeneklere ait sınırlar aşağıdaki gibi 

düzenlenmiştir (Olgun, 2005, s. 85; Avcı, 2015). 

Seçenek Kod Sınırı 

Hiç katılmıyorum (1) 1.00-1.80 

Çok az katılıyorum (2) 1.81-2.60 
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Kararsızım (3) 2.61-3.40 

Katılıyorum (4) 3.41-4.20 

Tam katılıyorum (5) 4.21-5.00 

Araştırmaya katılan katılımcıların ölçek sorularına verdikleri yanıtların 

aritmetik ortalamalarının değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçütler esas alınmıştır 

(Avcı, 2015; Yıldırım, 2001). 

 

Tablo 3.6. 

Kültürel Sermaye Ölçeği Beşli Değerlendirme Tablosu 

Seçenekler Puan Aralığı Ölçek Değerlendirme 

1 (Hiç katılmıyoum) 1.00-1.80 Yetersiz 

2 (Biraz katılıyorum) 1.81-2.60 Düşük Düzey 

3 (Katılıyorum) 2.61-3.40 Orta Düzey 

4 (Oldukça katılıyorum) 3.41-4.20 Yüksek Düzey 

5 (Tamamen katılıyorum) 4.21-5.00 Çok Yüksek Düzey 

 

Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri Avcı (2015) tarafından yapılmıştır. 

Ölçeğin KMO değeri .923’tür ve Barlett testi anlamlı (p<.01) bulunmuştur. Ölçekteki 

4 boyutta açıklanan varyansın toplamda %57 olduğu görülmüştür. Ölçekteki 

faktörlerin yük değerleri .30 ile .79 arasında değişmektedir. Dört boyutlu ölçeğin alfa 

tutarlılık katsayısı ise .948’dir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda Ki-kare 

değerinin ( =1018.93, N=256, sd= 393, p= 0.00) anlamlı olduğu görülmüştür. 

Uyum indeksi değerleri ise RMSEA; 0.079, SRMR; 0.065, GFI; 0.79, CFI; 0.96, IFI; 

0.97, NFI; 0.94; ( /df = 2.59) olarak bulunmuştur. GFI değeri dışında diğer 

değerlerin kabul edilebilir veya mükemmel uyum düzeyinde olması sebebiyle 

modelin kabul edilebilir uyum düzeyinde olduğu kabul edilmiştir.  

Ölçeğin uygulanmasından sonra ölçeğin güvenirlik değerlerine ve KMO 

örnek yeterliğine bakılmıştır. Ölçeğin alfa tutarlılık katsayısının 0.98 olduğu tespit 

edilmiştir. Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin alfa tutarlılık katsayıları ise aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 

Tablo 3.7. 

Kültürel Sermaye Ölçeğinin Alt Boyutlarının Cronbach’s Alpha Katsayıları 
Entelektüel Birikim .965 

Katılım .947 

Kültürel Bilinç .925 

Kültürel Potansiyel .931 

 

Tablo 3.7.’ incelendiğinde güvenirlik analizi sonucunda Kültürel Sermaye 

Ölçeğinin alt boyutlarının yeterli güvenirliğe sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, 
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ölçeğin KMO değerinin 0.97 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ölçeğin alt boyutları 

için Barlett testi anlamlı (p<.01) bulunmuştur. Bu sonuç örnekleme yeterliliğinin iyi 

bir düzeyde olduğunu göstermektedir.  

Gaziantep Üniversitesi’nde eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi 

alanında uzman olan iki öğretim üyesinin görüşleri ve önerileri doğrultusunda daha 

önce Avcı (2015) tarafından öğretmenlere uygulanan ve faktör analizi de dahil olmak 

üzere geçerlik çalışması yapılan ölçek için geçerlik çalışması yapılmamıştır ve 

uzman görüşleri doğrultusunda Avcı (2015)’ın geçerlik çalışması yeterli kabul 

edilmiştir. Ayrıca Bakeman ve Robinson (2005) daha önce öğretmenler üzerinde 

uygulanan ve geçerlik çalışması yapılan bir ölçeğin okul yöneticilerine 

uygulandığında yeniden geçerlik çalışması yapılmasına gerek olmadığını ve daha 

önce okul yöneticilerine uygulanan ve geçerlik çalışması yapılan bir ölçeğin 

öğretmenlere uygulandığında da yeniden geçerlik çalışması yapılmasına gerek 

olmadığını ifade etmektedir. Alan yazında yapılan çalışmalar da Bakeman ve 

Robinson (2005) tarafından ortaya atılan bu tezi desteklemektedir (Troutman, 2012; 

Leman, 2001; Tyler, 1987; Firestone ve Wilson, 1985). 

3.4.2. Araştırmanın Nitel Boyutuna İlişkin Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın amaçlarına bağlı olarak okul yöneticileri ile görüşme 

yapılmıştır. Görüşme formları oluşturulurken, görüşme sorularının oluşturulması 

aşamasında öncelikle alan uzmanından görüşme sorularının amaca uygunluğunun 

kontrolü konusunda destek alınmıştır; daha sonra Türk Dili ve Edebiyatı alanında 

uzman bir öğretim üyesine hazırlanan görüşme formları okutularak anlaşılırlık ve 

açıklığı kontrol ettirilmiştir. Açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış 

görüşme formu okul yöneticilerine uygulanmıştır. Görüşme formunda yer alan 

sorularla araştırmanın nicel boyutuna bağlı olarak ortaya çıkan bazı sonuçların daha 

derinlemesine incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu soruları; kültürel sermaye yeterlikleri ve kültürel 

liderlik rolleri ile ilgili alanyazın taraması, nicel verilerin sonuçları ve ilgili uzman 

görüşlerinin alınmasıyla hazırlanmış ve düzenlenmiştir. 

Ölçme aracı iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde kişisel bilgiler, 

ikinci bölümde açık uçlu sorular yer almaktadır. Görüşme formu, standardize edilmiş 

açık uçlu sorulardan oluşan görüşme yaklaşımı benimsenerek oluşturulmuştur. Bu 

yaklaşım göz önünde bulundurularak sorular dikkatlice belli bir sıraya göre 

yazılmıştır (Patton, 2002: 346). Yapılandırılmış görüşmelerde görüşme daha önceden 
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planlanmıştır, ne tür soruların sorulacağı ve hangi verilerin toplanacağı önceden 

ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir ve önceden saptanan görüşme planı böylelikle 

uygulanmıştır (Uzuner, 1999; Karasar, 1995). 

3.4.2.1 Araştırmanın Nitel Boyutu İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

Nitel araştırmalarda güvenirlik, araştırmanın literatüre sağladığı inandırıcı 

ek bilgiler ve insan hayatında karşılaşılan problemlere getirdiği çözüm çerçevesinde 

değerlendirilir (Yıldırım ve Şimşek, 2006, s. 265). Nitel araştırmada geçerliğin 

sağlanması, ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı olguyu doğru ölçmesi ile doğrudan 

ilişkilidir. Toplanan verilerin detaylı olarak rapor edilmesi ve araştırmacının 

sonuçları nasıl elde ettiğini açıklaması nitel bir araştırmada geçerliğin önemli 

kıstasları arasında yer almaktadır. Bu kıstaslar yerine getirildiğinde toplanan veriler 

gerçeği yansıtır ve araştırma sonuçlarının geçerliğine önemli bir katkıda bulunur 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 267). Nitel araştırmanın temel dayanak noktası 

yorumlamadır. Araştırmacı bulguların yorumlamasında çok önemli bir role sahiptir. 

Bununla birlikte, araştırmacı verileri yorumlarken kişisel (öznel) görüşlerinden 

kaçınmalıdır (Creswell, 2003, s. 208). Araştırmacı okul yöneticileri ile yaptığı 

görüşmeleri olabildiğince yansız şekilde araştırmaya yansıtmaya çalışmıştır. 

Nitel veri toplamak amacıyla hazırlanan görüşme formunun geçerliliğini 

arttırma amacıyla öncelikle 3 okul yöneticisi ile deneme (pilot uygulama) yapılmıştır. 

Pilot uygulamada ortaya çıkan sorunlar saptanıp gerekli düzeltmeler 

gerçekleştirildikten sonra uzman görüşü de alınmıştır ve görüşme formuna son şekli 

verilmiştir. Bunun yanı sıra alanda iki uzmana başvurularak görüşme formunun 

kapsam geçerliliği ile ilgili bilgi alınmıştır ve görüşme formunun geçerliliği 

arttırılmaya çalışılmıştır. Bulguların anlamlılığına, kendi içinde tutarlılığına ve daha 

önceden oluşturulan kavramsal çerçeve ve kuramlarla uyumluluğuna bakılarak iç 

geçerlilik sağlanmıştır. Çalışmanın örnekleminin genellemeye izin verecek ölçüde 

çeşitlendirilmesi sağlanmıştır. Bulgularla kuramsal çerçevenin tutarlılık gösterip 

göstermediği konusunda uzman incelemesine başvurulmuştur. Bu sayede çalışmanın 

geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. 

Araştırmada görüşme yapılan ve veri toplanan katılımcılar açık bir şekilde 

kişisel bilgileri verilerek tanımlanmıştır. Böylece, bu konuda benzer araştırma yapan 

diğer araştırmacılar örneklemlerini belirlerken bu özellikleri göz önüne alarak 

araştırma yapabilirler. Bu durum nitel çalışmanın dış güvenirliğini sağlamaktadır. İç 

güvenirliği sağlamak için görüşmelere katılan okul yöneticilerinin görüşlerinden 
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doğrudan alıntılar yapılmıştır ve alıntı yapılırken yöneticiler (Y:1), (Y:2), (Y:3) 

şeklinde kodlanarak verilmiştir. İçerik analizi tekniklerinin güvenirliği, kodlayıcıların 

ve kodlama kategorilerinin güvenirliğiyle yakından ilişkilidir. Kodlayıcıların 

güvenirliği için farklı kodlayıcıların aynı metni aynı şekilde kodlamaları veya aynı 

kodlayıcının aynı metni farklı zamanlarda aynı şekilde kodlaması gerektirmektedir. 

Kategorilerin güvenirliğinin sağlanması için kategorilerin açıkça ifade edilmiş olması 

ve güvenirliği düşüren belirsiz kategorilerin olmaması gerekir (Bilgin, 2014, s. 16). 

İçerik analizi tekniğinin güvenirliğini arttımak için belirlenen kategoriler ve ortak 

temalar araştırmacının dışında nitel araştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi iki 

çalışma arkadaşı tarafından ayrı ayrı incelenmiştir. Daha sonra bir araya gelinerek 

verilerle belirlenen ortak temalar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar giderilmiştir 

ve bu şekilde oluşturulan temalar ve kategoriler üzerinde yüksek oranda ortak bir 

mutabakata (uzlaşıya) varılması sağlanmıştır (Eraslan, 2011; Yıldırım ve Şimşek, 

2006). Yine Miles ve Huberman’ın (1994) önerdiği güvenirlik formülünden 

yararlanılarak temaların uyuşma yüzdesi incelenmiştir.: “Güvenirlik = Görüş Birliği / 

(Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)” olarak belirtilen güvenirlik formülü kullanılmıştır. 

Buna göre görüşme formuna ait kodlayıcılar arası güvenirlik katsayısı .90 olarak 

hesaplanmıştır. Miles ve Huberman (1994) .70 ve üzeri olan uyuşma değerinin kabul 

edilebilir olduğunu belirtmektedir. Aşağıda bu çalışma için güvenirlik formülünden 

elde edilen sonuçlar verilmiştir. 

Üzerinde Görüş Birliği Sağlanan Tema Sayısı=9 

Üzerinde Görüş Ayrılığı Olan Tema Sayısı=1 

X=Güvenirlik 

X= 9/ (9+1) = .90 

3.5. VERİLERİN TOPLANMASI AŞAMASI 

3.5.1 Araştırmanın Nicel Boyutuna İlişkin Veri Toplama Süreci 

Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rolleri Ölçeği ve Kültürel Sermaye 

Ölçeğini uygulamak için gerekli resmi izinler alınmıştır. Ölçekler, çalışma 

evrenindeki okul yöneticileri belirlenerek 700 okul yöneticisine ulaşacak şekilde 

dağıtımı yapılmıştır. İlgili okul yöneticilerine bu araştırmanın bilimsel amaçlı ve 

gönüllülük esaslı olduğu belirtilmiştir. Dağıtılan ölçeklerden 590 okul yöneticisinden 

geri dönüş sağlanmıştır ve yapılan inceleme sonucu bu ölçeklerden 586 tanesi geçerli 

sayılmıştır. Diğer 4 ölçek ise boş olarak görülmüş ve değerlendirmeye alınmamıştır.  
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3.5.2. Araştırmanın Nitel Boyutuna İlişkin Veri Toplama Süreci 

Araştırmada nitel veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme 

formu (Ek 1.4’te verilmiştir) kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci bölümde 

demografik bilgiler, ikinci bölümde ise açık uçlu sorular yer almaktadır. Görüşmenin 

gerçekleşmesi için okul yöneticilerinden randevu alınmıştır. Görüşme yapmak için 

kendileri ile görüşülmüştür ve görüşme zamanı planlanmıştır. Her bir okul yöneticisi 

ile bireysel olarak görüşülmüştür. Görüşme formu uygulanmadan önce yöneticilerine 

kültürel sermaye ve kültürel liderlik, bileşenleri, önemi ve etkileri hakkında 10 

dakikalık ön bilgi verilmiştir. Daha sonra yarı yapılandırılmış görüşme formu 

dağıtılarak okul yöneticilerine araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Görüşmeler 

araştırmacı tarafından katılımcılarla yüz yüze gerçekleştirilmiştir ve 30 dakika 

sürmüştür. Görüşmeciler kayıt cihazı kullanılmasını izin vermemiştir. Bundan dolayı 

cevapların aslına sadık kalarak not alma yöntemiyle veriler kaydedilmiştir. Okul 

yöneticilerinden bu soruları ayrıntılı biçimde yanıtlamaları istenirken soruların 

samimi bir şekilde cevaplandırılmasının araştırmanın güvenirliği için önemli olduğu, 

cevapların sadece araştırmacı tarafından doktora tezinde kullanılacağı 

vurgulanmıştır. Ayrıca, okul yöneticilerinin görüşlerini rahat bir şekilde ifade 

edebilmelerini sağlamak için görüşme sürecinde isimleri alınmamıştır. 

3.6. VERİLERİN ANALİZİ AŞAMASI 

3.6.1. Nicel Verilerin Analizi 

SPSS programında Kolmogorov-Smirnov testleri ile verilerin normal 

dağılımı kontrol edilmiştir. Komolgorov-Smirnov testleri Ek 1.6’da bulunmaktadır. 

Yapılan Kolmogorov-Smirnov testleri sonucunda Kültürel Sermaye ve Kültürel 

Liderlik Ölçekleri toplam madde ortalamalarının ve Kültürel Sermaye Ölçeği alt 

boyutlarının Sig.(p) değerlerinin .000 çıktığı ve .05’ten küçük çıktığı görülmektedir. 

Bunun sonucu olarak, verilerin normal dağılıma uymadığı tespit edilmiştir. Bundan 

dolayı, nicel verilerin analizinde parametrik olmayan testlerin kullanılmasının daha 

doğru olacağına karar verilmiştir. 

Ölçme aracıyla toplanan verilerin analizinde SPSS (The Statistical Packet 

For Social Sciences) kullanılmıştır. Araştırmanın amacı çerçevesinde cevapları 

aranan alt amaçlara yönelik olarak toplanan veriler önce kodlanmıştır. Kodlanan 

veriler bilgisayara aktarılmıştır. Bilgisayara aktarılan veriler üzerinde gerekli 
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istatistiksel analizler yapılmıştır. Verilerin analizine başlamadan önce veriler eksik 

değer, aykırı değer, normallik, çoklu değişme açısından incelenmiştir.   

Okul yöneticilerinin algıları arasında cinsiyet, eğitim düzeyi, okul öncesi 

eğitim alma durumu değişkenleri açısından farklılık olup olmadığının belirlenmesi 

için Mann Whitney U Testi uygulanmıştır. Cinsiyet değişkeni için okul 

yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeylerine ve kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeylerine ait bulguların ortaya konulmasında aritmetik ortalama ve 

standart sapma puanlarına da bakılmıştır. Aritmetik ortalama ve standart sapma 

puanlarıyla birlikte ölçek genelinin ve boyutların bağıl değişim katsayıları 

hesaplanmıştır. Cinsiyet değişkeni için bağıl değişim katsayısı kullanılmasının 

nedeni erkek okul yöneticilerinin 462, kadın okul yöneticilerinin 124 kişiden 

oluşmasından kaynaklanmaktadır. Okul yöneticilerinin algıları arasında branş, görev 

yaptıkları okul türü, anne-baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı, ailede yükseköğretim 

düzeyinde eğitim alan kişi sayısı, mesleki kıdem, aile toplam aylık geliri, 

yükseköğretim öncesi uzun süre ikamet ettiği yer, yaş, değişkenleri açısından 

farklılık olup olmadığının belirlenmesi için Kruskal Wallis Testi uygulanmıştır. 

Kruskal Wallis Testi’nde anlamlı farklılığın çıktığı durumlarda ise belirlenen 

farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için Mann-Whitney U testi 

uygulanmıştır (Uygur, 2010; Çek, 2011).  

Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyleri ile okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyleri arasında anlamlı 

ilişki olup olmadığını incelemek için Spearman Brown Sıra Farkları Korelasyon 

katsayısı kullanılmıştır. Alt problemler açısından değerlendirildiğinde 1. alt problem 

ve 3. alt problem için Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi ve 5. alt 

problem için ise Spearman Brown Sıra Farkları Korelasyon katsayısı kullanılmıştır.  

3.6.2. Nitel Verilerin Analizi 

Bu çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilen 

veriler içerik analizine tabi tutularak incelenmiştir. Bilgin (2006)’e göre içerik 

analizi, temel amacı toplanan verileri açıklayacak kavramlara ve ilişkilere ulaşmak 

olan, birbirine benzeyen verilerin belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya 

getirilmesini ve bu verilerin okuyucunun anlayabileceği bir biçimde yorumlanmasını 

sağlayan yararlı teknikler bütünüdür. Bir araştırmanın içerik analizi aşamasında 

temelde izlenen aşamalar Tablo 3.8.’de gösterilmiştir (Miles ve Huberman, 1994; 

Yıldırım ve Şimşek, 2006; Bilgin, 2006): 
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Tablo 3.8. 

İçerik Analizi Aşamasında İzlenen Aşamalar 

A- Verilerin Yazıya Dökülmesi 

1- Görüşme formlarını oluşturmak için alan yazın taraması 

2- Yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanması 

3- Görüşme esnasında kayıt cihazı ve not alma tekniğinin kullanılması 

4- Görüşme formlarınn tek tek değerlendirilmesi 

B- Görüşme Kodlama Anahtarının Oluşturulması 

1- Veriler okunarak anlamlı birimlerin bulunması 

2- Kodlamaların yapılması 

3- Geçici temaların oluşturulması 

4- Temalar yardımıyla görüşme kodlama anahtarının oluşturulması 

C- Görüşme Verilerinin Kodlama Anahtarına Kodlanması 

1- Araştırmacı ve diğer kodlayıcıların birbirlerinden bağımsız olarak araştırma verilerinin yazılı 

olduğu formları okuması  

2- Araştırmacı ve diğer kodlayıcıların birbirlerinden bağımsız olarak görüşme kodlama anahtarında 

her görüşe ilişkin olarak uygun temayı kodlaması 

D- Kodlamaların Karşılaştırılması ve Güvenirlik 

1- Güvenirlik formülü kullanılarak temaların uyuşma yüzdesine bakılması 

2- Veriler için belirlenen tema ve kodların tekrar gözden geçirilmesi ve kesinleştirilmesi 

3- Temalara ve kodlara göre verilerin betimlenmesi ve doğrudan alıntılara yer verilmesi 

4- Akıcı analiz modelinin kullanılması 

5- Kodların biraraya gelip temaları oluşturması 

6- Temaların biraraya gelip kategorileri oluşturması 

E-Bulguların Yorumlanması 

1- Tanımlanan bulguların açıklanması 

2- Bulguların araştırma soruları ile ilişkilendirilmesi 

3- Bulguların anlamlandırılması 

 

Bu araştırmada da Tablo 3.8.’de belirtilen içerik analizi aşamasında izlenen 

aşamalar kullanılarak içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı veri analizine 

başlamadan önce hazırlık için verileri anlayıncaya kadar derinlemesine okumuştur 

(Creswell, 2003, s. 217). Görüşme formunda yer alan bütün veriler tek tek 

incelenmiş ve kategoriler saptanarak raporlaştırılmıştır. İçerik analizi yapılırken 

kategorisel analiz tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla görüşme formundan elde edilen 

veriler kategorilere ayrılarak tasnif edilmiş ve her kategoriye ait okul yöneticisi 

görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Böylece oluşturulan kategorileri 
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destekleyen okul yöneticisi ifadeleri örneklendirilerek iç güvenirliğin arttırılması 

sağlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bir başka deyişle, nitel çalışmanın geçerlik 

ve güvenirliğini arttırmak için; öncelikle iç güvenirliği sağlamak amacıyla 

görüşmeye katılan katılımcıların görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılarak, bunlara 

bulgular bölümünde analizlerin raporlaştırılmasında yer verilmiştir (Tekin Bozkurt, 

2015). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR 

Bu bölümde, araştırmanın problemlerine ilişkin çözüm arama sürecinde 

ortaya çıkan bulgulara yer verilmiştir. Bu çalışma altı alt problem üzerinden 

incelenmiş ve bulgulanmıştır. Ayrıca elde edilen bulgulara yönelik yorumlar da yer 

almaktadır.  

4.1. BİRİNCİ ALT PROBLEME İLİŞKİN BULGULAR 

Birinci alt problem olan “Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliliği ne 

düzeydedir?” sorusu doğrultusunda nicel araştırma yapılmıştır. Birinci alt probleme 

yönelik olarak, ilk olarak okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeylerini 

tespit etmek amacıyla kullanılan ölçek boyutları (entelektüel birikim, katılım, 

kültürel bilinç, kültürel potansiyel alt boyutları) ile okul yöneticilerinin kültürel 

sermaye yeterlik düzeylerine ilişkin aritmetik ortalamalar incelenmiştir. Daha sonra, 

okul yöneticilerinin demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, görev, eğitim düzeyi, okul 

öncesi eğitim alma durumu , aile toplam aylık geliri, anne eğitim düzeyi, baba eğitim 

düzeyi, branş, kardeş sayısı, kıdem, mezun olunan üniversitenin yer aldığı coğrafi 

bölge, okul türü, ailede yükseköğretim düzeyinde eğitim gören kişi sayısı, 

yükseköğretim öncesi uzun süre ikamet edilen yer) ile kullanılan ölçek boyutları 

(dört alt boyut) arasındaki ilişkiye bakılmıştır ve ölçek maddelerinden ortaya çıkan 

cevap ortalamalarının değerleri incelenerek bulgulanmıştır. 

4.1.1. Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeyleri 

Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeylerinin yüksek (

=3.63) düzeyde olduğu görülmüştür.  Boyut bazında okul yöneticilerinin kültürel 

sermaye yeterlik düzeyleri incelendiğinde; Entelektüel Birikim Boyutu yeterlik 

düzeyinin ( =3.64), Katılım Boyutu yeterlik düzeyinin ( =3.60), Kültürel Bilinç 

boyutu yeterlik düzeyinin ( =3.63) ve Kültürel Potansiyel ( =3.64) boyutu 

yeterlik düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür (Tablo 4.1.). 
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Tablo 4.1. 

Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterliklerine İlişkin Aritmetik 

Ortalamaları ve Standart Sapma Puanları 
Madde ve Boyutlar N   Ss Yeterlik 

Düzeyi 

1.Entelektüel Birikim Boyutu      

Çeşitli bilim dallarında bilgi sahibiyim 586 3.59 1.31 Yüksek 

Kültürel konularla ilgili objektif araştırmalar yaparım 586 3.65 1.24 Yüksek 

Tarihsel bilgiye dayanarak günümüzdeki kültürel değerleri ve 

olayları değerlendirip öngörüde bulunabilirim 

586 3.66 1.24  

Kültürel olay ve olguları farklı açılardan değerlendirebilirim 586 3.64 1.25 Yüksek 

Ulusal ve evrensel kültürel değerlerin farkındayım 586 3.62 1.26 Yüksek 

Kültürel olarak sürekli kendimi yenilerim 586 3.67 1.27 Yüksek 

Bilimsel dergi ve makaleleri okurum 586 3.62 1.26 Yüksek 

Edebiyatla ilgilenirim 586 3.64 1.25 Yüksek 

Kültürel çeşitliliğin toplumsal açıdan zenginlik olduğuna 

inanırım 

586 3.64 1.28  

Kültürel içerikli kitaplar okurum 586 3.68 1.35 Yüksek 

Okuduklarımdan yararlı gördüklerimi hayata aktarırım 586 3.67 1.28 Yüksek 

Kitap alma (ödünç veya satın alma) alışkanlığım vardır 586 3.63 1.30 Yüksek 

Her ay düzenli olarak kitap okurum 586 3.66 1.30 Yüksek 

Toplam 586 3.64 1.07 Yüksek 

2.Katılım Boyutu     

Kültürel amaçlı faaliyet ve/veya kurslara katılırım 586 3.59 1.29 Yüksek 

Toplumsal faaliyetlere gönüllü olarak katılırım 586 3.57 1.27 Yüksek 

Kültürel faaliyetlere katılımı mümkün kılacak çevreye sahibim 586 3.63 1.27 Yüksek 

Gezilere katılırım 586 3.62 1.26 Yüksek 

Sanat çalışmalarına katılırım 586 3.61 1.27 Yüksek 

Boş vakitlerimde kültürel çalışmalarla meşgul olurum 586 3.61 1.28 Yüksek 

Kurum içi etkinliklere düzenli olarak katılırım 586 3.61 1.28 Yüksek 

Toplam 586 3.60 1.11 Yüksek 

3.Kültürel Bilinç Boyutu     

Yaşadığım şehirdeki kültürel faaliyet potansiyelinin 

farkındayım 

586 3.58 1.27 Yüksek 

Tiyatro ve/veya sinemaya giderim 586 3.68 1.23 Yüksek 

Yaşadığım şehirdeki kültürel değer taşıyan yerleri bilirim 586 3.59 1.28 Yüksek 

Müze ve/veya tarihi yerleri ziyaret ederim 586 3.64 1.26 Yüksek 

Kültürel hayatı etkileyen bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde 

kullanırım 

586 3.65 1.27 Yüksek 

Toplam 586 3.63 1.10 Yüksek 

4.Kültürel Potansiyel Boyutu    Yüksek 

Açık ve anlaşılır konuşurum 586 3.63 1.28 Yüksek 

Çevremdekilerle sosyal ve medeni ilişkilerim üst düzeydedir 586 3.63 1.24 Yüksek 

Toplumu yönlendirebilecek derecede çevremde söz sahibi 

biriyim 

586 3.69 1.28 Yüksek 

Akıcı konuşurum 586 3.63 1.27 Yüksek 

Çevremde kendini yetiştirmiş, kültürlü bir insan olarak 

tanınırım 

586 3.64 1.26  

Toplam 586 3.64 1.12 Yüksek 

Maddelerin Genel Toplamı 586 3.63 1.05 Yüksek 

 

Tablo 4.1’de yer alan ve okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliği ile 

ilgili olan her bir maddenin ortalaması “yüksek”  düzeydedir.  Okul yöneticileri her 

bir maddenin ifade ettiği kültürel sermaye yeterliğine yüksek düzeyde sahiptir veya 

her bir maddenin ifade ettiği kültürel sermaye yeterliğine ilişkin etkinlikleri yüksek 
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düzeyde yerine getirmektedir. Okul yöneticilerinin en yüksek düzeyde kültürel 

sermaye yeterliği gösterdiği maddeler şunlardır: 

 1-Tarihsel bilgiye dayanarak günümüzdeki kültürel değerleri ve olayları 

değerlendirip öngörüde bulunabilirim. 

2-Kültürel olarak sürekli kendimi yenilerim. 

3-Kültürel içerikli kitaplar okurum. 

4-Okuduklarımdan yararlı gördüklerimi hayata aktarırım. 

5-Her ay düzenli olarak kitap okurum. 

6-Tiyatro ve/veya sinemaya giderim. 

7-Toplumu yönlendirebilecek derecede çevremde söz sahibi biriyim. 

Okul yöneticilerinin en yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliği 

gösterdiği maddelerin çoğunluğunun entelektüel birikim boyutuna ait olduğu 

görülürken okul yöneticilerinin en yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliği 

gösterdiği maddelerin hiçbirisi katılım boyutunda yer almamaktadır. 

Okul yöneticilerinin en düşük düzeyde kültürel sermaye yeterliği gösterdiği maddeler 

şunlardır: 

1-Çeşitli bilim dallarında bilgi sahibiyim. 

2-Kültürel amaçlı faaliyet ve/veya kurslara katılırım. 

3-Toplumsal faaliyetlere gönüllü olarak katılırım. 

4-Yaşadığım şehirdeki kültürel faaliyet potansiyelinin farkındayım. 

5-Yaşadığım şehirdeki kültürel değer taşıyan yerleri bilirim. 

Okul yöneticilerinin en düşük düzeyde kültürel sermaye yeterliği gösterdiği 

maddelerin çoğunluğunun katılım ve kültürel bilinç boyutlarına ait olduğu 

görülürken okul yöneticilerinin en düşük düzeyde kültürel sermaye yeterliği 

gösterdiği maddelerin hiçbirisi kültürel potansiyel boyutunda yer almamaktadır. 

4.1.2. Cinsiyet Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Araştırmada yer alan okul yöneticilerinin cinsiyetleri ile kültürel sermaye 

yeterlik düzeyleri arasında anlamlı farkın olup olmadığına dair yapılan Mann-

Whitney Testi sonuçlarına göre bütün boyutlarda ve toplam kültürel sermaye yeterlik 

düzeylerinde anlamlı fark görülmüştür. Test sonucu Tablo 4.2.’de verilmiştir. 

 

 

 

 



101 
 

 
 

Tablo 4.2. 

Cinsiyete Göre Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeyleri Anlamlı Fark Durumlarına 

İlişkin Mann-Whitney Testi 
 Entelektüel 

Birikim 

Katılım Kültürel Bilinç Kültürel 

Potansiyel 

Toplam 

Kültürel 

Sermaye 

Mann-

Whitney U 

11738,000 13766,000 14118,000 12661,500 12219,000 

Wilcoxon W 19488,000 21516,000 21868,000 20411,500 19969,000 

Z -10,117 -8,918 -8,719 -9,599 -9,817 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 Cinsiyet N Sıra Ortalama Sıralar 

Toplamı 

Entelektüel 

Birikim 

Erkek 462 

124 

586 

330,09 

157,16 

152503,00 

19488,00 Kadın 

Toplam 

Katılım Erkek 

Kadın 

Toplam 

462 

124 

586 

325,70 

173,52 

150475,00 

21516,00 

Kültürel 

Bilinç 

Erkek 

Kadın 

Toplam 

462 

124 

586 

324,94 

176,35 

150123,00 

21868,00 

Kültürel 

Potansiyel 

Erkek 

Kadın 

Toplam 

462 

124 

586 

328,09 

164,61 

151579,50 

20411,50 

Toplam 

Kültürel 

Sermaye 

Erkek 

Kadın 

Toplam 

462 

124 

586 

329,05 

161,04 

152022,00 

19969,00 

p<0.05     

 

Tablo 4.2.’ye göre, entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç ve kültürel 

potansiyel boyutlarında cinsiyete göre anlamlı farklılık olduğu bulunmaktadır 

(p<0.05). Cinsiyete göre anlamlı farklılık tespit edilen boyutlarda farklılığın hangi 

grup lehine olduğunu gösteren sıra ortalamaları (Ranks) dikkate alındığında; erkek 

katılımcıların kadınlara göre entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç ve kültürel 

potansiyel alt boyutları için daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. 

Ayrıca, okul yöneticilerinin toplam kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde cinsiyete 

göre anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Toplam kültürel sermaye yeterlik düzeyleri 

açısından erkek yöneticilerin kadın yöneticilerden daha yüksek ortalamaya sahip 

olduğu görülmektedir. Sonuç olarak sıra ortalamaları dikkate alındığında erkek okul 

yöneticilerinin toplam kültürel sermaye yeterlik düzeyleri ve bütün alt boyutlar 

kültürel sermaye yeterlik düzeyleri kadın okul yöneticilerine göre daha yüksektir. 

Ancak  kadın ve erkek okul yöneticilerinin grup büyüklükleri farklı olduğundan bağlı 

değişim katsayısına da bakılması gerekmektedir. Tablo 4.3.’te cinsiyet değişkenine 

göre okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerine ilişkin aritmetik 

ortalamaları, standart sapma puanları ve bağıl değişim katsayıları verilmiştir. 
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Tablo 4.3. 

Cinsiyet Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterliklerine 

İlişkin Aritmetik Ortalamaları, Standart Sapma Puanları ve Bağıl Değişim 

Katsayıları 
 N   Ss Bağıl Değişim 

Katsayısı 

1.Entelektüel Birikim Boyutu     

Kadın 124 2.62 1.22 46.5 

Erkek 462 3.92 0.84 21.4 

2.Katılım Boyutu     

Kadın 124 2.63 1.30 33.1 

Erkek 462 3.87 0.89 22.9 

3.Kültürel Bilinç Boyutu     

Kadın 124 2.68 1.30 48.5 

Erkek 462 3.88 0.89 22.9 

4.Kültürel Potansiyel Boyutu     

Kadın 124 2.64 1.25 47.3 

Erkek 462 3.91 0.89 22.7 

Genel Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeyi     

Kadın 124 2.63 1.21 46.1 

Erkek 462 3.90 0.82 21.02 

 

Tablo 4.3.’teki veriler dikkate alındığında tıpkı sıra ortalamalarında olduğu gibi 

aritmetik ortalama açısından erkek okul yöneticilerinin toplam kültürel sermaye 

yeterlik düzeylerinin ve bütün alt boyutlar kültürel sermaye yeterlik düzeylerinin 

kadın okul yöneticilerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bağıl değişim 

katsayısı kullanılarak standart sapma değerleri değerlendirildiğinde de genel kültürel 

sermaye yeterlik düzeylerinde erkek okul yöneticilerinin (V = 21.02) kültürel 

sermaye yeterlik düzeylerine ilişkin algılarının, kadın okul yöneticilerinin (V = 46.1) 

algılarına göre daha sıkı bir şekilde sahiplenildiği görülmektedir. Çünkü erkek okul 

yöneticilerinin algı düzeyleri ile ilgili bağıl değişim katsayısı daha düşüktür ve daha 

homojen bir dağılım göstermektedir. Dolayısıyla bağıl değişim katsayısı sıra 

ortalamaları ve aritmetik ortalamalar ile elde edilen bulguları desteklemektedir. 

Ayrıca bağıl değişim katsayısı kullanılarak standart sapma değerleri 

değerlendirildiğinde entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç ve kültürel 

potansiyel boyutlarında erkek okul yöneticilerinin (Ventelektüel birikim =21.4; Vkatılım= 

22.9; Vkültürel bilinç=22.9; Vkültürel potansiyel=22.7) kültürel sermaye yeterlik düzeylerine 

ilişkin algılarının, kadın okul yöneticilerinin (Ventelektüel birikim =46.5;  Vkatılım= 33.1;  

Vkültürel bilinç=48.5; Vkültürel potansiyel=47.3) algılarına göre daha sıkı bir şekilde 

sahiplenildiği görülmektedir. Çünkü bütün alt boyutlarda erkek okul yöneticilerinin 

algı düzeyleri ile ilgili bağıl değişim katsayısı daha düşüktür ve daha homojen bir 

dağılım göstermektedir. Dolayısıyla bütün alt boyutlar açısından bağıl değişim 
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katsayısı sıra ortalamaları ve aritmetik ortalamalar ile elde edilen bulguları 

desteklemektedir. 

4.1.3. Yaş Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Araştırmada yer alan okul yöneticilerinin yaşları ile kültürel sermaye 

yeterlik düzeyleri arasında anlamlı farkın olup olmadığına dair yapılan Kruskal 

Wallis Testi sonuçlarına göre bütün boyutlarda ve toplam kültürel sermaye yeterlik 

düzeylerinde anlamlı fark görülmüştür. Test sonucu Tablo 4.4.’te verilmiştir. Yaş 

grupları arasında çıkan farklar tablo gösteriminde kolaylık olması amacıyla “20-30 

yaş=A”, “31-40 yaş=B”, “41-50 yaş=C”, “51 ve üzeri yaş=D” olarak gösterilmiştir. 

Tablo 4.4. 

Yaş Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik 

Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark 

Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Entelektüel 

Birikim 

Katılım Kültürel 

Bilinç 

Kültürel  

Potansiyel 

Toplam 

Kültürel 

Sermaye 

 

Chi-square 246,803 210,152 205,903 202,922 246,307 

Df 3 3 3 3 3 

p.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 Yaş N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Entelektüel Birikim A-20-30  Yaş 59 67,22 A-B, A-C, A-D, B-C, 

B-D  B-31-40 Yaş 100 146,42 

 C-41-50 Yaş 205 351,77 

 D-51 ve üzeri Yaş 222 366,08 

 Toplam 586  

Katılım A-20-30  Yaş 59 90,36 A-B, A-C, A-D, B-C, 

B-D  B-31-40 Yaş 100 154,31 

 C-41-50 Yaş 205 344,20 

 D-51 ve üzeri Yaş 222 363,38 

 Toplam 586  

Kültürel Bilinç A-20-30  Yaş 59 90,99 A-B, A-C, A-D, B-C, 

B-D  B-31-40 Yaş 100 158,55 

 C-41-50 Yaş 205 338,01 

 D-51 ve üzeri Yaş 222 367,01 

 Toplam 586  

Kültürel  

Potansiyel 

A-20-30  Yaş 

B-31-40 Yaş 

C-41-50 Yaş 

D-51 ve üzeri Yaş 

Toplam 

59 

100 

205 

222 

586 

92,08 

158,13 

346,78 

358,80 

A-B, A-C, A-D, B-C, 

B-D 

Toplam Kültürel 

Sermaye 

 

A-20-30  Yaş 

B-31-40 Yaş 

C-41-50 Yaş 

D-51 ve üzeri Yaş 

Toplam 

59 

100 

205 

222 

586 

70,46 

143,98 

350,48 

367,51 

A-B, A-C, A-D, B-C, 

B-D 

(p<0.05)     

 



104 
 

 
 

Tablo 4.4.’te entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç ve kültürel 

potansiyel boyutlarında yaş değişkenine göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir 

(p<0.05).  Ayrıca okul yöneticilerinin toplam kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde 

de yaş değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur (p<.005). Sıra ortalamaları dikkate 

alındığında okul yöneticilerinin yaşı arttıkça daha yüksek düzeyde kültürel sermaye 

yeterliliği gösterdiği belirlenmiştir.  

Yaşa göre anlamlı farklılık tespit edilen boyutlarda farklılığın hangi grup 

lehine olduğunu belirlemek için Mann Whitney U Test yapılarak gruplar diğer 

gruplarla ikili olarak karşılaştırılmıştır.  Mann Whitney U Test sonuçlarına göre 

farkın kaynağına bakıldığında bütün boyutlar ve genel ortalama açısından 20-30 yaş 

grubunda olan okul yöneticileri ile 31-40, 41-50 ve 51 ve üzeri yaş grubunda olanlar 

arasında anlamlı farklılık vardır. Bu fark 31-40, 41-50 ve 51 ve üzeri yaşa sahip olan 

okul yöneticileri lehinedir. Bütün boyutlar ve genel ortalama açısından 31-40 yaşa 

sahip olanlarla 41-50 ve 51 ve üzeri yaşa sahip olanlar arasında anlamlı farklılık 

vardır. Bu fark  41-50 ve 51 ve üzeri yaşa sahip olan okul yöneticileri lehinedir. 41-

50 yaş ve 50 ve üzeri yaşa sahip olan yöneticileri daha yüksek düzeyde kültürel 

sermaye yeterliliğine sahiptir.  

4.1.4. Görev Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Araştırmada yer alan okul yöneticilerinin görevleri ile kültürel sermaye 

yeterlik düzeyleri arasında anlamlı farkın olup olmadığına dair yapılan Kruskal 

Wallis Testi sonuçlarına göre bütün boyutlarda ve toplam kültürel sermaye yeterlik 

düzeylerinde anlamlı fark görülmüştür. Test sonucu Tablo 4.5’te verilmiştir. Grupları 

arasında çıkan farklar tablo gösteriminde kolaylık olması amacıyla “Müdür 

Yardımcısı=A”, “Müdür Başyardımcısı=B” ve “Müdür=C” olarak gösterilmiştir. 

Tablo 4.5. 

Görev Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik 

Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark 

Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Entelektüel Birikim Katılım Kültürel 

Bilinç 

Kültürel  

Potansiyel 

Toplam 

Kültürel 

Sermaye 

 

Chi-square 72,298 48,374 45,489 54,249 60,249 

Df 2 2 2 2 2 

p.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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Tablo 4.5. (Devamı) 

Görev Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik 

Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark 

Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Görev N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Entelektüel Birikim A-Müdür 

Yardımcısı 

B-M.Baş 

Yardımcısı 

C-Müdür 

Toplam 

273 

 

42 

 

271 

586 

234,59 

 

267,40 

 

356,89 

A-C, B-C 

 

 

 

 

 

Katılım A-Müdür 

Yardımcısı 

B-M.Baş 

Yardımcısı 

C- Müdür 

Toplam 

273 

 

42 

 

271 

586 

245,43 

 

271,85 

 

345,28 

A-C, B-C 

Kültürel Bilinç A-Müdür 

Yardımcısı 

B-M.Baş 

Yardımcısı 

C- Müdür 

Toplam 

273 

 

42 

 

271 

586 

245,67 

 

285,01 

 

343,00 

A-C, B-C 

Kültürel  

Potansiyel 

A-Müdür 

Yardımcısı 

B-M.Baş 

Yardımcısı 

C- Müdür 

Toplam 

273 

 

42 

 

271 

586 

241,92 

 

277,75 

 

347,90 

A-C, B-C 

Toplam Kültürel 

Sermaye 

A-Müdür 

Yardımcısı 

B-M.Baş 

Yardımcısı 

C- Müdür 

Toplam 

273 

 

42 

 

271 

586 

239,39 

 

272,01 

 

351,34 

A-C, B-C 

(p<0.05)     

Tablo 4.5.’e yakından bakıldığında entelektüel birikim, katılım, kültürel 

bilinç ve kültürel potansiyel boyutlarında görev değişkenine göre anlamlı farklılık 

olduğu görülmektedir (p<0.05).  Ayrıca okul yöneticilerinin toplam kültürel sermaye 

yeterlik düzeylerinde de görev değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). 

Sıra ortalamaları dikkate alındığında müdürlerin müdür başyardımcılarından ve 

müdür yardımcılarından daha yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliliğine sahip 

olduğu ve müdür baş yardımcılarının müdür yardımcılarından daha yüksek düzeyde 

kültürel sermaye yeterliliğine sahip olduğu görülmektedir.  Görev değişkenine göre 

anlamlı farklılık tespit edilen boyutlarda farklılığın hangi grup lehine olduğunu 

belirlemek için Mann Whitney U Test yapılarak gruplar diğer gruplarla ikili olarak 

karşılaştırılmıştır.  Mann Whitney U Test sonuçlarına göre farkın kaynağına 
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bakıldığında bütün boyutlar ve genel ortalama açısından müdürler ile müdür 

başyardımcıları ve müdür yardımcıları arasında anlamlı farklılık vardır. Bu fark 

müdürlerin lehinedir.   

4.1.5. Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Araştırmada yer alan okul yöneticilerinin eğitim düzeyi ile kültürel sermaye 

yeterlik düzeyleri arasında anlamlı farkın olup olmadığına dair yapılan Mann-

Whitney Testi sonuçlarına göre bütün boyutlarda ve toplam kültürel sermaye yeterlik 

düzeylerinde anlamlı fark görülmüştür. Test sonucu Tablo 4.6.’da verilmiştir. 

Tablo 4.6. 

Eğitim Düzeyine Göre Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeyleri Anlamlı Fark 

Durumlarına İlişkin Mann-Whitney Testi 
 Entelektüel 

Birikim 

Katılım Kültürel Bilinç Kültürel 

Potansiyel 

Toplam 

Kültürel 

Sermaye 

Mann-

Whitney U 

25607,500 27654,000 28171,500 26941,500 26343,500 

Wilcoxon W    86333,500 88380,000 88897,500 87667,500 87069,500 

Z   -7,866 -6,859 -6,609 -7,228 -7,491 

 p    ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 Eğitim 

Düzeyi 

N Sıra Ortalama Sıralar 

Toplamı 

Entelektüel 

Birikim 

Lisans 

Lisansüstü 

Toplam 

348 

238 

586 

248,08 

359,91 

84333,50 

85657,50 

Katılım Lisans 348 253,97 82380,00 

 Lisansüstü 238 351,31 83611,00 

 Toplam 586   

Kültürel 

Bilinç 

Lisans 348 255,45 81897,50 

Lisansüstü 238 349,13 83093,50 

Toplam 586   

Kültürel 

Potansiyel 

Lisans 

Lisansüstü 

Toplam 

348 

238 

586 

251,92 

354,30 

82667,50 

84323,50 

 

Toplam 

Kültürel 

Sermaye 

Lisans 348 250,20 83069,50 

Lisansüstü 238 356,81 84921,50 

Toplam 586   

p<0.05     

 

Tablo 4.6.’daki veriler entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç ve 

kültürel potansiyel boyutlarında eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık olduğunu 

ortaya koymaktadır (p<0.05). Eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık tespit edilen 

boyutlarda farklılığın hangi grup lehine olduğunu gösteren sıra ortalamaları (Ranks) 

dikkate alındığında; lisansüstü eğitim alan katılımcıların lisans eğitimi alan 

katılımcılara göre entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç ve kültürel potansiyel 

alt boyutları için daha yüksek ortalamaya sahip olduğu ve bu boyutlarda lisansüstü 

eğitim alan okul yöneticilerinin lisans eğitimi alan okul yöneticilerine göre daha 
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yeterli olduğu görülmektedir.  Ayrıca okul yöneticilerinin toplam kültürel sermaye 

yeterlik düzeylerinde eğitim düzeyine göre anlamlı fark bulunmuştur (p<.05). 

Toplam kültürel sermaye yeterlik düzeyleri açısından lisansüstü eğitim alan okul 

yöneticilerinin lisans eğitimi alan okul yöneticilerinden daha yüksek ortalamaya 

sahip olduğu ve lisansüstü eğitim alan yöneticilerin lisans eğitimi alan yöneticilerden  

daha yeterli olduğu görülmektedir.  

4.1.6.  Okul Öncesi Eğitim Alma Durumu Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Araştırmada yer alan okul yöneticilerinin okul öncesi eğitim alma durumu 

ile kültürel sermaye yeterlik düzeyleri arasında anlamlı farkın olup olmadığına dair 

yapılan Mann-Whitney Testi sonuçlarına göre bütün boyutlarda ve toplam kültürel 

sermaye yeterlik düzeylerinde anlamlı fark görülmüştür. Test sonucu Tablo 4.7.’de 

verilmiştir. 

Tablo 4.7. 

Okul Öncesi Eğitim Alma Durumuna Göre Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeyleri 

Anlamlı Fark Durumlarına İlişkin Mann-Whitney Testi 
 Entelektüel 

Birikim 

Katılım Kültürel 

Bilinç 

Kültürel 

Potansiyel 

Toplam Kültürel 

Sermaye 

Mann-Whitney 

U 

24113,500 28832,000 29497,000 27705,000 26837,500 

Wilcoxon W    

69263,500 

73982,000 74647,000 72855,000 71987,500 

Z   -9,186 -6,890 -6,573 -7,457 -7,845 

 p   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 Okul 

Öncesi 

Eğitim 

Alma 

Durumu 

N Sıra Ortalama Sıralar Toplamı 

Entelektüel 

Birikim 

Eğitim 

Alan 

286 359,19 102727,50 

 Eğitim 

Almayan 

300 230,88 69263,50 

 Toplam 586   

Katılım Eğitim 

Alan 

286 342,69 98009,00 

 Eğitim 

Almayan 

300 246,61 73982,00 

 Toplam 586   

Kültürel 

Bilinç 

Eğitim 

Alan 

286 340,36 97344,00 

 Eğitim 

Almayan 

300 248,82 74647,00 

 Toplam 586   
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Tablo 4.7. (Devamı) 

Okul Öncesi Eğitim Alma Durumuna Göre Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeyleri 

Anlamlı Fark Durumlarına İlişkin Mann-Whitney Testi  
Kültürel 

Potansiyel 

Eğitim 

Alan 

286 346,63 99136,00 

 Eğitim 

Almayan 

300 242,85 72855,00 

 Toplam 586   

Toplam 

Kültürel 

Sermaye 

Eğitim 

Alan 

286 349,66 100003,50 

 Eğitim 

Almayan 

300 239,96 71987,50 

 Toplam 586   

 

Tablo 4.7.’de entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç ve kültürel 

potansiyel boyutlarında okul öncesi eğitim alma durumu değişkenine göre anlamlı 

farklılık olduğu görülmektedir (p<0.05). Okul öncesi eğitim alma durumu 

değişkenine göre anlamlı farklılık tespit edilen boyutlarda farklılığın hangi grup 

lehine olduğunu gösteren sıra ortalamaları (Ranks) dikkate alındığında; okul öncesi 

eğitim alan katılımcıların okul öncesi eğitim almayan katılımcılara göre entelektüel 

birikim, katılım, kültürel bilinç ve kültürel potansiyel alt boyutları için daha yüksek 

ortalamaya sahip olduğu ve bu boyutlarda okul öncesi eğitim alan okul 

yöneticilerinin okul öncesi eğitim almayan okul yöneticilerine göre daha yeterli 

olduğu görülmektedir. Ayrıca okul yöneticilerinin toplam kültürel sermaye yeterlik 

düzeylerinde okul öncesi eğitim alma durumuna göre anlamlı fark bulunmuştur 

(p<0.05). Toplam kültürel sermaye yeterlik düzeyleri açısından okul öncesi eğitimi 

alan okul yöneticilerinin okul öncesi eğitimi almayan okul yöneticilerinden daha 

yüksek ortalamaya sahip olduğu ve okul öncesi eğitimi alan okul yöneticilerinin okul 

öncesi eğitimi almayan yöneticilerden daha yeterli olduğu görülmektedir. Sonuç 

olarak bütün boyutlarda ve toplam kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde okul 

öncesi eğitimi alan okul yöneticileri okul öncesi eğitimi almayanlara göre daha 

yüksek düzeyde kültürel sermayeye yeterliliğine sahiptir.  

4.1.7.  Aile Toplam Aylık Geliri Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Araştırmada yer alan okul yöneticilerinin aile toplam aylık geliri ile kültürel 

sermaye yeterlik düzeyleri arasında anlamlı farkın olup olmadığına dair yapılan 

Kruskal Wallis Testi sonuçlarına göre bütün boyutlarda ve toplam kültürel sermaye 

yeterlik düzeylerinde anlamlı fark görülmüştür. Test sonucu Tablo 4.8.’de 
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verilmiştir. Gruplar arasında çıkan farklar tablo gösteriminde kolaylık olması 

amacıyla “2000 TL-4000 TL=A”, “4001 TL-6000 TL=B” ve “6001 TL ve üzeri=C” 

olarak gösterilmiştir.  

Tablo 4.8. 

Aile Toplam Aylık Geliri Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel 

Sermaye Yeterlik Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında 

Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Entelektüel Birikim Katılım Kültürel 

Bilinç 

Kültürel  

Potansiyel 

Toplam 

Kültürel 

Sermaye 

 

Chi-square 275,508 223,750 218,455 231,870 269,326 

Df 2 2 2 2 2 

p.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 Aile Toplam Aylık 

Geliri 

N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Entelektüel 

Birikim 

A-2000 TL-4000 TL 

B-4001 TL-6000 TL 

C-6001 TL ve üzeri 

Toplam 

130 

275 

181 

586 

77,10 

347,01 

367,62 

A-B, A-C 

Katılım A-2000 TL-4000 TL 

B-4001 TL-6000 TL 

C-6001 TL ve üzeri 

Toplam 

130 

275 

181 

586 

99,63 

337,30 

366,20 

A-B, A-C, B-C 

Kültürel Bilinç A-2000 TL-4000 TL 

B- 4001 TL-6000 TL 

C- 6001 TL ve üzeri 

Toplam 

130 

275 

181 

586 

104,50 

328,97 

375,36 

A-B, A-C, B-C 

Kültürel  

Potansiyel 

A-2000 TL-4000 TL 130 98,31 A-B, A-C, B-C 

 B-4001 TL-6000 TL 275 331,70 

 C-6001 TL ve üzeri 181 375,66 

 Toplam 586  

Toplam Kültürel 

Sermaye 

 

A-2000TL-4000 TL 130 80,58 A-B, A-C, B-C 

 B- 4001 TL-6000 TL 275 340,11 

 C- 6001 TL ve üzeri 181 375,61 

 Toplam 586  

(p<0.05)     

 

 

Tablo 4.8.’deki veriler değerlendirildiğinde entelektüel birikim, katılım, 

kültürel bilinç ve kültürel potansiyel boyutlarında aile toplam aylık geliri değişkenine 

göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir (p<0.05).  Ayrıca okul yöneticilerinin 

toplam kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde de aile toplam aylık geliri değişkenine 

göre anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında 4001-

6000 TL ve 6001 TL ve üzeri gelire sahip olan okul yöneticilerinin 2000-4000 TL 

gelire sahip olan okul yöneticilerden bütün boyutlarda daha yüksek düzeyde kültürel 

sermaye yeterliliğine sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca 6001 TL ve üzeri gelire 
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sahip olan okul yöneticilerinin 4001-6000 TL gelire sahip olan okul yöneticilerden 

bütün boyutlarda daha yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliliğine sahip olduğu 

görülmektedir.  

Aile toplam aylık geliri değişkenine göre anlamlı farklılık tespit edilen 

boyutlarda farklılığın hangi grup lehine olduğunu belirlemek için Mann Whitney U 

Test yapılarak gruplar diğer gruplarla ikili olarak karşılaştırılmıştır. Mann Whitney U 

Test sonuçlarına göre farkın kaynağına bakıldığında bütün boyutlar ve genel 

ortalama açısından 6001 TL ve üzeri ve 4001-6000 TL gelire sahip olan okul 

yöneticileri ile 2000-4000 TL gelire sahip olan okul yöneticileri arasında anlamlı 

farklılık vardır. Bu fark 6001 TL ve üzeri ve 4001-6000 TL gelire sahip olan okul 

yöneticilerinin lehinedir.  Ayrıca 6001 TL ve üzeri gelire sahip olan okul yöneticileri 

ile 4001-6000 TL gelire sahip olan okul yöneticileri arasında da toplam kültürel 

sermaye yeterlik düzeylerinde, katılım, kültürel bilinç ve kültürel potansiyel 

boyutlarında anlamlı farklılık vardır. Bu fark 6001 TL ve üzeri gelire sahip olan okul 

yöneticilerinin lehinedir.  Sonuç olarak okul yöneticilerinin toplam aile aylık gelir 

düzeyleri arttıkça kültürel sermaye yeterlik düzeylerinin de arttığı söylenebilir.  

4.1.8.  Anne Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Araştırmada yer alan okul yöneticilerinin anne eğitim düzeyleri ile kültürel 

sermaye yeterlik düzeyleri arasında anlamlı farkın olup olmadığına dair yapılan 

Kruskal Wallis Testi sonuçlarına göre bütün boyutlarda ve toplam kültürel sermaye 

yeterlik düzeylerinde anlamlı fark görülmüştür. Test sonucu Tablo 4.9.’da 

verilmiştir. Gruplar arasında çıkan farklar tablo gösteriminde kolaylık olması 

amacıyla “Okuma yazma bilmez=A”, “Okuma yazma bilir=B”, “İlkokul=C”, 

“Ortaokul=D”, “Lise=E”, “Yükseköğretim=F” olarak gösterilmiştir. 

Tablo 4.9. 

Anne Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye 

Yeterlik Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı 

Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Entelektüel Birikim Katılım Kültürel 

Bilinç 

Kültürel  

Potansiyel 

Toplam 

Kültürel 

Sermaye 

Chi-square 233,210 192,605 192,584 193,849 235,712 

Df 5 5 5 5 5 

p.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 Anne Eğitim Düzeyi N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

 F- Yükseköğretim 98 388,69  

 Toplam 586  

(p<0.05)     
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Tablo 4.9. (devamı) 

Anne Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye 

Yeterlik Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı 

Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Anne Eğitim Düzeyi N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Entelektüel 

Birikim 

A-Okumayazma bilmez 

B- Okumayazma bilir 

C- İlkokul 

D- Ortaokul 

E- Lise 

F- Yükseköğretim 

Toplam 

93 

30 

92 

108 

165 

98 

586 

67,20 

186,03 

301,85 

342,14 

355,47 

375,37 

A-B, A-C, A-D, A-E,  

A-F 

B-C, B-D, B-E, B-F 

C-E, C-F 

Katılım A-Okumayazma bilmez 

B- Okumayazmabilir 

C- İlkokul 

D- Ortaokul 

E- Lise 

F- Yükseköğretim 

Toplam 

93 

30 

92 

108 

165 

98 

586 

96,87 

174,92 

304,96 

313,70 

349,74 

388,69 

A-B, A-C,A-D, A-E,  

A-F 

B-C, B-D, B-E, B-F 

C-E, C-F 

D-F 

E-F 

Kültürel Bilinç A- Okumayazma bilmez 93 97,58 A-B, A-C, A-D, A-E, A-F 

B-C, B-D, B-E, B-F 

C-E, C-F 

D-F, E-F 

 B- Okumayazmabilir 30 173,22 

 C- İlkokul 92 302,03 

 D- Ortaokul 108 317,90 

E- Lise 165 348,11  

F- Yükseköğretim 98 389,41  

Kültürel  

Potansiyel 

A-Okuma-yazma bilmez 

B- Okuma-yazma bilir 

C- İlkokul 

D- Ortaokul 

E- Lise 

F- Yükseköğretim 

Toplam 

93 

30 

92 

108 

165 

98 

586 

95,98 

169,07 

301,58 

328,80 

345,70 

384,66 

A-B, A-C, A-D, A-E, A-F 

B-C, B-D, B-E, B-F 

C-E, C-F 

D-F 

E-F 

 

Toplam 

Kültürel 

Sermaye 

 

A-Okuma-yazma bilmez 30 72,39 A-B, A-C, A-D, A-E,  

A-F 

B-C, B-D, B-E, B-F 

C-E, C-F 

D-F 

E-F 

B- Okuma-yazma bilir 30 172,62 

C- İlkokul 92 299,21 

D- Ortaokul 108 329,12 

E- Lise 165 351,67 

F- Yükseköğretim 98 397,78 

 Toplam 586  

(p<0.05)     

 

Tablo 4.9.’a yakından bakıldığında entelektüel birikim, katılım, kültürel 

bilinç ve kültürel potansiyel boyutlarında anne eğitim düzeyi değişkenine göre 

anlamlı farklılık olduğu görülmektedir (p<0.05).  Ayrıca okul yöneticilerinin toplam 

kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde de anne eğitim düzeyi değişkenine göre 

anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında annesi 

yükseköğretim mezunu olan okul yöneticilerinin annesi okuma yazma bilmeyen, 

okuma yazma bilen, ilkokul, ortaokul veya lise mezunu olan okul yöneticilerden 

bütün boyutlarda daha yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliğine sahip olduğu 

görülmektedir. Annesi lise mezunu olan okul yöneticilerinin annesi okuma yazma 
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bilmeyen, okuma yazma bilen, ilkokul, ortaokul mezun olan okul yöneticilerden 

bütün boyutlarda daha yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliliğine sahip olduğu 

görülmektedir. Annesi ortaokul mezunu olan okul yöneticilerinin annesi okuma 

yazma bilmeyen, okuma yazma bilen, ilkokul mezun olan okul yöneticilerden bütün 

boyutlarda daha yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliliğine sahip olduğu 

görülmektedir. Annesi ilkokul mezunu olan okul yöneticilerinin annesi okuma yazma 

bilmeyen, okuma yazma bilen okul yöneticilerden bütün boyutlarda daha yüksek 

düzeyde kültürel sermaye yeterliliğine sahip olduğu görülmektedir. Annesi okuma 

yazma bilen okul yöneticilerinin annesi okuma yazma bilmeyen okul yöneticilerden 

bütün boyutlarda daha yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliliğine sahip olduğu 

görülmektedir.  

Anne eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılık tespit edilen 

boyutlarda farklılığın hangi grup lehine olduğunu belirlemek için Mann Whitney U 

Test yapılarak gruplar diğer gruplarla ikili olarak karşılaştırılmıştır. Mann Whitney U 

Test sonuçlarına göre farkın kaynağına bakıldığında bütün boyutlar ve genel 

ortalama açısından annesi yüksek öğretim mezunu olan okul yöneticileri ile annesi 

ilkokul mezunu, okuma yazma bilen ve okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri 

arasında anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık annesi yükseköğretim mezunu olan okul 

yöneticilerinin lehinedir. Ayrıca genel ortalamada ve katılım, kültürel bilinç ve 

kültürel potansiyel boyutlarında annesi yüksek öğretim mezunu olan okul yöneticileri 

ile annesi lise ve ortaokul mezunu olan okul yöneticileri arasında anlamlı farklılık 

vardır. Bu farklılıklar annesi yükseköğretim mezunu olan okul yöneticilerinin 

lehinedir. Annesi lise mezunu olan okul yöneticileri ile annesi ilkokul mezunu olan, 

okuma yazma bilen veya okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri arasında da genel 

ortalama ve bütün boyutlar açısından anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık annesi lise 

mezunu olan okul yöneticilerinin lehinedir. Annesi ortaokul mezunu olan okul 

yöneticileri ile annesi okuma yazma bilen veya okuma yazma bilmeyen okul 

yöneticileri arasında da genel ortalama ve bütün boyutlar açısından anlamlı farklılık 

vardır. Bu farklılık annesi ortaokul mezunu olan okul yöneticilerinin lehinedir. 

Annesi ilkokul mezunu olan okul yöneticileri ile annesi  okuma yazma bilen veya 

okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri arasında da genel ortalama ve bütün 

boyutlar açısından anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık annesi ilkokul mezunu olan 

okul yöneticilerinin lehinedir. Annesi okuma yazma bilen okul yöneticileri ile annesi 

okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri arasında da genel ortalama ve bütün 
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boyutlar açısından anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık annesi okuma yazma bilen 

okul yöneticilerinin lehinedir. Sonuç olarak okul yöneticilerinin annelerinin eğitim 

düzeyi yükseldikçe okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyleri de 

artmaktadır.  

4.1.9.  Baba Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Araştırmada yer alan okul yöneticilerinin baba eğitim düzeyleri ile kültürel 

sermaye yeterlik düzeyleri arasında anlamlı farkın olup olmadığına dair yapılan 

Kruskal Wallis Testi sonuçlarına göre bütün boyutlarda ve toplam kültürel sermaye 

yeterlik düzeylerinde anlamlı fark görülmüştür. Test sonucu Tablo 4.10.’da 

verilmiştir. Gruplar arasında çıkan farklar tablo gösteriminde kolaylık olması 

amacıyla “Okuma yazma bilmez=A”, “Okuma yazma bilir=B”, “İlkokul=C”, 

“Ortaokul=D”, “Lise=E”, “Yükseköğretim=F” olarak gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.10. 

Baba Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye 

Yeterlik Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı 

Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Entelektüel Birikim Katılım Kültürel 

Bilinç 

Kültürel  

Potansiyel 

Toplam 

Kültürel 

Sermaye 

 

Chi-square 139,521 119,184 123,572 103,343 135,854 

Df 5 5 5 5 5 

p.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 Baba Eğitim Düzeyi N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Entelektüel 

Birikim 

A-Okumayazma bilmez 

B- Okumayazma bilir 

C- İlkokul 

D- Ortaokul 

E- Lise 

F- Yükseköğretim 

Toplam 

42 

24 

113 

74 

187 

146 

586 

67,20 

186,03 

301,85 

342,14 

355,47 

375,37 

A-B, A-C, A-D, A-E, A-F 

B-C, B-D, B-E, B-F 

C-D, C-E, C-F 

D-F 
 

 

 

 

 

Katılım A-Okumayazma bilmez 42 96,87 A-B, A-C, A-D, A-E, A-F 

B-C, B-D, B-E, B-F 

C-D, C-E, C-F 

D-F 

 B- Okumayazma bilir 24 174,92 

 C- İlkokul 113 304,96 

 D- Ortaokul 74 313,70 

E- Lise 187 349,74  

F- Yükseköğretim 146 388,69  

 Toplam 586  

(p<0.05)     
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Tablo 4.10. (devamı) 

Baba Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye 

Yeterlik Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı 

Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Baba Eğitim Düzeyi N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

 

Kültürel 

Bilinç 

A-Okumayazma Bilmez 

B- Okumayazmabilir 

C- İlkokul 

D- Ortaokul 

E- Lise 

F- Yükseköğretim 

Toplam 

42 

24 

113 

74 

187 

146 

586 

97,58 

173,22 

302,03 

317,90 

348,11 

389,41 

A-B, A-C, A-D, A-E, A-F 

B-C, B-D, B-E, B-F 

C-D, C-E, C-F 

D-F 

Kültürel  

Potansiyel 

A-Okumayazma bilmez 

B- Okumayazmabilir 

C- İlkokul 

D- Ortaokul 

E- Lise 

F- Yükseköğretim 

Toplam 

42 

24 

113 

74 

187 

146 

586 

95,98 

169,07 

301,58 

328,80 

345,70 

384,66 

A-B, A-C, A-D, A-E, A-F 

B-C, B-D, B-E, B-F 

C-D, C-E, C-F  

 

 

 

   

Toplam 

Kültürel 

Sermaye 

 

A-Okumayazma Bilmez 

B- Okumayazmabilir 

C- İlkokul 

D- Ortaokul 

E- Lise 

F- Yükseköğretim 

Toplam 

42 

24 

113 

74 

187 

146 

586 

72,39 

172,62 

299,21 

329,12 

351,67 

397,78 

A-B, A-C, A-D, A-E, A-F 

B-C, B-D, B-E, B-F 

C-D, C-E, C-F 

D-F 

 

 

 

(p<0.05)     

 

Tablo 4.10.’deki veriler değerlendirildiğinde entelektüel birikim, katılım, 

kültürel bilinç ve kültürel potansiyel boyutlarında baba eğitim düzeyi değişkenine 

göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir (p<0.05).  Ayrıca okul yöneticilerinin 

toplam kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde de baba eğitim düzeyi değişkenine 

göre anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında babası 

yükseköğretim mezunu olan okul yöneticilerinin babası okuma yazma bilmeyen, 

okuma yazma bilen, ilkokul, ortaokul veya lise mezunu olan okul yöneticilerden 

bütün boyutlarda daha yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliliğine sahip olduğu 

görülmektedir. Babası lise mezunu olan okul yöneticilerinin babası okuma yazma 

bilmeyen, okuma yazma bilen, ilkokul, ortaokul mezunu olan okul yöneticilerden 

bütün boyutlarda daha yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliliğine sahip olduğu 

görülmektedir. Babası ortaokul mezunu olan okul yöneticilerinin babası okuma 

yazma bilmeyen, okuma yazma bilen, ilkokul mezun olan okul yöneticilerden bütün 

boyutlarda daha yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliliğine sahip olduğu 

görülmektedir. Babası ilkokul mezunu olan okul yöneticilerinin babası okuma yazma 

bilmeyen, okuma yazma bilen okul yöneticilerden bütün boyutlarda daha yüksek 
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düzeyde kültürel sermaye yeterliliğine sahip olduğu görülmektedir. Babası okuma 

yazma bilen okul yöneticilerinin babası okuma yazma bilmeyen okul yöneticilerden 

bütün boyutlarda daha yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliliğine sahip olduğu 

görülmektedir.  

Baba eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılık tespit edilen 

boyutlarda farklılığın hangi grup lehine olduğunu belirlemek için Mann Whitney U 

Test yapılarak gruplar diğer gruplarla ikili olarak karşılaştırılmıştır.  Mann Whitney 

U Test sonuçlarına göre farkın kaynağına bakıldığında bütün boyutlar ve genel 

ortalama açısından babası yüksek öğretim mezunu olan okul yöneticileri ile babası 

ilkokul mezunu, okuma yazma bilen ve okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri 

arasında anlamlı farklılık vardır. Ayrıca genel ortalamada ve entelektüel birikim, 

kültürel bilinç ve katılım boyutlarında babası yüksek öğretim mezunu olan okul 

yöneticileri ile babası ortaokul mezunu olan okul yöneticileri arasında anlamlı 

farklılık vardır. Bu farklılıklar babası yükseköğretim mezunu olan okul 

yöneticilerinin lehinedir. Babası lise mezunu olan okul yöneticileri ile babası ilkokul 

mezunu olan, okuma yazma bilen veya okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri 

arasında da genel ortalama ve bütün boyutlar açısından anlamlı farklılık vardır. Bu 

farklılık babası lise mezunu olan okul yöneticilerinin lehinedir. Babası ortaokul 

mezunu olan okul yöneticileri ile babası ilkokul mezunu olan, okuma yazma bilen 

veya okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri arasında da genel ortalama ve bütün 

boyutlar açısından anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık babası ortaokul mezunu olan 

okul yöneticilerinin lehinedir. Babası ilkokul mezunu olan okul yöneticileri ile babası 

okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri arasında da genel ortalama ve bütün 

boyutlar açısından anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık babası ilkokul mezunu olan 

okul yöneticilerinin lehinedir. Babası okuma yazma bilen okul yöneticileri ile babası 

okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri arasında da genel ortalama ve bütün 

boyutlar açısından anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık babası okuma yazma bilen 

okul yöneticilerinin lehinedir. Sonuç olarak okul yöneticilerinin babalarının eğitim 

düzeyi yükseldikçe okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyleri de 

artmaktadır.  

4.1.10.  Branş Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Araştırmada yer alan okul yöneticilerinin branşları ile kültürel sermaye 

yeterlik düzeyleri arasında anlamlı farkın olup olmadığına dair yapılan Kruskal 

Wallis Testi sonuçlarına göre bütün boyutlarda ve toplam kültürel sermaye yeterlik 
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düzeylerinde anlamlı fark görülmüştür. Test sonucu Tablo 4.11’de verilmiştir. 

Gruplar arasında çıkan farklar tablo gösteriminde kolaylık olması amacıyla 

“Sözel=A”, “Sayısal=B”, “Özel Yetenek=C” olarak gösterilmiştir. 

Tablo 4.11.  

Branş Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeylerine 

İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara 

İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 
 Entelektüel Birikim Katılım Kültürel 

Bilinç 

Kültürel  

Potansiyel 

Toplam 

Kültürel 

Sermaye 

 

Chi-square 111,607 79,793 78,449 97,264 104,393 

Df 2 2 2 2 2 

p.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 Branş N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan Gruplar 

(MWU Testi) 

Entelektüel Birikim A- Sözel 315 326,57 A-B, B-C 

 B-Sayısal 121 149,34 

 C-Özel Yetenek 150 340,33 

 Toplam 586  

Katılım A-Sözel 315 319,40 A-B, B-C 

 B-Sayısal 121 172,28 

 C-Özel Yetenek 150 336,89 

 Toplam 586  

Kültürel Bilinç A-Sözel 315 318,02 A-B, B-C 

 B-Sayısal 121 173,81 

 C-Özel Yetenek 150 338,56 

 Toplam 586  

Kültürel  

Potansiyel 

A-Sözel 315 322,96 A-B, B-C 

 B-Sayısal 121 159,69 

 C-Özel Yetenek 150 339,58 

 Toplam 586  

Toplam Kültürel 

Sermaye 

 

A-Sözel 315 325,05 A-B, B-C 

 B-Sayısal 121 154,01 

 C-Özel Yetenek 150 339,76 

 Toplam 586  

(p<0.05)     

 

Tablo 4.11. incelendiğinde entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç ve 

kültürel potansiyel boyutlarında branş değişkenine göre anlamlı farklılık olduğu 

görülmektedir (p<0.05).  Ayrıca okul yöneticilerinin toplam kültürel sermaye yeterlik 

düzeylerinde de branş değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Sıra 

ortalamaları dikkate alındığında özel yetenek alanında branşa sahip okul 

yöneticilerinin sözel ve sayısal alanda branşa sahip okul yöneticilerinden daha 

yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliliğine sahip olduğu ve sözel alanda branşa 

sahip okul yöneticilerinin sayısal alanda branşa sahip olan okul yöneticilerinden daha 
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yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliliğine sahip olduğu görülmektedir.  Branş 

değişkenine göre anlamlı farklılık tespit edilen boyutlarda farklılığın hangi grup 

lehine olduğunu belirlemek için Mann Whitney U Test yapılarak gruplar diğer 

gruplarla ikili olarak karşılaştırılmıştır.  Mann Whitney U Test sonuçlarına göre  

farkın kaynağına bakıldığında bütün boyutlar ve genel ortalama açısından özel 

yetenek ve sözel alanda branşa sahip okul yöneticileri ile sayısal alanda branşa sahip 

okul yöneticileri arasında anlamlı farklılık vardır. Bu fark özel yetenek ve sözel 

alanda branşa sahip okul yöneticilerinin lehinedir.  

4.1.11.  Kardeş Sayısı Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Araştırmada yer alan okul yöneticilerinin kardeş sayısı ile kültürel sermaye 

yeterlik düzeyleri arasında anlamlı farkın olup olmadığına dair yapılan Kruskal 

Wallis Testi sonuçlarına göre bütün boyutlarda ve toplam kültürel sermaye yeterlik 

düzeylerinde anlamlı fark görülmüştür. Test sonucu Tablo 4.12.’de verilmiştir. 

Grupları arasında çıkan farklar tablo gösteriminde kolaylık olması amacıyla “3 

Kardeş ve üzeri=A”, “2 Kardeş=B”, “1 Kardeş=C” “Kardeşi Yok=D” olarak 

gösterilmiştir.  

Tablo 4.12. 

Kardeş Sayısı Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik 

Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark 

Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Entelektüel Birikim Katılım Kültürel 

Bilinç 

Kültürel  

Potansiyel 

Toplam 

Kültürel 

Sermaye 

 

Chi-square 205,651 166,084 175,855 169,548 199,858 

Df 3 3 3 3 3 

p.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 Kardeş Sayısı  N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Entelektüel 

Birikim 

A- 3 Kardeş ve üzeri 96 75,95 A-B, A-C, A-D 

B-C, B-D 

 B- 2 Kardeş 87 272,33 

 C- 1 Kardeş 269 346,34 

 D- Kardeşi Yok 134 357,03 

 Toplam 586  

Katılım A- 3 Kardeş ve üzeri 

B- 2 Kardeş 

C- 1 Kardeş 

D- Kardeşi Yok 

Toplam 

96 

87 

269 

134 

586 

101,30 

268,25 

335,51 

363,25 

A-B, A-C, A-D 

B-C, B-D 

Kültürel Bilinç A- 3 Kardeş ve üzeri 

B- 2 Kardeş 

C- 1 Kardeş 

D- Kardeşi Yok  

Toplam 

96 

87 

269 

134 

586 

96,95 

266,10 

335,19 

368,40 

A-B, A-C, A-D 

B-C, B-D 

(p<0.05)     
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Tablo 4.12. (Devamı) 

Kardeş Sayısı Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik 

Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark 

Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Entelektüel Birikim Katılım Kültürel 

Bilinç 

Kültürel  

Potansiyel 

Toplam 

Kültürel 

Sermaye 

 

Chi-square 205,651 166,084 175,855 169,548 199,858 

Df 3 3 3 3 3 

p.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 Kardeş Sayısı  N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Kültürel  

Potansiyel 

A- 3 Kardeş ve üzeri 

B- 2 Kardeş 

C- 1 Kardeş 

D- Kardeşi Yok 

Toplam 

96 

87 

269 

134 

586 

99,12 

266,56 

340,26 

356,38 

A-B, A-C, A-D 

B-C, B-D 

Toplam Kültürel 

Sermaye 

A- 3 Kardeş ve üzeri 

B- 2 Kardeş 

C- 1 Kardeş 

D- Kardeşi Yok 

Toplam 

96 

87 

269 

134 

586 

79,82 

271,37 

341,56 

364,49 

A-B, A-C, A-D 

B-C, B-D 

(p<0.05) 

Tablo 4.12.’deki veriler entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç ve 

kültürel potansiyel boyutlarında kardeş sayısı değişkenine göre anlamlı farklılık 

olduğunu ortaya koymaktadır (p<0.05).  Ayrıca okul yöneticilerinin toplam kültürel 

sermaye yeterlik düzeylerinde de kardeş sayısı değişkenine göre anlamlı fark 

bulunmuştur (p<0.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında kardeşi olmayan okul 

yöneticilerinin bir, iki veya üç ve üzeri kardeşe sahip okul yöneticilerinden daha 

yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliliğine sahip olduğu, bir kardeşe sahip okul 

yöneticilerinin iki ve üç ve üzeri kardeşe sahip okul yöneticilerinden daha yüksek 

düzeyde kültürel sermaye yeterliliğine sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca iki 

kardeşe sahip okul yöneticilerinin üç ve üzeri kardeşe sahip okul yöneticilerinden 

daha yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliliğine sahip olduğu belirlenmiştir. 

Kardeş sayısı değişkenine göre anlamlı farklılık tespit edilen boyutlarda farklılığın 

hangi grup lehine olduğunu belirlemek için Mann Whitney U Test yapılarak gruplar 

diğer gruplarla ikili olarak karşılaştırılmıştır.  Mann Whitney U Test sonuçlarına göre 

farkın kaynağına bakıldığında bütün boyutlar ve genel ortalama açısından hiç kardeşi 

olmayan ve 1 kardeşi olan okul yöneticileri ile 2 kardeşi ve 3 ve üzeri kardeşi olan 

okul yöneticileri arasında anlamlı farklılık vardır. Bu fark hiç kardeşi olmayan ve bir 

kardeşi olan okul yöneticilerinin lehinedir. Ayrıca iki kardeşi olan okul yöneticileri 

ile üç ve üzeri kardeşi olan okul yöneticileri arasında da anlamlı farklılık vardır. Bu 
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fark iki kardeşi olan okul yöneticilerinin lehinedir. Sonuç olarak okul yöneticilerinin 

kardeş sayısı azaldıkça kültürel sermaye yeterlikleri yükselmektedir.  

4.1.12.  Kıdem Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Araştırmada yer alan okul yöneticilerinin kıdemleri ile kültürel sermaye 

yeterlik düzeyleri arasında anlamlı farkın olup olmadığına dair yapılan Kruskal 

Wallis Testi sonuçlarına göre bütün boyutlarda ve toplam kültürel sermaye yeterlik 

düzeylerinde anlamlı fark görülmüştür. Test sonucu Tablo 4.13’te verilmiştir. 

Gruplar arasında çıkan farklar tablo gösteriminde kolaylık olması amacıyla “0-5 

Yıl=A”, “6-10 Yıl=B”, “11-15 Yıl=C”, “16-20 Yıl=D”, “21 Yıl ve üzeri=E” olarak 

gösterilmiştir. 

Tablo 4.13.  

Kıdem Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik 

Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark 

Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Entelektüel Birikim Katılım Kültürel 

Bilinç 

Kültürel  

Potansiyel 

Toplam 

Kültürel 

Sermaye 

Chi-square 134,754 112,355 101,529 101,126 134,830 

Df 4 4 4 4 4 

p.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 Kıdem N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

 

Entelektüel 

Birikim 

A- 0-5 Yıl 

B- 6-10 Yıl 

C- 11-15 Yıl 

D- 16-20 Yıl 

E- 21 ve daha fazla yıl 

Toplam 

32 

87 

100 

180 

187 

586 

80,91 

174,54 

270,53 

330,69 

361,71 

A-C, A-D, A-E 

B-C, B-D, B-E 

C-D, C-E 

 A- 0-5 Yıl 32 151,56 A-C, A-D, A-E 

Katılım B- 6-10 Yıl 87 166,39 B-C, B-D, B-E 

C-D, C-E  C- 11-15 Yıl 100 257,10 

 D- 16-20 Yıl 180 341,48 

 E- 21 ve daha fazla yıl 187 350,21 

Toplam 586  

Kültürel 

Bilinç 

A- 0-5 Yıl 

B- 6-10 Yıl 

C- 11-15 Yıl 

D- 16-20 Yıl 

E- 21 ve daha fazla yıl 

Toplam 

32 

87 

100 

180 

187 

586 

158,09 

169,94 

264,84 

337,71 

346,93 

A-C, A-D, A-E 

B-C, B-D, B-E 

C-D, C-E 

Kültürel 

Potansiyel 

A- 0-5 Yıl 

B- 6-10 Yıl 

C- 11-15 Yıl 

D- 16-20 Yıl 

E-21 ve daha fazla yıl 

Toplam 

32 

87 

100 

180 

187 

586 

136,42 

182,44 

264,14 

327,19 

355,32 

A-C, A-D, A-E 

B-C, B-D, B-E 

C-D, C-E 

(p<0.05)     
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Tablo 4.13. (Devamı) 

Kıdem Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik 

Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark 

Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

Toplam 

Kültürel 

Sermaye 

 

A- 0-5 Yıl 

B- 6-10 Yıl 

C- 11-15 Yıl 

D- 16-20 Yıl 

E- 21 ve daha fazla yıl 

Toplam 

32 

87 

100 

180 

187 

586 

95,67 

168,54 

263,15 

337,78 

359,09 

A-C, A-D, A-E 

B-C, B-D, B-E 

C-D, C-E 

(p<0.05)     

 

Tablo 4.13.’teki verilere yakından bakıldığında entellektüel birikim, katılım, 

kültürel bilinç ve kültürel potansiyel boyutlarında kıdem değişkenine göre anlamlı 

farklılık olduğu görülmektedir (p<0.05).  Ayrıca okul yöneticilerinin toplam kültürel 

sermaye yeterlik düzeylerinde de kıdem değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur 

(p<.005). Sıra ortalamaları dikkate alındığında 21 yıl ve üzeri  kıdeme sahip okul 

yöneticilerinin 0-5, 6-10, 11-15, 16-20 yıl kıdeme sahip okul yöneticilerinden daha 

yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliğine sahip olduğu, 16-20 yıl kıdeme sahip 

okul yöneticilerinin 0-5, 6-10, 11-15 yıl kıdeme sahip okul yöneticilerinden daha 

yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliğine sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca 11-

15 yıl kıdeme sahip okul yöneticileri 6-10 yıl ve 0-5 yıl kıdeme sahip okul 

yöneticilerinden daha yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliğine sahiptir ve 6-10 

yıl kıdeme sahip okul yöneticileri 0-5 yıl kıdeme sahip okul yöneticilerinden daha 

yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliliğine sahiptir.  

Kıdem değişkenine göre anlamlı farklılık tespit edilen boyutlarda farklılığın 

hangi grup lehine olduğunu belirlemek için Mann Whitney U Test yapılarak gruplar 

diğer gruplarla ikili olarak karşılaştırılmıştır.  Mann Whitney U Test sonuçlarına göre  

farkın kaynağına bakıldığında bütün boyutlar ve genel ortalama açısından 21 yıl ve 

üzeri kıdeme sahip olan ve 16-20 yıl arası kıdeme sahip olan okul yöneticileri ile 11-

15 yıl, 6-10 yıl ve 0-5 yıl arasında kıdeme sahip olan okul yöneticileri arasında 

anlamlı farklılık vardır. Bu fark 21 yıl ve üzeri ve 16-20 yıl arası kıdeme sahip olan 

okul yöneticilerinin lehinedir. 11-15 yıl kıdeme sahip olan okul yöneticileri ile 6-10 

yıl ve 0-5 yıl arası kıdeme sahip olan okul yöneticileri arasında da anlamlı fark 

bulunmaktadır. Bu fark 11-15 yıl kıdeme sahip olan okul yöneticilerinin lehinedir. 

Ayrıca 16-20 yıl kıdeme sahip olan okul yöneticileri ile 11-15 yıl kıdeme sahip olan 

okul yöneticileri arasında da anlamlı farklılık bulunmaktadır. Bu fark 16-20 yıl 
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kıdeme sahip olan okul yöneticilerinin lehinedir. Sonuç olarak okul yöneticilerinin 

kıdemi arttıkça okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyi de artmaktadır.  

4.1.13. Mezun Olunan Üniversitenin Yer Aldığı Coğrafi Bölge Değişkeni İçin 

Analiz Sonuçları 

Araştırmada yer alan okul yöneticilerinin mezun oldukları üniversitenin yer 

aldığı coğrafi bölge değişkeni ile kültürel sermaye yeterlik düzeyleri arasında anlamlı 

farkın olup olmadığına dair yapılan Kruskal Wallis Testi sonuçlarına göre bütün 

boyutlarda ve toplam kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde anlamlı fark 

görülmüştür. Test sonucu Tablo 4.14’te verilmiştir. Gruplar arasında çıkan farklar 

tablo gösteriminde kolaylık olması amacıyla “Marmara=A”, “Ege=B”, 

“Akdeniz=C”, “İç Anadolu=D”, “Karadeniz=E”, “Doğu Anadolu=F”, “Güneydoğu 

Anadolu=F” olarak gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.14. 

Mezun Olunan Üniversitenin Yer Aldığı Coğrafi Bölge Değişkenine Göre Okul 

Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis 

Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney 

Testi Sonucu 

 Entelektüel Birikim Katılım Kültürel 

Bilinç 

Kültürel  

Potansiyel 

Toplam 

Kültürel 

Sermaye 

 

Chi-square 93,248 62,869 61,053 64,429 81,772 

Df 6 6 6 6 6 

p.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 Mezun Olunan  

ÜniversiteninYer Aldığı  

Coğrafi Bölge 

N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Entelektüel 

Birikim 

A-Marmara 

B- Ege 

C- Akdeniz 

D- İç Anadolu 

E- Karadeniz 

F- Doğu Anadolu 

G-Güneydoğu Anadolu 

Toplam 

101 

103 

152 

105 

71 

29 

25 

586 

357,99 

320,56 

314,31 

273,19 

252,85 

131,86 

94,10 

A-D, A-E, A-F, A-G 

B-E, B-F, B-G 

C-E, C-F, C-G 

D-F, D-G 

 E-F, E-G 

Katılım A- Marmara 

B- Ege 

C- Akdeniz 

D- İç Anadolu 

E- Karadeniz 

F- Doğu Anadolu 

G-Güneydoğu Anadolu 

Toplam 

101 

103 

152 

105 

71 

29 

25 

586 

350,66 

321,37 

306,79 

255,35 

272,24 

158,17 

155,02 

A-C, A-D, A-E, A-F, 

A-G, B-D, B-F, B-G 

C-D, C-F, C-G 

D-F, D-G 

E-F, E-G 

 

 

 

 

  

(p<0.05)     

 

 



122 
 

 
 

Tablo 4.14. (Devamı) 

Mezun Olunan Üniversitenin Yer Aldığı Coğrafi Bölge Değişkenine Göre Okul 

Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis 

Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney 

Testi Sonucu 

 Entelektüel Birikim Katılım Kültürel 

Bilinç 

Kültürel  

Potansiyel 

Toplam 

Kültürel 

Sermaye 

 

Chi-square 93,248 62,869 61,053 64,429 81,772 

Df 6 6 6 6 6 

p.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 Mezun Olunan  

ÜniversiteninYer Aldığı  

Coğrafi Bölge 

N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Kültürel 

Bilinç 

A- Marmara 

B- Ege 

C- Akdeniz 

D- İç Anadolu 

E- Karadeniz 

F- Doğu Anadolu 

G-Güneydoğu Anadolu 

Toplam 

101 

103 

152 

105 

71 

29 

25 

586 

350,82 

307,62 

320,19 

251,75 

273,64 

153,41 

173,24 

A-D, A-E, A-F, A-G 

B-D, B-F, B-G 

C-D, C-F, C-G 

D-F 

E-F, E-G 

Kültürel  

Potansiyel 

A- Marmara 

B- Ege 

C- Akdeniz 

D- İç Anadolu 

E- Karadeniz 

F- Doğu Anadolu 

G-Güneydoğu Anadolu 

Toplam 

101 

103 

152 

105 

71 

29 

25 

586 

352,47 

314,65 

309,69 

255,09 

276,39 

157,29 

150,34 

A-D, A-E, A-F, A-G 

 

B-D, B-F, B-G 

C-D, C-F, C-G 

D-F, D-G 

E-F, E-G 

Toplam 

Kültürel 

Sermaye 

A- Marmara 

B- Ege 

C- Akdeniz 

D- İç Anadolu 

E- Karadeniz 

F- Doğu Anadolu 

G-Güneydoğu Anadolu 

Toplam 

101 

103 

152 

105 

71 

29 

25 

586 

354,10 

319,40 

314,19 

265,79 

265,67 

136,29 

112,56 

A-D, A-E, A-F, A-G, 

B-F, B-G C-F, C-G,    

D-F, D-G, E-F, E-G 

(p<0.05)     

 

Tablo 4.14.’teki veriler göz önüne alındığında entelektüel birikim, katılım, 

kültürel bilinç ve kültürel potansiyel boyutlarında  mezun olunan üniversitenin yer 

aldığı coğrafi bölge değişkenine göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir 

(p<0.05).  Ayrıca okul yöneticilerinin toplam kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde 

de mezun olunan üniversitenin yer aldığı coğrafi bölge değişkenine göre anlamlı fark 

bulunmuştur (p<0.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında toplam kültürel sermaye 

yeterlik düzeyleri açısından ve bütün boyutlarda Marmara Bölgesindeki 

üniversitelerden mezun olan okul yöneticilerinin Ege, Akdeniz, İç Anadolu, 

Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki üniversitelerden mezun olan 

okul yöneticilerinden  daha yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliğine sahip 
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olduğu, Ege Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticilerinin Akdeniz, 

İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki üniversitelerden 

mezun olan okul yöneticilerinden  daha yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliğine 

sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca Akdeniz bölgesindeki üniversitelerden mezun olan 

okul yöneticilerinin İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu 

Anadoludaki üniversitelerden mezun olan okul yöneticilerinden daha yüksek 

düzeyde kültürel sermaye yeterliliğine sahip olduğu bulunmuştur. İç Anadolu 

Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticilerinin Karadeniz, Doğu 

Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki üniversitelerden mezun olan okul 

yöneticilerinden  daha yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliliğine sahip olduğu 

bulunmuştur. Karadeniz Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul 

yöneticilerinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki üniversitelerden mezun 

olan okul yöneticilerinden  daha yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliliğine sahip 

olduğu bulunmuştur. Doğu Anadolu Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul 

yöneticilerinin Güneydoğu Anadolu’daki üniversitelerden mezun olan okul 

yöneticilerinden  daha yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliliğine sahip olduğu 

bulunmuştur.  

Mezun olunan üniversitenin yer aldığı coğrafi bölge değişkenine göre 

anlamlı farklılık tespit edilen boyutlarda farklılığın hangi grup lehine olduğunu 

belirlemek için Mann Whitney U Test yapılarak gruplar diğer gruplarla ikili olarak 

karşılaştırılmıştır.  Mann Whitney U Test sonuçlarına göre farkın kaynağına 

bakıldığında bütün boyutlar ve genel ortalama açısından Marmara Bölgesindeki 

üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri ile İç Anadolu, Karadeniz, Doğu 

Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri 

arasında anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık Marmara Bölgesindeki üniversitelerden 

mezun olan öğretmenlerin lehinedir. Marmara Bölgesindeki üniversitelerden mezun 

olan okul yöneticileri ile Akdeniz Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul 

yöneticileri arasında da katılım boyutu açısından anlamlı farklılık vardır. Bu fark 

Marmara bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticilerinin lehinedir. 

Ege bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri ile Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri 

arasında da toplam kültürel sermaye yeterlik düzeyleri ve bütün boyutlarda anlamlı 

farklılık vardır. Bu farklılık Ege Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul 

yöneticilerinin lehinedir. Ege Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul 
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yöneticileri ile İç Anadolu’daki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri 

arasında toplam kültürel sermaye yeterlik düzeyleri ve katılım, kültürel bilinç ve 

kültürel potansiyel boyutu açısından anlamlı farklılık vardır. Bu fark Ege Bölgesinin 

lehinedir.  Ege Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri ile 

Karadeniz Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri arasında da 

entelektüel birikim boyutu açısından anlamlı farklılık vardır. Bu fark Ege Bölgesinin 

lehinedir. Akdeniz bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri 

arasında toplam kültürel sermaye yeterlik düzeyleri ve bütün boyutlar açısından 

anlamlı farklılık vardır. Bu fark Akdeniz Bölgesinin lehinedir. Akdeniz Bölgesi ile İç 

Anadolu Bölgesi arasında katılım, kültürel bilinç ve kültürel potansiyel boyutları 

açısından anlamlı farklılık vardır. Bu fark Akdeniz bölgesinin lehinedir. Akdeniz 

bölgesi ile Karadeniz bölgesi arasında entelektüel birikim boyutu açısından anlamlı 

farklılık vardır. Bu fark Akdeniz bölgesi lehinedir. İç Anadolu Bölgesi ile Doğu 

Anadolu Bölgesi arasında toplam kültürel sermaye yeterlik düzeyleri ve bütün 

boyutlar açısından anlamlı farklılık vardır. Bu fark İç Anadolu Bölgesi lehinedir. İç 

Anadolu ile Güneydoğu Anadolu arasında toplam kültürel sermaye yeterlik 

düzeyleri, entelektüel birikim, katılım ve kültürel potansiyel açısından anlamlı 

farklılık vardır. Bu fark İç Anadolu Bölgesi lehinedir. Karadeniz ile Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu arasında da anlamlı farklılık vardır. Bu fark Karadeniz Bölgesi 

lehinedir. 

4.1.14. Okul Türü Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Okul yöneticilerinin okul türü ile kültürel sermaye yeterlik düzeyleri 

arasında anlamlı farkın olup olmadığına dair yapılan Kruskal Wallis Testi 

sonuçlarına göre bütün boyutlarda ve toplam kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde 

anlamlı fark görülmüştür. Test sonucu Tablo 4.15.’te verilmiştir. Gruplar arasında 

çıkan farklar tablo gösteriminde kolaylık olması amacıyla “İlkokul=A”, 

“Ortaokul=B”, “Lise= C” olarak gösterilmiştir. 
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Tablo 4.15.  

Okul Türü Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik 

Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark Olan  

Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Entelektüel Birikim Katılım Kültürel 

Bilinç 

Kültürel  

Potansiyel 

Toplam 

Kültürel 

Sermaye 

 

Chi-square 219,022 183,540 180,373 185,542 211,551 

Df 2 2 2 2 2 

p.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 Okul Türü N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Entelektüel Birikim A- İlkokul 

B- Ortaokul 

C- Lise 

Toplam 

161 

206 

219 

586 

125,98 

365,15 

349,26 

A-B, A-C 

Katılım A- İlkokul 

B- Ortaokul 

C- Lise 

Toplam 

161 

206 

219 

586 

141,14 

337,80 

363,84 

A-B, A-C 

Kültürel Bilinç A- İlkokul 161 142,09 A-B, A-C 

 B- Ortaokul 206 341,83 

 C- Lise 219 359,35 

 Toplam 586  

Kültürel  

Potansiyel 

A- İlkokul 161 140,13 A-B, A-C 

 B- Ortaokul 206 341,58 

 C- Lise 219 361,03 

 Toplam 586  

Toplam Kültürel 

Sermaye 

 

A- İlkokul 

B- Ortaokul 

C- Lise 

Toplam 

161 

206 

219 

586 

128,36 

353,09 

358,85 

A-B, A-C 

(p<0.05)     

 

Tablo 4.15.’teki veriler dikkate alındığında entelektüel birikim, katılım, 

kültürel bilinç ve kültürel potansiyel boyutlarında okul türüne göre anlamlı farklılık 

olduğu görülmektedir (p<0.05).  Ayrıca okul yöneticilerinin toplam kültürel sermaye 

yeterlik düzeylerinde de okul türüne göre anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Sıra 

ortalamaları dikkate alındığında lisede çalışan okul yöneticilerinin ortaokul ve 

ilkokulda çalışan okul yöneticilerinden daha yüksek kültürel sermayeye yeterliğine 

sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca ortaokulda çalışan okul yöneticilerinin ilkokulda 

çalışan okul yöneticilerinden daha yüksek kültürel sermayeye yeterliliğine sahip 

olduğu görülmektedir. Okul türüne göre anlamlı farklılık tespit edilen boyutlarda 

farklılığın hangi grup lehine olduğunu belirlemek için Mann Whitney U Test 

yapılarak gruplar diğer gruplarla ikili olarak karşılaştırılmıştır.  Mann Whitney U 

Test sonuçlarına göre farkın kaynağına bakıldığında bütün boyutlar ve genel 
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ortalama açısından lisede ve ortaokulda çalışan okul yöneticileri ile ilkokulda çalışan 

okul yöneticiler arasında anlamlı farklılık vardır. Bu fark lise ve ortaokulda çalışan 

okul yöneticileri lehinedir. Sonuç olarak, okul yöneticilerinin çalıştıkları okul 

türünün hedef aldığı eğitim kitlesinin eğitim düzeyi yükseldikçe okul yöneticilerinin 

kültürel sermayesinin de yükseldiği söylenebilir.  

4.1.15. Ailede Yükseköğretim Düzeyinde Eğitim Gören Kişi Sayısı Değişkeni 

İçin Analiz Sonuçları 

Okul yöneticilerinin ailede yükseköğretim düzeyinde eğitim gören kişi 

sayısı ile kültürel sermaye yeterlik düzeyleri arasında anlamlı farkın olup olmadığına 

dair yapılan Kruskal Wallis Testi sonuçlarına göre bütün boyutlarda ve toplam 

kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde anlamlı fark görülmüştür. Test sonucu Tablo 

4.16.’da verilmiştir. Gruplar arasında çıkan farklar tablo gösteriminde kolaylık 

olması amacıyla “Yükseköğretimde Eğitim Gören Yok=A”, “1 Kişi=B”, “2 Kişi=C”, 

“3 ve üzeri=D” olarak gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.16. 

Yükseköğretimde Eğitim Gören Kişi Sayısı Değişkenine Göre Okul 

Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis 

Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney 

Testi Sonucu 

 Entelektüel Birikim Katılım Kültürel 

Bilinç 

Kültürel  

Potansiyel 

Toplam 

Kültürel 

Sermaye 

 

Chi-square 274,163 235,147 226,098 230,575 276,167 

Df 3 3 3 3 3 

p.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 Yükseköğretimde 

Eğitim Gören Kişi 

Sayısı 

N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Entelektüel 

Birikim 

A- Eğitim Gören Yok 123 72,02 A-B, A-C, A-D 

B-C, B-D 

 B- 1 kişi 166 326,05 

 C- 2kişi 177 361,01 

 D- 3 ve üzeri 120 375,93 

 Toplam 586  

Katılım A- Eğitim Gören Yok 123 94,52 A-B, A-C, A-D 

B-C, B-D  B- 1 kişi 166 301,06 

 C- 2kişi 177 371,69 

 D- 3 ve üzeri 120 372,66 

 Toplam 586  

(p<0.05)     
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Tablo 4.16. (devamı) 

Yükseköğretimde Eğitim Gören Kişi Sayısı Değişkenine Göre Okul 

Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis 

Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney 

Testi Sonucu 

 Yükseköğretimde 

Eğitim Gören Kişi 

Sayısı  

N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Kültürel Bilinç A- Eğitim Gören Yok 

B- 1 kişi 

C- 2 kişi 

D- 3 ve üzeri  

Toplam 

123 

166 

177 

120 

586 

96,03 

309,48 

361,65 

369,48 

A-B, A-C, A-D 

B-C, B-D 

Kültürel  

Potansiyel 

A- Eğitim Gören Yok 123 94,55 A-B, A-C, A-D 

B-C, B-D 

 B- 1 kişi 166 310,11 

 C- 2kişi 177 375,83 

 D- 3 ve üzeri 120 383,01 

 Toplam 586  

Toplam Kültürel 

Sermaye 

 

A- Eğitim Gören Yok 

B- 1 kişi 

C- 2kişi 

D- 3 ve üzeri 

Toplam 

123 

166 

177 

120 

586 

74,41 

310,70 

374,62 

374,62 

A-B, A-C, A-D 

B-C, B-D 

(p<0.05)     

 

Tablo 4.16.’daki veriler entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç ve 

kültürel potansiyel boyutlarında ailede yükseköğretim gören kişi sayısına göre 

anlamlı farklılık olduğunu ortaya koymaktadır (p<0.05).  Ayrıca okul yöneticilerinin 

toplam kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde de ailede yükseköğretim gören kişi 

sayısı değişkenine göre göre anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Sıra ortalamaları 

dikkate alındığında okul yöneticilerinin ailesinde yüksek öğretim gören kişi sayısı 

arttıkça daha yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliliği gösterdiği belirlenmiştir. 

Okul yöneticilerinin ailesinde yüksek öğretim gören kişi sayısına göre anlamlı 

farklılık tespit edilen boyutlarda farklılığın hangi grup lehine olduğunu belirlemek 

için Mann Whitney U Test yapılarak gruplar diğer gruplarla ikili olarak 

karşılaştırılmıştır.  Mann Whitney U Test sonucuna göre farkın kaynağına 

bakıldığında bütün boyutlar ve genel ortalama açısından ailesinde 2 kişi ve 3 ve üzeri 

yükseköğretim gören okul yöneticileri ile ailesinde 1 kişi yükseköğretim gören veya 

hiç eğitim görmeyen okul yöneticileri arasında anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık 

ailesinde 2 kişi ve 3 kişi yükseköğretim gören okul yöneticileri lehinedir. Ailesinde 1 

kişi yükseköğretim gören okul yöneticileri ile ailesinde hiç yükseköğretim görmeyen 

okul yöneticileri arasında da anlamlı farklılık vardır. Bu fark ailesinde 1 kişinin 

yükseköğretim gördüğü okul yöneticilerinin lehinedir. Sonuç olarak, okul 
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yöneticilerinin ailesinde yükseköğretim gören kişi sayısı arttıkça okul yöneticileri 

daha yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliliği göstermektedir.  

4.1.16. Yükseköğretim Öncesi Uzun Süreli İkamet Edilen Yer Değişkeni İçin 

Analiz Sonuçları 

Okul yöneticilerinin yüksek öğretim öncesi uzun süreli ikamet ettiği yer ile 

kültürel sermaye yeterlik düzeyleri arasında anlamlı farkın olup olmadığına dair 

yapılan Kruskal Wallis Testi sonuçlarına göre bütün boyutlarda ve toplam kültürel 

sermaye yeterlik düzeylerinde anlamlı fark görülmüştür. Test sonucu Tablo 4.17.’de 

verilmiştir. Gruplar arasında çıkan farklar tablo gösteriminde kolaylık olması 

amacıyla “İl=A”, “İlçe=B”, “Köy-Kasaba= C” olarak gösterilmiştir.  

 

Tablo 4.17. 

Yükseköğretim Öncesi Uzun Süreli İkamet Edilen Yere Göre Okul Yöneticilerinin 

Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve 

Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Entelektüel Birikim Katılım Kültürel 

Bilinç 

Kültürel  

Potansiyel 

Toplam 

Kültürel 

Sermaye 

 

Chi-square 227,706 175,714 174,024 174,975 216,942 

Df 2 2 2 2 2 

p.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 Yüksek Öğretim 

Öncesi Uzun Süreli 

İkamet Edilen Yer 

N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Entelektüel Birikim A- İl 263 370,21 A-B, A-C 

B-C  B- İlçe 215 306,86 

 C- Köy-Kasaba 108 80,10 

 Toplam 586  

Katılım A- İl 263 352,04 A-B, A-C 

B-C  B- İlçe 215 318,20 

 C- Köy-Kasaba 108 101,77 

 Toplam 586  

Kültürel Bilinç A- İl 263 354,90 A-B, A-C 

B-C  B- İlçe 215 313,41 

 C- Köy-Kasaba 108 104,34 

 Toplam 586  

Kültürel  

Potansiyel 

A- İl 

B- İlçe 

C- Köy-kasaba 

Toplam 

263 

215 

108 

586 

355,52 

312,74 

104,18 

A-B, A-C, B-C 

Toplam Kültürel 

Sermaye 

 

A- İl 

B-İlçe 

C-Köy-kasaba 

Toplam 

263 

215 

108 

586 

364,05 

313,30 

82,28 

A-B, A-C 

B-C 

(p<0.05)     
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Tablo 4.17. incelendiğinde entellektüel birikim, katılım, kültürel bilinç ve 

kültürel potansiyel boyutlarında yükseköğretim öncesi uzun süreli ikamet edilen yere 

göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir (p<0.05).  Ayrıca okul yöneticilerinin 

toplam kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde de yükseköğretim öncesi uzun süreli 

ikamet edilen yere göre anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Sıra ortalamaları dikkate 

alındığında yükseköğretim öncesi uzun süre illerde ikamet eden okul yöneticilerinin 

yükseköğretim öncesi uzun süre ilçe ve kasabalar-köylerde ikamet eden okul 

yöneticilerinden daha yüksek düzeyde kültürel sermayeye yeterliliğine sahip olduğu 

görülmektedir. Ayrıca yükseköğretim öncesi uzun süre ilçelerde ikamet eden okul 

yöneticilerinin yükseköğretim öncesi uzun süre kasabalarda-köylerde ikamet eden 

okul yöneticilerinden daha yüksek düzeyde kültürel sermayeye yeterliliğine sahip 

olduğu görülmektedir. Yükseköğretim öncesi uzun süreli ikamet edilen yere göre 

anlamlı farklılık tespit edilen boyutlarda farklılığın hangi grup lehine olduğunu 

belirlemek için Mann Whitney U Test yapılarak gruplar diğer gruplarla ikili olarak 

karşılaştırılmıştır.  Mann Whitney U Test sonuçlarına göre farkın kaynağına 

bakıldığında bütün boyutlar ve genel ortalama açısından yükseköğretim öncesi uzun 

süre illerde ikamet eden okul yöneticileri ile yüksek öğrenim öncesi uzun süre 

ilçelerde ikamet eden ve kasabalar-köylerde ikamet eden okul yöneticileri arasında 

anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık illerde ikamet eden okul yöneticileri lehinedir. 

Ayrıca yüksek öğretim öncesi uzun süre ilçelerde ikamet eden okul yöneticileri ile 

yüksek öğrenim öncesi uzun süre kasabalar-köylerde ikamet eden okul yöneticileri 

arasında da anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık ilçelerde ikamet eden okul 

yöneticilerinin lehinedir. Sonuç olarak uzun süre illerde yaşayan okul yöneticilerinin 

uzun süre ilçelerde ve köy-kasabalarda ikamet eden okul yöneticilerine göre kültürel 

sermaye yeterlilik düzeyi daha yüksektir.  

4.2. İKİNCİ ALT PROBLEME İLİŞKİN BULGULAR 

Bu çalışmada ikinci alt problem olan “Okul yöneticilerinin kültürel sermaye 

yeterlik düzeylerini etkileyen temel etkenlere yönelik görüşleri nelerdir?” 

kapsamında, okul yöneticilerinin kendilerini kültürel sermaye açısından yeterli 

görme durumuna ilişkin görüşleri, okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerini 

sağlamak için yaptığı davranışlar, okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerine 

sahip olmasını engelleyen etkenler ve okul yöneticilerinin kültürel sermaye 

yeterliklerine ilişkin önerileri incelenmiştir. Araştırma süresince katılımcıların 
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sorulara verdiği cevaplar doğrultusunda ortaya çıkan ana kategori ve temalar aşağıda 

genel olarak sunulmuştur. 

 

İkinci Alt Probleme İlişkin Ana Kategori ve Alt Temalar: 

Kategori :Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeyini Etkileyen Faktörler 

Tema 1. Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerine ilişkin görüşleri 

Tema 2. Kültürel sermaye yeterliğini sağlamak için yapılan etkinlikler 

Tema 3. Kültürel sermaye yeterliklerine sahip olunmasını engelleyen etkenler 

Tema 4. Kültürel sermaye yeterlik düzeyini yükseltmek için öneriler 

 

4.2.1.Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeyini Etkileyen Faktörler 

Bu kategori altında okul yöneticilerinin kendilerini kültürel sermaye 

açısından yeterli görme durumuna ilişkin görüşleri, okul yöneticilerinin kültürel 

sermaye yeterliklerini sağlamak için yaptığı davranışlar, okul yöneticilerinin kültürel 

sermaye yeterliklerine sahip olmasını engelleyen etkenler  ve okul yöneticilerinin 

kültürel sermaye yeterliklerine ilişkin önerileri incelenmiştir. 

Tema 1. Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerine ilişkin 

görüşleri 

Katılımcılara yöneltilen “Bir okul yöneticisi olarak kültürel sermaye 

açısından kendinizi yeterli görüyor musunuz?” sorusuna; katılımcı okul 

yöneticilerinin çoğunluğu (N=12) kendilerini kültürel sermaye açısından yeterli 

gördükleri cevabını verirken, geri kalanı ise (N=6) kültürel sermaye açısından 

kendilerini biraz yeterli gördükleri cevabını vermiştir. Araştırmada kendisini kültürel 

sermaye açısından yeterli görmediği (N=0) ifade eden bir okul yöneticisi 

bulunmamaktadır. 

 Tema 2. Kültürel sermaye yeterliğini sağlamak için yapılan etkinlikler 

“Kültürel sermaye yeterliğinizi sağlamak için neler yaptınız/yaparsınız?” sorusu 

katılımcılara sorulmuştur ve katılımcılardan gelen cevaplara göre elde edilen tematik 

çözümleme aşağıdaki Tablo 4.18’de verilmiştir.   
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Tablo 4.18.  

Katılımcı okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerini sağlamak için yaptıkları 

etkinliklere ilişkin görüşleri 
Tema Alt Tema İfadeler (Kavramsal Kodlamalar) 

Kültürel Sermaye Yeterliğini 

Sağlamak İçin Yapılan 

Etkinlikler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entelektüel birikimini 

geliştirme  

(N=13) 

Düzenli okumalar yapma (kitap, gazete vb.) 

Haberleri izleme 

Yeni beceri gelişimi için öğrenme (dil 

öğrenme, müzik aleti öğrenme, bilgisayar 

programı öğrenme vb.) 
Sosyal İlişki Ağlarını 

Geliştirme 

(N=9) 

Amirlerle ilişki geliştirme 

Yerel yöneticilerle ilişki geliştirme 

Sendika temsilcileri ile ilişki geliştirme 

Basın mensupları ile ilişki geliştirme 

Okul paydaşlarıyla ilişki geliştirme 

(Öğretmen, veli vb.) 

Esnafla ilişki geliştirme 

İş adamları ile ilişki geliştirme 
Etkinliklere katılım 

(N=8) 
Sosyal etkinliklere katılım 

Kültürel etkinliklere katılım 

Avrupa Birliği proje etkinliklerine katılım 

(Erasmus vb.) 

Hayır etkinliklerine katılma 

Bilimsel etkinliklere katılım 

Sanatsal etkinliklere katılım  

Eğitimle ilgili kongrelere katılım 

Sportif etkinliklere katılma 
Eğitim Alma 

(N=5) 
Hizmet içi eğitim alma 

Yüksek lisans yapma 

İkinci bir lisans eğitimi alma 

Özel kurs alma   

Üniversitede özel öğrenci olma 

 

Tablo 4.18.’de katılımcı okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerini sağlamak 

için yaptıkları etkinliklere ilişkin; entelektüel birikimini geliştirme, etkinliklere 

katılım, eğitim alma ve sosyal ilişki ağlarını geliştirmeye yönelik ifadeler belirttiği 

görülmektedir.  

Katılımcıların çoğunluğu (N=13) kültürel sermaye yeterliğini sağlamak için 

entelektüel birikimi geliştirdiklerini ifade etmiştir. Bu katılımcılar düzenli okumalar 

yapma (kitap, gazete, dergi vb.), haberleri izleme (kültürel, sosyal, sanatsal, sportif, 

güncel, siyasi yaşamla ilgili haberleri izleme), yeni beceri gelişimi için öğrenme (dil 

öğrenme, müzik aleti çalmayı öğrenme, bilgisayar kullanmayı öğrenme, diksiyon 

öğrenme, ebru sanatını öğrenme, dans etmeyi öğrenme, profesyonel resim yapmayı 

öğrenme) gibi etkinlikleri kültürel sermaye yeterliklerini sağlamak için yaptıklarını 

ifade etmektedir. Kültürel sermaye yeterliklerini sağlamak için entelektüel 

birikimlerini geliştirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirdiğini ifade eden 

katılımcıların çoğu  entelektüel birikimlerini geliştirmek için en çok düzenli 

okumalar yaptıklarını (kitap, gazete ve dergi okuduklarını) ifade etmişlerdir. Kültürel 
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sermaye yeterliğini sağlamak için düzenli okumalar yaptığını vurgulayan bir okul 

yöneticisi “Her ay en az 3 kitap okurum. Ayrıca günlük olarak 2-3 üç gazeteyi takip 

ederim. Eğitim öğretimle ilgili yeni gelişmeleri kitaplardan ve dergilerden takip 

ederim” (Y:16) şeklinde görüş bildirmiştir. Bir diğer okul yöneticisi ise kültürel 

sermaye yeterliğini sağlamak amacıyla yeni beceriler geliştirmek için yeni şeyler 

öğrendiğini vurgulayarak “İngilizceyi konuşabilmek için dil öğreniyorum; bilgisayar 

kullanma becerimi geliştirmek için bilgisayarı ve yeni çıkan bilgisayar programlarını 

öğreniyorum ve bilgi arttırıyorum (Y:14)” şeklinde görüş belirtmiştir. 

Katılımcıların yarısı (N=9) kültürel sermaye yeterliklerini sağlamak için 

sosyal ilişki ağlarını geliştirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade 

etmiştir. Bu katılımcılar amirlerle ilişki geliştirme, yerel yöneticilerle ilişki 

geliştirme, sendika temsilcileri ile ilişki geliştirme, basın mensupları ile ilişki 

geliştirme, okul paydaşlarıyla ilişki geliştirme (Öğretmen, veli, öğrenci vb.), esnafla 

ilişki geliştirme, iş adamları ile ilişki geliştirme gibi etkinlikleri kültürel sermaye 

yeterliklerini sağlamak için yaptıklarını ifade etmektedir. Kültürel sermaye 

yeterliklerini sağlamak için sosyal ilişki ağlarını geliştirmeye yönelik etkinlikler 

gerçekleştirdiğini ifade eden katılımcıların çoğu en çok okul paydaşlarıyla (velilerle, 

okul personeli ve öğrenciler) ile ilişki geliştirdiklerini belirtmişlerdir. Bir okul 

yöneticisi bu konuda; “Öğretmenler, memurlar ve hizmetlilerle yani okul personeli, 

velilerle ve öğrencilerle iyi ilişkiler geliştiriyorum; bu da okulun ihtiyaçlarını 

karşılamamda, okulun sorunlarını çözmemde ve okulu sorunsuz yönetmemde, 

kısacası işleri yürütmemde bana artı bir değer sağlıyor” (Y:7) şeklinde görüş 

bildirerek kültürel sermaye yeterliği sağlamak için okul paydaşları olan okul 

personeli, öğrenciler ve velilerle iyi ilişkiler geliştirmenin önemine vurgu yapmıştır. 

Amirlerle iyi ilişki geliştirmenin kültürel sermaye yeterliğini sağlama açısından 

önemi vurgulayan bir okul yöneticisi bu konuda “Amirlerimle ilişkilerim iyidir; iyi 

ilişkilerim sayesinde her zaman onlarla diyalog halindeyim; bunun sayesinde okulun 

ihtiyaçlarını karşılamada ve sorunlarını çözmemde yardımcı oluyorlar” (Y:2) 

şeklinde görüş bildirmiştir. 

Katılımcıların yarıya yakını (N=8) ise kültürel sermaye yeterliğini sağlamak 

için etkinliklere katıldıklarını ifade etmişlerdir. Bu katılımcılar sosyal etkinliklere 

katılım, kültürel etkinliklere katılım, Avrupa Birliği proje etkinliklerine katılım 

(Erasmus vb.), hayır etkinliklerine katılma, bilimsel etkinliklere katılım (TUBİTAK 

Proje etkinlikleri), sanatsal etkinliklere katılım, eğitimle ilgili kongrelere katılım, 
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sportif etkinliklere katılım gibi etkinlikleri kültürel sermaye yeterliklerini sağlamak 

için yaptıklarını ifade etmektedir. Kültürel sermaye yeterliklerini sağlamak için 

etkinliklere katıldıklarını ifade eden katılımcılar en fazla sosyal ve kültürel 

etkinliklere katıldıklarını ifade etmişlerdir. Kültürel sermaye yeterliğini sağlamak 

için soysal ve kültürel etkinliklere katılmanın önemini belirten bir okul yöneticisi 

“Sinemaya ve tiyatroya giderim; bir çok sosyal etkinliklere katılırım. Hıdırellez, 

aşure günü, zafer bayramı kutlamalarına katılırım; bunun yanı sıra çok sayıda başka 

kültürel etkinliklere katılırım” şeklinde görüş bildirmiştir (Y:18). Kültürel sermaye 

yeterliğini sağlamak için (bir Avrupa Birliği proje etkinliği olan) Erasmus Plus 

projelerine katıldığını ifade eden bir okul yöneticisi “Erasmus Plus projesiyle yurt 

dışında birkaç ülkeye gittim; bu ise beni kültürel olarak geliştirdi” (Y:11) şeklinde 

görüş bildirmiştir.  

Az sayıdaki katılımcı (N=5) ise kültürel sermaye yeterliğini sağlamak için 

eğitim aldığını ifade etmiştir. Bu katılımcılar hizmet içi eğitim alma, yüksek lisans 

yapma, ikinci bir lisans eğitimi alma, özel kurs alma, üniversitede özel öğrenci 

olmagibi etkinlikleri kültürel sermaye yeterliklerini sağlamak için yaptıklarını ifade 

etmektedir. Kültürel sermaye yeterliklerini sağlamak için eğitim aldıklarını ifade 

eden bu katılımcılar en fazla yararlandıkları eğitim hizmetinin hizmet içi eğitim 

hizmeti olduğunu belirtmiştir. Kültürel sermaye yeterliğini sağlamak için hizmet içi 

eğitim aldığını ifade eden bir okul yöneticisi “Türkiye’nin neresinde olursa olsun 

ilgimi çeken ve öğrenmem gerektiğine inandığım tüm alanlarda hizmet içi eğitimlere 

katılırım” (Y:1) şeklinde görüş bildirmiştir. Kültürel sermaye yeterliğini sağlamak 

için ikinci bir lisans eğitimi aldığını vurgulayan bir okul yöneticisi “İktisadi ve Siyasi 

Bilimler Fakültesi kamu yönetimi alanında lisans eğitimi aldım ve mezun oldum; bu 

bana çok şey kattı ”(Y:17) şeklinde görüş belirtmiştir. 

Tema 3. Kültürel sermaye yeterliklerine sahip olunmasını engelleyen etkenler 

“Sizce okul yöneticilerinin kültürel sermaye (entelektüel birikim, katılım, kültürel 

bilinç, kültürel potansiyel) yeterliklerine sahip olmasını engelleyen durumlar 

nelerdir?” sorusu katılımcılara sorulmuştur ve katılımcılardan gelen cevaplara göre 

elde edilen tematik çözümleme aşağıdaki Tablo 4.19’de verilmiştir.  
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Tablo 4.19.  

Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerine sahip olmasını engelleyen 

etkenlere ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri 

Tema Alt Temalar İfadeler (Kavramsal Kodlamalar) 

Kültürel Sermaye 

Yeterliklerine Sahip 

Olunmasını Engelleyen 

Etkenler 

Okul yöneticilerinden 

kaynaklanan etkenler 

(N=13) 

Bireysel gelişim isteğinin olmayışı 

(gelişim için zaman ayırmama, idealist 

olmama vb.) 

Etkinliklere katılım eksikliği (sosyal, 

kültürel vb.) 

Bireysel sorumluluklar 

Eğitim düzeyi 

Kendini yeterli görme 

Akademik bilgi yetersizliği 

Öğrenen lider olmama (okuma 

alışkanlığının olmaması vb.) 
Okul yöneticileri harici 

etkenler 

(N=9) 

Aile kaynaklı engeller 

Olumsuz çevre koşulları (çalışılan yerin 

sosyo-kültürel özellikleri vb.) 

Ekonomik sıkıntılar 

Alınan eğitimin kalitesi 

KS gelişiminin ödüllendirilmemesi 

KS’nin yönetici seçimlerinde bir kriter 

olmaması 

KS’nin performans değerlendirmede bir 

kriter olmaması 

İş yükünün fazla olması 

 

Tablo 4.19.’daki veriler değerlendirildiğinde, katılımcıların okul 

yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerine sahip olmasını engelleyen etkenlere 

ilişkin; okul yöneticilerinden kaynaklanan etkenlere ve okul yöneticileri harici 

etkenlere yönelik ifadeler belirttiği görülmektedir.  

Katılımcıların çoğu (N=13) okul yöneticilerinden kaynaklanan etkenlerin 

okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerine sahip olmasını engelleyen 

etkenler olduğunu ifade etmektedir. Bu katılımcılar, bireysel gelişim isteğinin 

olmayışı (gelişim için zaman ayırmama, idealist olmama vb.), etkinliklere katılım 

eksikliği (sosyal, kültürel vb.), bireysel sorumluluklar, eğitim düzeyi, kendini yeterli 

görme, akademik bilgi yetersizliği, öğrenen lider olmama (okuma alışkanlığının 

olmaması vb.) gibi okul yöneticilerinden kaynaklanan etkenlerin okul yöneticilerinin 

kültürel sermaye yeterliklerine sahip olmasını engelleyen etkenler olduğunu ifade 

etmektedir.  

Okul yöneticilerinden kaynaklanan etkenlerin okul yöneticilerinin kültürel 

sermaye yeterliklerine sahip olmasını engellediği yönünde görüş bildiren 

katılımcıların çoğu okuma alışkanlığının olmamasının okul yöneticilerinin kültürel 

sermaye yeterliklerine sahip olmasını engelleyen bir etken olduğunu ifade etmiştir. 
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Bir okul yöneticisi, öğrenen lider olmamanın kültürel sermaye yeterliklerine sahip 

olmaya engel teşkil ettiğini vurgulamıştır ve “Bütün bilgiler hızla değişirken ve her 

şey yenilenirken biz her şeyi bildiğimiz sanıyoruz; hiçbir şey öğrenmeye gayret 

etmiyoruz, kitap okuyoruz diyoruz ama düzenli bir okuma alışkanlığımız yok; 

alanımızda kendimiz geliştirmiyoruz; kısacası öğrenen bir lider olamıyoruz ve 

çalışanlarımıza örnek olamıyoruz” (Y:5) şeklinde görüş belirtmiştir. Bir diğer okul 

yöneticisi, okul yöneticilerinin kendilerini her alanda yeterli görmelerinin onların 

kültürel sermaye yeterliklerine ulaşmalarına bariyer oluşturduğunu vurgulamıştır ve 

“Okul yöneticileri herşeyi bildiğini, her alanda yetkin olduğunu sanıyor; bu kadar 

hızla değişen bu dünyada bu mümkün değil ve bu algı hatası-kendini yeterli görme- 

onların kültürel sermaye yeterliklerine sahip olmasının önüne set çekiyor” (Y:3) 

şeklinde görüş ifade etmiştir. 

Katılımcıların yarısı (N=9) okul yöneticileri harici etkenlerin okul 

yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerine sahip olmasını engelleyen etkenler 

olduğunu ifade etmektedir. Bu katılımcılar, aile kaynaklı engeller olumsuz çevre 

koşulları (çalışılan yerin sosyo-kültürel özellikleri vb.), ekonomik sıkıntılar, alınan 

eğitimin kalitesi, kültürel sermaye gelişiminin ödüllendirilmemesi, kültürel 

sermayenin yönetici seçimlerinde bir kriter olmaması, kültürel sermayenin 

performans değerlendirmede bir kriter olmaması, iş yükünün fazla olması gibi okul 

yöneticileri harici etkenlerin okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerine 

sahip olmasını engelleyen etkenler olduğunu ifade etmektedir. Okul yöneticileri 

harici etkenlerin okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerine sahip olmasını 

engellediği yönünde görüş bildiren katılımcıların çoğu ekonomik sıkıntıların okul 

yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerine sahip olmasını engelleyen bir etken 

olduğunu ifade etmiştir. Bir okul yöneticisi, ekonomik sıkıntıların kültürel sermaye 

yeterliklerine sahip olmaya engel teşkil ettiğini vurgulamıştır ve “Okul yöneticileri 

olarak maaşımız yetersiz; geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Bundan dolayı düzenli olarak 

kitap alamıyoruz, sinemaya, tiyatroya gidemiyoruz; kendimizi geliştirecek kurslara-

örneğin dil kurslarına- gidemiyoruz. Geçim sıkıntısı kültürel sermayeyi çok arka 

plana itiyor ” (Y:14) şeklinde görüş belirtmiştir. Bir diğer okul yöneticisi ise kültürel 

sermaye gelişiminin ödüllendirilmemesinin okul yöneticilerinin kültürel sermaye 

yeterliklerine sahip olmasına engel teşkil ettiğini vurgulamıştır ve “Kültürel yönden 

kendini geliştirmenin hiçbir ödüllendirici yanı yok; kimse sizi her ay diğerlerinden 

daha fazla kitap okuduğunuz, düzenli olarak sinemaya gittiğiniz, sosyal ve kültürel 
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etkinliklere katıldığınız ve hatta yüksek lisans yaptığınız için ödüllendirmiyor” (Y:12) 

şeklinde görüş bildirmiştir.  

Tema 4. Kültürel sermaye yeterlik düzeyini yükseltmek için öneriler 

“Sizce okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeylerini yükseltmek için neler 

yapılabilir?” sorusu katılımcılara sorulmuştur ve katılımcılardan gelen cevaplara 

göre elde edilen tematik çözümleme aşağıdaki Tablo 4.20’de verilmiştir.   

Tablo 4.20.  

Kültürel sermaye yeterlik düzeyini yükseltmek için yapılabileceklere ilişkin okul 

yöneticilerinin önerileri 
Tema 

 

Alt Tema İfadeler (Kavramsal Kodlamalar) 

Kültürel Sermaye Yeterlik 

Düzeyini Yükseltmek İçin 

Öneriler 

Okul Yöneticilerinin 

Yapması Gerekenler 

(N=13) 

Daha çok okuma  

Etkinliklere katılma (kültürel, sosyal, 

bilimsel, sportif vb.) 

Sorumluluk sahibi olma 

Yeniliklere açık olma 

Lisansüstü eğitim alma 

Beceri geliştirme 

Avrupa Birliği Projelerine katılım 

Güdülenmiş olma 

İkinci bir lisans eğitimi alma 
Okul yöneticileri harici 

unsurların yapması 

gerekenler 

(N=7) 

Ekonomik gelirlerinin artırılması 

KS’nin yönetici seçimi için 

kullanılması 

KS gelişiminin ödüllendirilmesi 

KS ile ilgili hizmet içi eğitim verilmesi 

Yurt dışında görevlendirilme 

KS’nin performans değerlendirmesi 

için kullanımı 

KS’yi arttırıcı etkinliklerin sağlanması 

 

Tablo 4.20.’de, katılımcılar okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik 

düzeyini yükseltmek için yapılabileceklere ilişkin; okul yöneticilerinin yapması 

gerekenler ve okul yöneticileri harici unsurların yapması gerekenler olarak iki farklı 

görüş beyan etmişlerdir. 

Katılımcıların çoğu (N=13) okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik 

düzeyini yükseltmek için okul yöneticilerinin yapması gerekenlere ilişkin görüş 

beyan etmiştir.  Bu katılımcılar daha çok okuma, etkinliklere katılma (kültürel, 

sosyal, bilimsel, sportif vb.), sorumluluk sahibi olma, yeniliklere açık olma, 

lisansüstü eğitim alma, beceri geliştirme, Avrupa Birliği Projelerine katılım, 

güdülenmiş olma, ikinci bir lisans eğitimi alma gibi okul yöneticilerinin kültürel 

sermaye yeterlik düzeyini yükseltmek için okul yöneticilerinin yapması gerekenler 

olduğunu ifade etmiştir. Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyini 

yükseltmek için okul yöneticilerinin yapması gerekenler olduğu yönünde görüş 
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bildiren katılımcıların çoğu okul yöneticilerinin daha çok okuması gerektiğini ifade 

etmiştir. Bir okul yöneticisi bu konuda “Daha çok kitap, bilimsel dergi okumalı, 

okumak müdürün, müdür yardımcısının bilgisini, entelektüel kapasitesini artırır” 

(Y:10) şeklinde görüş bildirerek okul yöneticilerinin daha çok okuması gerektiğini 

vurgulamıştır. Bir diğer okul yöneticisi kültürel sermaye yeterlik düzeyini 

yükseltmede lisansüstü eğitimin önemini vurgulayarak “Kültürel sermaye yeterliğini 

geliştirmek için lisansüstü eğitim alınabilir; alınan her eğitim bireyi bilgi, beceri ve 

kültür olarak daha ileri taşır” (Y:13) şeklinde görüş belirtmiştir. 

 Katılımcıların yarıya yakını (N=7) okul yöneticilerinin kültürel sermaye 

yeterlik düzeyini yükseltmek için okul yöneticileri harici unsurların yapması 

gerekenlere ilişkin görüş beyan etmiştir. Bu katılımcılar ekonomik gelirlerinin 

artırılması, kültürel sermayenin yönetici seçimi için kullanılması, kültürel sermaye 

gelişiminin ödüllendirilmesi, kültürel sermaye ile ilgili hizmet içi eğitim verilmesi, 

yurt dışında görevlendirilme, kültürel sermayenin performans değerlendirmesi için 

kullanımı, kültürel sermayeyi arttırıcı etkinliklerin sağlanması gibi okul 

yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyini yükseltmek için okul yöneticileri 

harici unsurların yapması gerekenler olduğunu ifade etmiştir. Okul yöneticilerinin 

kültürel sermaye yeterlik düzeyini yükseltmek için okul yöneticileri harici unsurların 

yapması gerekenler olduğu yönünde görüş bildiren katılımcıların çoğu okul 

yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliğinin yükselmesi için okul yöneticilerinin 

ekonomik gelirlerin arttırılmasının gerektiğini ifade etmiştir. Bir okul yöneticisi 

ekonomik gelir düzeyi ile kültürel sermaye yeterlik düzeyi arasında ilişki olduğu ve  

bundan dolayı okul yöneticilerinin  maaşlarının arttırılmasını gerektiğini 

vurgulanarak  “Bence her ay aldığım maaş ile kültürel sermaye düzeyim ilişkili; eğer 

maaşım yüksekse kitap, gazete alırım, sinemaya, tiyatroya daha çok giderim, daha 

çok sosyal ve kültürel etkinliğe katılırım; bundan dolayı okul yöneticilerinin maaşı 

arttırılmalı” (Y:11) şeklinde görüş belirmiştir. Bir yönetici ise performans 

değerlendirmede kültürel sermayenin bir kriter olarak kullanılmasının kültürel 

sermaye yeterlik düzeylerini arttırabilecek bir etken olduğuna vurgu yapmıştır ve 

“Kültürel sermayeye önem verilmesi ve okul yöneticilerinin kültürel sermayesini 

arttırması için kültürel sermayeye performans değerlendirmede yer verilmesi 

gerekiyor” (Y:4) şeklinde görüş bildirmiştir. 
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4.3. ÜÇÜNCÜ ALT PROBLEME İLİŞKİN BULGULAR 

Üçüncü alt problem olan “Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini 

yerine getirmeleri ne düzeydedir?” sorusu doğrultusunda nicel araştırma yapılmıştır. 

Üçüncü alt probleme yönelik olarak, ilk olarak okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeylerini tespit etmek amacıyla kullanılan ölçek ile elde 

edilen okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerine ilişkin 

aritmetik ortalamalar incelenmiştir. Daha sonra, okul yöneticilerinin demografik 

özellikleri (cinsiyet, yaş, görev, eğitim düzeyi, okul öncesi eğitim alma durumu , aile 

toplam aylık geliri, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, branş, kardeş sayısı, 

kıdem, mezun olunan üniversitenin yer aldığı coğrafi bölge, okul türü, ailede 

yükseköğretim düzeyinde eğitim gören kişi sayısı, yükseköğretim öncesi uzun süre 

ikamet edilen yer) ile kullanılan ölçek ile elde edilen okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme düzeylerine ilişkin aritmetik ortalamalar arasındaki 

ilişkiye bakılmıştır ve ölçek maddelerinden ortaya çıkan cevap ortalamalarının 

değerleri incelenerek bulgulanmıştır. 

4.3.1. Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini Yerine Getirme  

Düzeyleri 

Bu bölümde örneklem olarak seçilen Mersin İli Merkez İlçelerinde bağımsız 

değişken ayrımı gözetmeksizin araştırmaya katılan tüm okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme düzeyine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinin yüksek (

=3.66) olduğu görülmüştür (Tablo 4.21). 

Tablo 4.21. 

Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeyine İlişkin 

Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapma Puanları 
Maddeler ve Boyutlar N   ss Düzey 

Öğretmenlere okulun amaçlarını, değerlerini ve normlarını 

yeterince yorumlarım 

586 3.63 1.26 Yüksek 

Öğretmenlerin okulun tarihini öğrenmeleri için ortam 

hazırlarım 

586 3.65 1.24 Yüksek 

Okula yeni gelen öğretmen ve öğrencilerin okul kültürünü 

tanıyıp kaynaşabilmeleri için değişik etkinlikler düzenlerim 

586 3.69 1.25 Yüksek 

Düzenlenen sosyal etkinliklerle okul kültürünün gelişmesine 

katkıda bulunmaya çalışırım 

586 3,64 1.30 Yüksek 

Okul kültürünü toplumsal beklentilere uygun olarak çevreye 

sunmaya çalışırım 

586 3.64 1.24 Yüksek 

Okulun ortak parolası ahlaklı, sorumluluk sahibi ve başarılı 

öğrenci yetiştirmektir 

586 3.65 1.28 Yüksek 

Kültürel liderlik rolümü başarıyla uyguladığımı düşünüyorum 586 3.67 1.28 Yüksek 
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Tablo 4.21. (Devamı) 

Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeyine İlişkin 

Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapma Puanları 
Maddeler ve Boyutlar N   ss Düzey 

Konuşma ve yazı dilini ustalıkla kullandığımı düşünüyorum 586 3.62 1.25 Yüksek 

Yasal sınırlar içerisinde yetkiden çok etkileme gücümü 

kullanırım 

586 3.67 1.29 Yüksek 

Başarının uyumlu ekip çalışmasına bağlı olduğuna inanırım 586 3.68 1.25 Yüksek 

Bu okulda öğretmenler ve yöneticiler birbirlerini birer 

meslektaş olarak görmektedirler 

586 3.66 1.24 Yüksek 

Okulun çevredeki saygınlığında okul yöneticisinin katkısı 

büyüktür 

586 3.68 1.23 Yüksek 

Çağdaş gelişmeleri ve yenilikleri akılcı olarak okulumuza 

yansıtmaya çalışırım 

586 3.68 1.27 Yüksek 

Öğretmenler arasındaki sosyal ve mesleki dayanışmanın 

oluşmasında okul yöneticisinin katkısı büyüktür 

586 3.69 1.21 Yüksek 

Bu okulda öğretmenler ve öğrenciler en değerli insan kaynağı 

olarak görülür 

586 3.67 1.26 Yüksek 

Öğretmenlerin kendilerini yenilemelerinde onlara her zaman 

destek olurum 

586 3.68 1.26 Yüksek 

Bu okulda okulun misyonunun ve değerlerinin önemine ilişkin 

yönetici ve öğretmenler arasında görüş birliği vardır 

586 3.67 1.21 Yüksek 

Toplumsal değerlerin okulda yaşatılması için gerekli ortamı 

oluşturmaya çalışırım 

586 3.63 1.27 Yüksek 

Bu okula özgü ortak bir kültürel dil vardır 586 3.62 1.28 Yüksek 

Okulumuzda düzenlenen geleneksel törenler okul kültürünün 

sürdürülmesinde önemli bir fırsat olarak görülmektedir 

586 3.66 1.27 Yüksek 

Okulumuzun adı başarı ve saygınlığın simgesidir 586 3.63 1.27 Yüksek 

Maddelerin Genel Toplamı 586 3.66 1.06 Yüksek 

 

Tablo 4.21.’in incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi okul yöneticilerinin 

algıları aritmetik ortalamalar açısından değerlendirildiğinde yani aritmetik 

ortalamaların ortalaması alındığında genel olarak okul yöneticileri kültürel liderlik 

rollerini yüksek düzeyde yerine getirmektedir ( =3.66). Okul yöneticilerinin 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyine ilişkin madde bazında ortalamaları 

 =3.62 ile  =3.69 arasında değişmektedir. Okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyine ilişkin en yüksek puanın yer aldığı maddeler  

“Okula yeni gelen öğretmen ve öğrencilerin okul kültürünü tanıyıp kaynaşabilmeleri 

için değişik etkinlikler düzenlerim”  ve “Öğretmenler arasındaki sosyal ve mesleki 

dayanışmanın oluşmasında okul yöneticisinin katkısı büyüktür” ifadesi ( =3.69) 

olurken, en düşük puanın yer aldığı madde “Bu okula özgü ortak bir kültürel dil 

vardır” ifadesi olmuştur. Bu sonuçlara göre okul yöneticileri kültürel liderlik rolleri 

ile ilgili bütün maddeleri yüksek düzeyde yerine getirmektedirler.  
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4.3.2. Cinsiyet Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Okul yöneticilerinin cinsiyetleri ile kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeyleri arasında anlamlı farkın olup olmadığına dair yapılan Mann-Whitney Testi 

sonuçlarına göre okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeylerinde anlamlı fark görülmüştür. Test sonucu Tablo 4.22’de verilmiştir.  

Tablo 4.22. 

Cinsiyete Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini Yerine Getirme 

Düzeylerinde Anlamlı Fark Durumlarına İlişkin Mann-Whitney Testi 
 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 

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

 Cinsiyet N Sıra Ortalama Sıralar 

Toplamı 

Kültürel 

Liderlik 

Rolleri 

Erkek 462 329,09 152038,50 

Kadın 124 160,91 19952,50 

Toplam 586   

p<0.05     

 

Tablo 4.22.’deki veriler okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine 

getirme düzeylerinde cinsiyete göre anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir 

(p<0.05). Cinsiyete göre anlamlı farklılığın hangi grup lehine olduğunu gösteren sıra 

ortalamaları (Ranks) dikkate alındığında; erkek katılımcıların kadınlara göre daha 

yüksek ortalamaya sahip olduğu ve erkek okul yöneticilerinin kadın okul 

yöneticilerine göre kültürel liderlik rollerini daha yüksek düzeyde yerine getirdiği 

görülmektedir. Ancak kadın ve erkek okul yöneticilerinin grup büyüklükleri farklı 

olduğundan bağlı değişim katsayısına da bakılması gerekmektedir. Tablo 4.23’te 

cinsiyet değişkenine göre okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine 

getirme düzeylerine ilişkin aritmetik ortalamaları, standart sapma puanları ve bağıl 

değişim katsayıları verilmiştir. 

Tablo 4.23. 

Cinsiyet Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini 

Yerine Getirme Düzeylerine İlişkin Aritmetik Ortalamaları, Standart Sapma 

Puanları ve Bağıl Değişim Katsayıları 
 N   Ss Bağıl Değişim 

Katsayısı 

Kültürel Liderlik Rollerini Yerine Getirme 

Düzeyi 

    

Kadın 124 2.66 1.23 46.2 

Erkek 462 3.93 0.83 21.1 

 

Tablo 4.23.’teki veriler dikkate alındığında tıpkı sıra ortalamalarında olduğu 

gibi aritmetik ortalama açısından erkek okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeylerinin ( =3.93) kadın okul yöneticilerine ( =2.66) göre daha 
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yüksek olduğu görülmektedir. Bağıl değişim katsayısı kullanılarak standart sapma 

değerleri değerlendirildiğinde de kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeylerinde erkek okul yöneticilerinin (V = 21.1) kültürel liderlik rollerini yerine 

getirme düzeylerine ilişkin algılarının, kadın okul yöneticilerinin (V = 46.2) 

algılarına göre daha sıkı bir şekilde sahiplenildiği görülmektedir. Çünkü erkek okul 

yöneticilerinin algı düzeyleri ile ilgili bağıl değişim katsayısı daha düşüktür ve daha 

homojen bir dağılım göstermektedir. Dolayısıyla bağıl değişim katsayısı sıra 

ortalamaları ve aritmetik ortalamalar ile elde edilen bulguları desteklemektedir. 

4.3.3. Yaş Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Araştırmada yaş değişkeni açısından okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyinde anlamlı farklılık olup olmadığına dair yapılan 

Kruskal Wallis Testi sonuçlarına göre yaş değişkeni açısından okul yöneticilerinin 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde anlamlı farklılık görülmüştür. 

Test sonucu Tablo 4.24’te verilmiştir. Gruplar arasında çıkan farklar tablo 

gösteriminde kolaylık olması amacıyla “20-30 Yaş=A”, “31-40 Yaş=B”, “41-50 

Yaş=C”, “50 ve Üzeri Yaş=D” olarak gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.24. 

Yaş Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini Yerine 

Getirme Düzeylerine İlişkinKruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı 

Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Chi-square Df p. 

 237,925 3 ,000 

 Kıdem N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Kültürel 

Liderlik 

Rolleri 

A- 20-30 Yaş 59 72,56 A-B, A-C, A-D 

B-C, B-D B-31-40 Yaş 100 147,36 

C-41-50 Yaş 205 358,12 

D-50 ve Üzeri Yaş 222 358,37 

Toplam 586   

(p<0.05)     

 

Tablo 4.24. incelendiğinde okul yöneticilerinin toplam kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeylerinde yaş değişkenine göre anlamlı farklılık 

bulunmuştur (p<0.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında 51 yaş ve üzeri yaşa 

sahip okul yöneticilerinin 20-30 yaş, 31-40 yaş ve 41-50 yaş arasında yaşa sahip olan 

okul yöneticilerine göre kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinin daha 

yüksek düzeyde ve daha yeterli olduğu görülmektedir.  41-50 arasında yaşa sahip 

okul yöneticilerinin 20-30 yaş ve 31-40 yaş arasında yaşa sahip olan okul 
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yöneticilerine göre kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinin daha yüksek 

düzeyde ve daha yeterli olduğu görülmektedir. 31-40 yaş arasında olan okul 

yöneticilerinin 20-30 yaş arasında yaşa sahip olan okul yöneticilerine göre kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinin daha yüksek düzeyde ve daha yeterli 

olduğu görülmektedir. Yaş değişkenine göre anlamlı farklılık tespit edilen boyutlarda 

farklılığın hangi grup lehine olduğunu belirlemek için Mann Whitney U Test 

yapılarak gruplar diğer gruplarla ikili olarak karşılaştırılmıştır. Aşağıda buna ilişkin 

tablolar verilmiştir. Mann Whitney U Test sonuçlarına göre farkın kaynağına 

bakıldığında 20-30 yaşa sahip olan okul yöneticileri ile 31-40, 41-50 ve 51 ve üzeri 

yaşa sahip olanlar arasında anlamlı farklılık vardır. Bu fark 31-40, 41-50 ve 51 ve 

üzeri yaşa sahip olan okul yöneticileri lehinedir. Ayrıca 31-40 yaşa sahip olanlarla 

41-50 ve 51 ve üzeri yaşa sahip olanlar arasında anlamlı farklılık vardır. Bu fark  41-

50 ve 51 ve üzeri yaşa sahip olan okul yöneticileri lehinedir. Sonuç olarak, okul 

yöneticilerinin yaşı arttıkça kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinin 

yükseldiği görülmektedir.  

4.3.4. Görev Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Görev değişkeni açısından okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeyinde anlamlı farklılık olup olmadığına dair yapılan Kruskal 

Wallis Testi sonuçlarına göre görev değişkeni açısından okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde anlamlı farklılık görülmüştür. Test 

sonucu Tablo 4.25.’te verilmiştir. Gruplar arasında çıkan farklar tablo gösteriminde 

kolaylık olması amacıyla “Müdür yardımcısı=A”, “Müdür Başyardımcısı=B”, 

“Müdür=C” olarak gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.25 

Görev Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini Yerine 

Getirme Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı 

Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Chi-square Df p. 

 54,779    2 ,000 

 Görev N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Kültürel Liderlik 

Rolleri 

A-Müdür Yardımcısı 273 242,57 A-C, B-C 

B-M.Başyardımcısı 42 267,37 

C-Müdür 271 348,85 

Toplam 586  

p<0.05     
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Tablo 4.25.’e yakından bakıldığında okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeylerinde görev değişkenine göre anlamlı farklılık 

bulunmuştur (p<0.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında müdürlerin müdür 

başyardımcılarına ve müdür yardımcılarına göre kültürel liderlik rollerini yerine 

getirme düzeylerinin daha yüksek düzeyde ve daha yeterli olduğu görülmektedir. 

Ayrıca müdür başyardımcılarının müdür yardımcılarına göre kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeylerinin daha yüksek düzeyde ve daha yeterli olduğu 

görülmektedir. Görev değişkenine göre anlamlı farklılığın hangi grup lehine 

olduğunu belirlemek için Mann Whitney U Test yapılarak gruplar diğer gruplarla 

ikili olarak karşılaştırılmıştır.  Mann Whitney U Test sonuçlarına göre farkın 

kaynağına bakıldığında müdürler ile müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları 

arasında anlamlı farklılık vardır. Bu fark müdürlerin lehinedir.   

4.3.5. Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Okul yöneticilerinin eğitim düzeyleri ile kültürel liderlik rollerini yerine 

getirme düzeyleri arasında anlamlı farkın olup olmadığına dair yapılan Mann-

Whitney Testi sonuçlarına göre okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine 

getirme düzeylerinde anlamlı fark görülmüştür. Test sonucu Tablo 4.26’da 

verilmiştir.  

Tablo 4.26. 

Eğitim Düzeyine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini Yerine 

Getirme Düzeylerinde Anlamlı Fark Durumlarına İlişkin Mann-Whitney Testi 
 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 

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

 Eğitim Düzeyi N Sıra Ortalama Sıralar 

Toplamı 

Kültürel 

Liderlik 

Rolleri 

Lisans 348 246,96 85941,00 

Lisansüstü 238 361,55 86050,00 

Toplam 586   

p<0.05     

 

Tablo 4.26.’ya yakından bakıldığında okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeylerinde eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık 

bulunmuştur (p<0.05). Eğitim düzeyine göre anlamlı farklılığın hangi grup lehine 

olduğunu gösteren sıra ortalamaları (Ranks) dikkate alındığında; lisansüstü mezunu 

olan katılımcıların lisans mezunu olan katılımcılara göre daha yüksek ortalamaya 

sahip olduğu ve lisansüstü mezunu olan okul yöneticilerinin lisans mezunu olan okul 

yöneticilerine göre kültürel liderlik rollerini daha yüksek düzeyde yerine getirdiği 
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görülmektedir. Dolayısıyla okul yöneticilerinin eğitim düzeyi arttıkça kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme düzeyinin de arttığı söylenebilir.  

4.3.6. Okul Öncesi Eğitim Alma Durumu Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Okul yöneticilerinin okul öncesi eğitim alma durumu ile kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyleri arasında anlamlı farkın olup olmadığına dair 

yapılan Mann-Whitney Testi sonuçlarına göre okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeylerinde anlamlı fark görülmüştür. Test sonucu Tablo 

4.27.’de verilmiştir.  

 

Tablo 4.27. 

Okul Öncesi Eğitim Alma Durumuna Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik 

Rollerini Yerine Getirme Düzeylerinde Anlamlı Fark Durumlarına İlişkin Mann-

Whitney Testi 
 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 

 26592,500 71742,500  -7,968 ,000 

 Okul Öncesi 

Eğitim Alma 

Durumu 

N Sıra Ortalama Sıralar 

Toplamı 

Kültürel 

Liderlik 

Rolleri 

O. Ö. Eğitim Alan 

O.Ö.Eğitim 

Almayan 

Toplam 

286 

300 

586 

350,52 

239,14 

100248,50 

71742,50 

 

 

p<0.05     

 

Tablo 4.27.’deki veriler incelendiğinde okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeylerinde okulöncesi eğitim alma durumuna göre anlamlı 

farklılık bulunmuştur (p<0.05). Okul öncesi eğitim alma durumuna göre anlamlı 

farklılığın hangi grup lehine olduğunu gösteren sıra ortalamaları (Ranks) dikkate 

alındığında; okul öncesi eğitim alan katılımcıların okul öncesi eğitim almayan 

katılımcılara göre daha yüksek ortalamaya sahip olduğu ve okul öncesi eğitim alan 

okul yöneticilerinin okul öncesi eğitim almayan okul yöneticilerine göre kültürel 

liderlik rollerini daha yüksek düzeyde yerine getirdiği görülmektedir.  

4.3.7. Aile Toplam Aylık Geliri Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Aile toplam aylık geliri değişkeni açısından okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme düzeyinde anlamlı farklılık olup olmadığına dair 

yapılan Kruskal Wallis Testi sonuçlarına göre aile toplam aylık geliri değişkeni 

açısından okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde 

anlamlı farklılık görülmüştür. Test sonucu Tablo 4.28’de verilmiştir. Gruplar 
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arasında çıkan farklar tablo gösteriminde kolaylık olması amacıyla “2000-4000 

TL=A”, “4001-6000 TL=B”, “6001 TL ve üzeri=C” olarak gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.28. 

Aile Toplam Aylık Geliri Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik 

Rollerini Yerine Getirme Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve 

Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Chi-square Df p. 

 265,518    2 ,000 

 Aile Toplam Aylık 

Geliri  

N Sıra 

Ortalama 

Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Kültürel Liderlik Rolleri A-2000-4000 TL 130 82,23 A-B, A-C, B-C 

 B-4001-6000 TL 275 339,56 

 C-6001 TL ve üzeri 181 375,25 

 Toplam 586  

p<0.05     

 

Tablo 4.28. incelendiğinde okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeylerinde aile toplam aylık geliri değişkenine göre anlamlı 

farklılık bulunmuştur (p<0.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında 4001-6000 TL 

ve 6001 TL ve üzeri gelire sahip olan okul yöneticilerinin 2000-4000 TL gelire sahip 

olan okul yöneticilerine  göre kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinin 

daha yüksek düzeyde ve daha yeterli olduğu görülmektedir. Ayrıca 6001 TL ve üzeri 

gelire sahip olan okul yöneticilerinin 4001-6000 TL gelire sahip olan okul 

yöneticilerine göre kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinin daha yüksek 

düzeyde ve daha yeterli olduğu görülmektedir. Aile toplam aylık geliri değişkenine 

göre anlamlı farklılık tespit edilen boyutlarda farklılığın hangi grup lehine olduğunu 

belirlemek için Mann Whitney U Test yapılarak gruplar diğer gruplarla ikili olarak 

karşılaştırılmıştır.  Aşağıda buna ilişkin tablolar verilmiştir. Mann Whitney U Test 

sonuçlarına göre farkın kaynağına bakıldığında 6001 TL ve üzeri ve 4001-6000 TL 

gelire sahip olan okul yöneticileri ile 2000-4000 TL gelire sahip olan okul 

yöneticileri arasında anlamlı farklılık vardır. Bu fark 6001 TL ve üzeri ve 4001-6000 

TL gelire sahip olan okul yöneticilerinin lehinedir.  Ayrıca 6001 TL ve üzeri gelire 

sahip olan okul yöneticileri ile 4001-6000 TL gelire sahip olan okul yöneticileri 

arasında da anlamlı farklılık vardır. Bu fark 6001 TL ve üzeri gelire sahip olan okul 

yöneticilerinin lehinedir.  Sonuç olarak okul yöneticilerinin aile toplam aylık geliri 

değişkeni arttıkça kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyleri de artmaktadır.  
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4.3.8. Anne Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Araştırmada anne eğitim düzeyi değişkeni açısından okul yöneticilerinin 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyinde anlamlı farklılık olup olmadığına 

dair yapılan Kruskal Wallis Testi sonuçlarına göre anne eğitim düzeyi değişkeni 

açısından okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde 

anlamlı farklılık görülmüştür. Test sonucu Tablo 4.29.’da verilmiştir. Gruplar 

arasında çıkan farklar tablo gösteriminde kolaylık olması amacıyla “Okuma Yazma 

Bilmez=A”, “Okuma Yazma Bilir=B”, “İlkokul=C”, “Ortaokul=D”, “Lise=E”, 

“Yükseköğretim=F” olarak gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.29.  

Anne Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik 

Rollerini Yerine Getirme Düzeylerine İlişkinKruskal-Wallis Testi Sonucu ve 

Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Chi-square Df p. 

 227,607 5 ,000 

 Anne Eğitim Düzeyi N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Kültürel 

Liderlik 

Rolleri 

A- Okuma Yazma Bilmez 

B- Okuma Yazma Bilir 

C- İlkokul 

D- Ortaokul 

E- Lise 

F- Yükseköğretim 

Toplam 

93 

30 

92 

108 

165 

98 

586 

74,29 

173,33 

308,14 

331,63 

347,00 

392,46 

A-B, A-C, A-D, A-E,  

A-F, B-C, B-D, B-E,  

B-F, C-F, D-F, E-F 

 

 

 

(p<0.05)     

 

Tablo 4.29.’daki veriler okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine 

getirme düzeylerinde anne eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık olduğunu ortaya 

koymaktadır (p<0.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında annesi yükseköğretim 

mezunu olan okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi 

annesi okuma yazma bilmeyen, okuma yazma bilen, ilkokul, ortaokul veya lise 

mezunu olan okul yöneticilere göre daha yüksektir. Annesi lise mezunu olan okul 

yöneticilerinin annesi okuma yazma bilmeyen, okuma yazma bilen, ilkokul, ortaokul 

mezunu olan okul yöneticilere göre kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi 

daha yüksektir. Annesi ortaokul mezunu olan okul yöneticilerinin annesi okuma 

yazma bilmeyen, okuma yazma bilen, ilkokul mezun olan okul yöneticilere göre 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi daha yüksektir. Annesi ilkokul 

mezunu olan okul yöneticilerinin annesi okuma yazma bilmeyen, okuma yazma bilen 

okul yöneticilerine göre kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi daha 

yüksektir. Annesi okuma yazma bilen okul yöneticilerinin annesi okuma yazma 
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bilmeyen okul yöneticilerine göre kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi 

daha yüksektir.  

Anne eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılık tespit edilen 

boyutlarda farklılığın hangi grup lehine olduğunu belirlemek için Mann Whitney U 

Test yapılarak gruplar diğer gruplarla ikili olarak karşılaştırılmıştır.  Mann Whitney 

U Test sonuçlarına göre farkın kaynağına bakıldığında annesi yüksek öğretim 

mezunu olan okul yöneticileri ile annesi lise mezunu, ortaokul mezunu, ilkokul 

mezunu olan, okuma yazma bilen ve okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri 

arasında anlamlı farklılık vardır. Bu fark annesi yükseköğretim mezun olan okul 

yöneticilerinin lehinedir. Ayrıca annesi lise mezunu olan okul yöneticileri ile annesi 

okuma yazma bilen veya okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri arasında da 

anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık annesi lise mezunu olan okul yöneticilerinin 

lehinedir. Annesi ortaokul mezunu olan okul yöneticileri ile annesi okuma yazma 

bilen veya okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri arasında da anlamlı farklılık 

vardır. Bu farklılık annesi ortaokul mezunu olan okul yöneticilerinin lehinedir. 

Annesi ilkokul mezunu olan okul yöneticileri ile annesi okuma yazma bilen veya 

okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri arasında da anlamlı farklılık vardır. Bu 

farklılık annesi ilkokul mezunu olan okul yöneticilerinin lehinedir. Annesi okuma 

yazma bilen okul yöneticileri ile annesi okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri 

arasında da anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık annesi okuma yazma bilen okul 

yöneticilerinin lehinedir.  

4.3.9. Baba Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Araştırmada baba eğitim düzeyi değişkeni açısından okul yöneticilerinin 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyinde anlamlı farklılık olup olmadığına 

dair yapılan Kruskal Wallis Testi sonuçlarına göre baba eğitim düzeyi değişkeni 

açısından okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde 

anlamlı farklılık görülmüştür. Test sonucu aşağıdaki Tablo 4.30.’da verilmiştir. 

Gruplar arasında çıkan farklar tablo gösteriminde kolaylık olması amacıyla “Okuma 

Yazma Bilmez=A”, “Okuma Yazma Bilir=B”, “İlkokul=C”, “Ortaokul=D”, 

“Lise=E”, “Yükseköğretim=F” olarak gösterilmiştir. 
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Tablo 4.30. 

Baba Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik 

Rollerini Yerine Getirme Düzeylerine İlişkinKruskal-Wallis Testi Sonucu ve 

Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Chi-square Df p. 

 127,148 5 ,000 

 Baba Eğitim Düzeyi N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Kültürel 

Liderlik 

Rolleri 

A- Okuma Yazma Bilmez 

B- Okuma Yazma Bilir 

C- İlkokul 

D- Ortaokul 

E- Lise 

F- Yükseköğretim 

Toplam 

42 

24 

113 

174 

187 

146 

586 

76,07 

170,40 

239,33 

307,08 

333,90 

359,58 

A-B, A-C, A-D, A-E,  

A-F, B-D, B-E, B-F, C-

D, C-E, C-F 

 

 

 

 

 

 

(p<0.05)     

 

Tablo 4.30.’a göre okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine 

getirme düzeylerinde baba eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık bulunmaktadır 

(p<0.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında babası yükseköğretim mezunu olan 

okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi babası okuma 

yazma bilmeyen, okuma yazma bilen, ilkokul, ortaokul veya lise mezunu olan okul 

yöneticilere göre daha yüksektir. Babası lise mezunu olan okul yöneticilerinin babası 

okuma yazma bilmeyen, okuma yazma bilen, ilkokul, ortaokul mezun olan okul 

yöneticilere göre kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi daha yüksektir. 

Babası ortaokul mezunu olan okul yöneticilerinin babası okuma yazma bilmeyen, 

okuma yazma bilen, ilkokul mezun olan okul yöneticilere göre kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyi daha yüksektir. Babası ilkokul mezunu olan okul 

yöneticilerinin babası okuma yazma bilmeyen ve okuma yazma bilen okul 

yöneticilere göre kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi daha yüksektir. 

Babası okuma yazma bilen okul yöneticilerinin babası okuma yazma bilmeyen okul 

yöneticilerine göre kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi daha yüksektir.  

Baba eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılık tespit edilen 

boyutlarda farklılığın hangi grup lehine olduğunu belirlemek için Mann Whitney U 

Test yapılarak gruplar diğer gruplarla ikili olarak karşılaştırılmıştır.  Mann Whitney 

U Test sonuçlarına göre farkın kaynağına bakıldığında babası yüksek öğretim 

mezunu olan okul yöneticileri ile babası ilkokul mezunu, okuma yazma bilen ve 

okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri arasında anlamlı farklılık vardır. Bu fark 

babası yükseköğretim mezun olan okul yöneticilerinin lehinedir. Ayrıca babası lise 

mezunu olan okul yöneticileri ile babası ilkokul mezunu olan, okuma yazma bilen 

veya okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri arasında da anlamlı farklılık vardır. 



149 
 

 
 

Bu farklılık babası lise mezunu olan okul yöneticilerinin lehinedir. Babası ortaokul 

mezunu olan okul yöneticileri ile babası ilkokul mezunu olan, okuma yazma bilen 

veya okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri arasında da genel ortalama açısından 

anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık babası ortaokul mezunu olan okul yöneticilerinin 

lehinedir. Babası ilkokul mezunu olan okul yöneticileri ile babası okuma yazma 

bilmeyen okul yöneticileri arasında da genel ortalama açısından anlamlı farklılık 

vardır. Bu farklılık babası ilkokul mezunu olan okul yöneticilerinin lehinedir. Babası 

okuma yazma bilen okul yöneticileri ile babası okuma yazma bilmeyen okul 

yöneticileri arasında da genel ortalama açısından anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık 

babası okuma yazma bilen okul yöneticilerinin lehinedir.  

4.3.10. Branş Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Araştırmada branş değişkeni açısından okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyinde anlamlı farklılık olup olmadığına dair yapılan 

Kruskal Wallis Testi sonuçlarına göre branş değişkeni açısından okul yöneticilerinin 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde anlamlı farklılık görülmüştür. 

Test sonucu Tablo 4.31’de verilmiştir. Gruplar arasında çıkan farklar tablo 

gösteriminde kolaylık olması amacıyla “Sözel=A”, “Sayısal=B”, “Özel Yetenek=C” 

olarak gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.31. 

Branş Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini Yerine 

Getirme Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı 

Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Chi-square Df p. 

 110,488    2 ,000 

 Branş N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Kültürel Liderlik 

Rolleri 

A-Sözel 315 325,61 A-B, B-C 

B-Sayısal 121 150,13 

C-Özel Yetenek 150 341,72 

Toplam 586  

p<0.05     

 

Tablo 4.31. incelendiğinde okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeylerinde branş değişkenine göre anlamlı farklılık bulunmuştur 

(p<0.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında özel yetenek alanında branşa sahip 

okul yöneticilerinin sözel ve sayısal alanda branşa sahip okul yöneticilerine göre 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinin daha yüksek düzeyde ve daha 

yeterli olduğu görülmektedir.  Ayrıca sözel alanda branşa sahip okul yöneticilerinin 
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sayısal alanda branşa sahip okul yöneticilerine göre kültürel liderlik rollerini yerine 

getirme düzeylerinin daha yüksek düzeyde ve daha yeterli olduğu görülmektedir. 

Branş değişkenine göre anlamlı farklılığın hangi grup lehine olduğunu belirlemek 

için Mann Whitney U Test yapılarak gruplar diğer gruplarla ikili olarak 

karşılaştırılmıştır.  Mann Whitney U Test sonuçlarına göre farkın kaynağına 

bakıldığında özel yetenek ve sözel alanda branşa sahip okul yöneticileri ile sayısal 

alanda branşa sahip okul yöneticileri arasında anlamlı farklılık vardır. Bu fark özel 

yetenek ve sözel alanda branşa sahip okul yöneticilerinin lehinedir.   

4.3.11. Kardeş Sayısı Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Kardeş sayısı değişkeni açısından okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyinde anlamlı farklılık olup olmadığına dair yapılan 

Kruskal Wallis Testi sonuçlarına göre kardeş sayısı değişkeni açısından okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde anlamlı farklılık 

görülmüştür. Test sonucu Tablo 4.32.’de verilmiştir. Gruplar arasında çıkan farklar 

tablo gösteriminde kolaylık olması amacıyla “Kardeşi Yok=A”, “1 Kardeş=B”, “2 

Kardeş=C”, “3 Kardeş ve üzeri=D” olarak gösterilmiştir. 

Tablo 4.32. 

Kardeş Sayısı Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini 

Yerine Getirme Düzeylerine İlişkinKruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında 

Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Chi-square Df p. 

 194,083 3 ,000 

 Kardeş Sayısı N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Kültürel 

Liderlik 

Rolleri 

A- Kardeşi Yok 134 364,01 C-B, C-A,  

D-C, D-B, D-A B-1 Kardeş 269 340,65 

C-2 Kardeş 87 271,14 

D-3 Kardeş ve Üzeri 96 83,23 

Toplam 586   

(p<0.05)     

 

Tablo 4.32.’deki veriler okul yöneticilerinin toplam kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeylerinde kardeş sayısına göre anlamlı farklılık olduğunu ortaya 

koymaktadır (p<0.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında kardeşi olmayan okul 

yöneticilerinin bir, iki veya üç ve üzeri kardeşe sahip okul yöneticilerine göre 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinin daha yüksek düzeyde ve daha 

yeterli olduğu görülmektedir.  Bir kardeşe sahip okul yöneticilerinin iki ve üç ve 

üzeri kardeşe sahip okul yöneticilerine göre kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeylerinin daha yüksek düzeyde ve daha yeterli olduğu görülmektedir. Ayrıca iki 
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kardeşe sahip okul yöneticilerinin üç ve üzeri kardeşe sahip okul yöneticilerine göre 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinin daha yüksek düzeyde ve daha 

yeterli olduğu görülmektedir. Kardeş sayısı değişkenine göre anlamlı farklılık tespit 

edilen boyutlarda farklılığın hangi grup lehine olduğunu belirlemek için Mann 

Whitney U Test yapılarak gruplar diğer gruplarla ikili olarak karşılaştırılmıştır.  

Aşağıda buna ilişkin tablolar verilmiştir. Mann Whitney U Test sonuçlarına göre 

farkın kaynağına bakıldığında genel ortalama açısından hiç kardeşi olmayan ve 1 

kardeşi olan okul yöneticileri ile 2 kardeşi ve 3 ve üzeri kardeşi olan okul yöneticileri 

arasında anlamlı farklılık vardır. Bu fark hiç kardeşi olmayan ve bir kardeşi olan okul 

yöneticilerinin lehinedir. Ayrıca iki kardeşi olan okul yöneticileri ile üç ve üzeri 

kardeşi olan okul yöneticileri arasında da anlamlı farklılık vardır. Bu fark iki kardeşi 

olan okul yöneticilerinin lehinedir. Sonuç olarak, okul yöneticilerinin kardeş sayısı 

azaldıkça kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi yükselmektedir.  

4.3.12. Kıdem Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Kıdem değişkeni açısından okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeyinde anlamlı farklılık olup olmadığına dair yapılan Kruskal 

Wallis Testi sonuçlarına göre kıdem değişkeni açısından okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde anlamlı farklılık görülmüştür. Test 

sonucu Tablo 4.33.’te verilmiştir. Gruplar arasında çıkan farklar tablo gösteriminde 

kolaylık olması amacıyla “0-5 Yıl=A”, “6-10 Yıl=B”, “11-15 Yıl=C”, “16-20 

Yıl=D”, “21 Yıl ve Üzeri=E” olarak gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.33. 

Kıdem Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini Yerine 

Getirme Düzeylerine İlişkinKruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı 

Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Chi-square Df p. 

 132,063 4 ,000 

 Kıdem N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Kültürel 

Liderlik 

Rolleri 

A- 0-5 Yıl 32 99,44 A-C, A-D, A-E 

B-C, B-D, B-E 

C-D, C-E 
B- 6-10 Yıl 87 166,17 

C- 11-15 Yıl 100 267,06 

D- 16-20 Yıl 180 342,53 

E- 21 ve daha fazla yıl 187 352,89  

Toplam 586   

(p<0.05)     

 

Tablo 4.33.’teki veriler göz önüne alındığında okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde kıdeme göre anlamlı farklılık olduğu 
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tespit edilmiştir (p<0.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında 21 yıl ve üzeri 

kıdeme sahip okul yöneticilerinin 0-5, 6-10, 11-15, 16-20 yıl kıdeme sahip okul 

yöneticilerine göre kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinin daha yüksek 

düzeyde ve daha yeterli olduğu görülmektedir. 16-20 yıl kıdeme sahip okul 

yöneticilerinin 0-5, 6-10, 11-15 yıl kıdeme sahip okul yöneticilerine göre kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinin daha yüksek düzeyde ve daha yeterli 

olduğu görülmektedir. Ayrıca 11-15 yıl kıdeme sahip okul yöneticileri 6-10 yıl ve 0-

5 yıl kıdeme sahip okul yöneticilerine göre kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeylerinin daha yüksek düzeyde ve daha yeterli olduğu görülmektedir. 6-10 yıl 

kıdeme sahip okul yöneticilerinin 0-5 yıl kıdeme sahip okul yöneticilerine göre 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinin daha yüksek düzeyde ve daha 

yeterli olduğu görülmektedir. Kıdem değişkenine göre anlamlı farklılık tespit edilen 

boyutlarda farklılığın hangi grup lehine olduğunu belirlemek için Mann Whitney U 

Test yapılarak gruplar diğer gruplarla ikili olarak karşılaştırılmıştır.  Aşağıda buna 

ilişkin tablolar verilmiştir. Mann Whitney U Test sonuçlarına göre farkın kaynağına 

bakıldığında 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan ve 16-20 yıl arası kıdeme sahip olan 

okul yöneticileri ile 11-15 yıl, 6-10 yıl ve 0-5 yıl arasında kıdeme sahip olan okul 

yöneticileri arasında anlamlı farklılık vardır. Bu fark 21 yıl ve üzeri ve 16-20 yıl arası 

kıdeme sahip olan okul yöneticilerinin lehinedir. 11-15 yıl kıdeme sahip olan okul 

yöneticileri ile 6-10 yıl ve 0-5 yıl arası kıdeme sahip olan okul yöneticileri arasında 

da anlamlı fark bulunmaktadır. Bu fark 11-15 yıl kıdeme sahip olan okul 

yöneticilerinin lehinedir.  

4.3.13. Mezun Olunan Üniversitenin Yer Aldığı Coğrafi Bölge Değişkeni İçin 

Analiz Sonuçları 

 

Araştırmada mezun olunan üniversitenin yer aldığı coğrafi bölge değişkeni 

açısından okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyinde 

anlamlı farklılık olup olmadığına dair yapılan Kruskal Wallis Testi sonuçlarına göre 

mezun olunan üniversitenin yer aldığı coğrafi bölge değişkeni açısından okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde anlamlı farklılık 

görülmüştür. Test sonucu Tablo 4.34.’te verilmiştir. Gruplar arasında çıkan farklar 

tablo gösteriminde kolaylık olması amacıyla “Marmara=A”, “Ege=B”, 

“Akdeniz=C”, “İç Anadolu=D”, “Karadeniz=E”, “Doğu Anadolu=F”, “Güneydoğu 

Anadolu=G” olarak gösterilmiştir. 
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Tablo 4.34. 

Mezun Olunan Üniversitenin Yer Aldığı Coğrafi Bölge Değişkenine Göre Okul 

Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeylerine İlişkin 

Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin 

Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Chi-square Df p. 

 85,057 6 ,000 

 Mezun Olunan 

Üniversitenin Yer Aldığı 

Coğrafi Bölge 

N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Kültürel 

Liderlik 

Rolleri 

A-Marmara 152 360,30 A-B, A-C, A-D, A-E, A-

F, A-G, B-E, B-F, B-G, 

C-E,  C-F, C-G, D-F, D-

G, E-F, E-G,  

 

 

 

 B-Ege 103 314,91 

 C-Akdeniz 101 314,42 

 D-İç Anadolu 105 265,42 

E-Karadeniz 71 259,19 

F-Doğu Anadolu 29 149,14 

G-Güneydoğu Anadolu 25 105,94 

Toplam 586   

(p<0.05)     

 

Tablo 4.34.’teki veriler dikkate alındığında okul yöneticilerinin toplam 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde  mezun olunan üniversitenin 

yer aldığı coğrafi bölge değişkenine göre anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir 

(p<0.05). Mezun olunan üniversitenin yer aldığı coğrafi bölge değişkenine göre 

anlamlı farklılık tespit edilen boyutlarda farklılığın hangi grup lehine olduğunu 

belirlemek için Mann Whitney U Test yapılarak gruplar diğer gruplarla ikili olarak 

karşılaştırılmıştır.  Mann Whitney U Test sonuçlarına göre  farkın kaynağına 

bakıldığında Marmara Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri ile 

Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki 

üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri arasında anlamlı farklılık vardır. Bu 

farklılık Marmara Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan öğretmenlerin lehinedir. 

Ege bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri ile Karadeniz, Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri 

arasında da anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık Ege Bölgesindeki üniversitelerden 

mezun olan okul yöneticilerinin lehinedir. Akdeniz bölgesindeki üniversitelerden 

mezun olan okul yöneticileri ile Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri arasında da anlamlı 

farklılık vardır. Bu farklılık Akdeniz Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul 

yöneticilerinin lehinedir. İç Anadolu bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul 

yöneticileri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki üniversitelerden mezun 
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olan okul yöneticileri arasında da anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık İç Anadolu 

Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticilerinin lehinedir. Karadeniz 

Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri ile  Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri arasında da 

anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık Karadeniz Bölgesindeki üniversitelerden mezun 

olan okul yöneticilerinin lehinedir. Sonuç olarak, Marmara ve Ege bölgesindeki 

üniversitelerden mezun olan okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini daha 

yüksek düzeyde yerine getirdiği görülmektedir.  

4.3.14. Okul Türü Değişkeni İçin Analiz Sonuçları 

Okul türü değişkeni açısından okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeyinde anlamlı farklılık olup olmadığına dair yapılan Kruskal 

Wallis Testi sonuçlarına göre okul türü değişkeni açısından okul yöneticilerinin 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde anlamlı farklılık görülmüştür. 

Test sonucu Tablo 4.35’te verilmiştir. Gruplar arasında çıkan farklar tablo 

gösteriminde kolaylık olması amacıyla “İlkokul=A”, “Ortaokul TL=B”, “Lise=C” 

olarak gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.35. 

Okul Türü Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini 

Yerine Getirme Düzeylerine İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında 

Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Chi-square Df p. 

 201,782    2 ,000 

 Okul Türü N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Kültürel Liderlik 

Rolleri 

A- İlkokul 161 132,68 A-C, B-C 

 B- Ortaokul 206 345,67 

 C- Lise 219 362,66 

 Toplam 586  

p<0.05     

 

Tablo 4.35. incelendiğinde okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeylerinde okul türü değişkenine göre anlamlı farklılık bulunmuştur 

(p<0.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında lisede çalışan okul yöneticilerinin 

ortaokul ve ilkokulda çalışan okul yöneticilerine göre kültürel liderlik rollerini yerine 

getirme düzeylerinin daha yüksek düzeyde ve daha yeterli olduğu görülmektedir.   

Ayrıca ortaokulda çalışan okul yöneticilerinin ilkokulda çalışan okul yöneticilerine 

göre kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinin daha yüksek düzeyde ve 
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daha yeterli olduğu görülmektedir. Okul türü değişkenine göre anlamlı farklılık tespit 

edilen boyutlarda farklılığın hangi grup lehine olduğunu belirlemek için Mann 

Whitney U Test yapılarak gruplar diğer gruplarla ikili olarak karşılaştırılmıştır. Mann 

Whitney U Test sonucuna göre farkın kaynağına bakıldığında lisede ve ortaokulda 

çalışan okul yöneticileri ile ilkokulda çalışan okul yöneticiler arasında anlamlı 

farklılık vardır. Bu fark lise ve ortaokulda çalışan okul yöneticileri lehinedir. Sonuç 

olarak, ortaokul ve lisede çalışan okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini 

ilkokulda çalışan okul yöneticilerine göre daha yüksek düzeyde yerine getirdiği ve 

okul yöneticilerinin çalıştığı kurumun hizmet ettiği ve eğittiği hedef kitlenin eğitim 

seviyesi yükseldikçe okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeyinin de yükseldiği görülmektedir. 

4.3.15. Ailede Yükseköğretim Düzeyinde Eğitim Gören Kişi Sayısı Değişkeni  

İçin Analiz Sonuçları 

Araştırmada ailede yükseköğretim düzeyinde eğitim gören kişi sayısı  

değişkeni açısından okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeyinde anlamlı farklılık olup olmadığına dair yapılan Kruskal Wallis Testi 

sonuçlarına göre ailede yükseköğretim düzeyinde eğitim gören kişi sayısı değişkeni 

açısından okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde 

anlamlı farklılık görülmüştür. Test sonucu Tablo 4.36.’da verilmiştir. Gruplar 

arasında çıkan farklar tablo gösteriminde kolaylık olması amacıyla “Eğitim Gören 

Yok=A”, “1 Kişi=B”, “2 Kişi=C”, “3 Kişi ve üzeri=D” olarak gösterilmiştir. 

Tablo 4.36. 

Ailede Yükseköğretim Düzeyinde Eğitim Gören Kişi Sayısı Değişkenine Göre 

Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeylerine 

İlişkinKruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara 

İlişkin Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Chi-square Df p. 

 281,942 3 ,000 

 Ailede Yükseköğretim 

Düzeyinde Eğitim 

Gören Kişi Sayısı 

N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Kültürel 

Liderlik 

Rolleri 

A- Eğitim Gören Yok 

B- 1 Kişi 

C- 2 Kişi 

D- 3 ve üzeri 

123 

166 

177 

120 

76,70 

297,47 

376,99 

383,75 

A-B, A-C, A-D 

B-C, B-D 

 

 

 

Toplam 586   

(p<0.05)     
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Tablo 4.36.’ya yakından bakıldığında okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeylerinde ailede yükseköğretim gören kişi sayısı 

değişkenine göre anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Aileside 

yükseköğretim gören kişi sayısı 3 ve daha fazla olan okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme düzeyi ailesinde hiç yüksek öğretim görmeyen, 

ailesine bir veya iki kişinin eğitim gördüğü okul yöneticilerine göre daha yüksektir. 

Ailesinde 2 kişinin yükseköğretim gördüğü okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyi ailesinde hiç yüksek öğretim görmeyen ve ailesine bir 

kişinin eğitim gördüğü okul yöneticilerine göre daha yüksektir. Ailesinde bir kişinin 

yükseköğretim gördüğü okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeyi ailesinde hiç yüksek öğretim görmeyen okul yöneticilerine göre daha 

yüksektir.  

Okul yöneticilerinin ailesinde yüksek öğretim gören kişi sayısına göre  

anlamlı farklılık tespit edilen boyutlarda farklılığın hangi grup lehine olduğunu 

belirlemek için Mann Whitney U Test yapılarak gruplar diğer gruplarla ikili olarak 

karşılaştırılmıştır.  Mann Whitney U Test sonuçlarına göre farkın kaynağına 

bakıldığında genel ortalama açısından ailesinde 2 kişi ve 3 kişi ve üzeri 

yükseköğretim gören okul yöneticileri ile ailesinde 1 kişi yükseköğretim gören veya 

hiç eğitim görmeyen okul yöneticileri arasında anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık 

ailesinde 2 kişi ve 3 ve üzeri kişinin yükseköğretim gördüğü okul yöneticileri 

lehinedir. Ailesinde 1 kişinin yükseköğretim gördüğü okul yöneticileri ile ailesinde 

hiç yükseköğretim görmeyen okul yöneticileri arasında da anlamlı farklılık vardır. 

Bu fark ailesinde 1 kişinin yükseköğretim gördüğü okul yöneticilerinin lehinedir. 

Sonuç olarak, okul yöneticilerinin ailesinde yüksek öğretim gören kişi sayısı arttıkça 

okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyleri de 

yükselmektedir.  

4.3.16. Yükseköğretim Öncesi Uzun Süreli İkamet Edilen Yer Değişkeni İçin  

Analiz Sonuçları 

Araştırmada yükseköğretim öncesi uzun süreli ikamet edilen yer değişkeni 

açısından okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyinde 

anlamlı farklılık olup olmadığına dair yapılan Kruskal Wallis Testi sonuçlarına göre 

yükseköğretim öncesi uzun süreli ikamet edilen yer değişkeni açısından okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde anlamlı farklılık 

görülmüştür. Test sonucu Tablo 4.37.’de verilmiştir. Gruplar arasında çıkan farklar 
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tablo gösteriminde kolaylık olması amacıyla “İl=A”, “İlçe=B”, “Köy-Kasaba=C” 

olarak gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.37. 

Yükseköğretim Öncesi Uzun Süreli İkamet Edilen Yer Değişkenine Göre Okul 

Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeylerine İlişkin 

Kruskal-Wallis Testi Sonucu ve Aralarında Anlamlı Fark Olan  Gruplara İlişkin 

Mann-Whitney Testi Sonucu 

 Chi-square Df p. 

     2 ,000 

 Yükseköğretim 

Öncesi Uzun Süreli 

İkamet Edilen Yer 

N Sıra Ortalama Anlamlı Fark Olan 

Gruplar (MWU Testi) 

Kültürel Liderlik 

Rolleri 

A-İl 263 364,43 A-B, A-C, B-C 

 B-İlçe 215 311,95 

 C-Köy-Kasaba 108 84,05 

 Toplam 586  

p<0.05     

 

Tablo 4.37. incelendiğinde okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeylerinde yükseköğretim öncesi uzun süreli ikamet edilen yere 

göre anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında 

yükseköğretim öncesi uzun süre illerde ikamet eden okul yöneticilerinin 

yükseköğretim öncesi uzun süre ilçe ve kasabalar-köylerde ikamet eden okul 

yöneticilerine göre kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinin daha yüksek 

düzeyde ve daha yeterli olduğu görülmektedir.   Ayrıca  yükseköğretim öncesi uzun 

süre ilçelerde ikamet eden okul yöneticilerinin yükseköğretim öncesi uzun süre 

kasabalarda-köylerde ikamet eden okul yöneticilerine göre kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeylerinin daha yüksek düzeyde ve daha yeterli olduğu 

görülmektedir. Okul türü değişkenine göre anlamlı farklılık tespit edilen boyutlarda 

farklılığın hangi grup lehine olduğunu belirlemek için Mann Whitney U Test 

yapılarak gruplar diğer gruplarla ikili olarak karşılaştırılmıştır.  Mann Whitney U 

Test sonuçlarına göre farkın kaynağına bakıldığında yükseköğretim öncesi uzun süre 

illerde ikamet eden okul yöneticileri ile yüksek öğretim öncesi uzun süre ilçelerde 

ikamet eden ve kasabalar-köylerde ikamet eden okul yöneticileri arasında anlamlı 

farklılık vardır. Bu farklılık illerde ikamet eden okul yöneticileri lehinedir. Ayrıca 

yüksek öğrenim öncesi uzun süre ilçelerde ikamet eden okul yöneticileri ile yüksek 

öğrenim öncesi uzun süre kasabalar-köylerde ikamet eden okul yöneticileri arasında 
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da anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık ilçelerde ikamet eden okul yöneticilerinin 

lehinedir.  

 

4.4. DÖRDÜNCÜ ALTPROBLEME İLİŞKİN BULGULAR 

Bu çalışmada dördüncü alt problem olan “Okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeylerini etkileyen temel etkenlere yönelik görüşleri 

nelerdir?” kapsamında, okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeyi açısından kendilerini yeterli görme durumuna ilişkin görüşleri, okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirmek için yaptığı etkinlikler, okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerini yükseltmelerini 

engelleyen etkenler ve okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme   

düzeylerini yükseltmek için yapılabileceklere ilişkin okul yöneticilerinin önerileri 

incelenmiştir. Araştırma süresince katılımcıların sorulara verdiği cevaplar 

doğrultusunda ortaya çıkan ana kategori ve temalar aşağıda genel olarak 

sunulmuştur. 

Ana Kategori ve Alt Temalar 

Kategori: Kültürel Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeyini Etkileyen 

Faktörler 

Tema 1. Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyine  

ilişkin görüşleri 

Tema 2. Kültürel liderlik rollerini yerine getirmek için yapılan etkinlikler 

Tema 3. Kültürel liderlik rollerinin yerine getirilmesini engelleyen etkenler 

Tema 4. Kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyini yükseltmek için öneriler 

 

4.4.1. Kültürel Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeyini Etkileyen Faktörler 

 

Bu çalışmada, bu problemin çatısı altında, okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme düzeyi açısından kendilerini yeterli görme durumuna 

ilişkin görüşleri, okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirmek için 

yaptığı etkinlikler,  okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeylerini yükseltmelerini engelleyen etkenler ve okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme  düzeylerini yükseltmek için yapılabileceklere ilişkin 

okul yöneticilerinin önerileri incelenmiştir. 
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Tema 1. Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeyine ilişkin görüşleri 

Katılımcılara yöneltilen “Bir okul yöneticisi olarak kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeyi açısından kendinizi yeterli görüyor musunuz?” sorusuna; 

katılımcı okul yöneticilerinin çoğunluğu (N=14) kendilerini kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeyi açısından yeterli gördükleri cevabını verirken, geri kalanı ise 

(N=4) kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi açısından kendilerini biraz 

yeterli gördükleri cevabını vermiştir. Araştırmada kendisini kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeyi açısından yeterli görmediği ifade eden bir okul yöneticisi 

bulunmamaktadır. 

Tema 2. Kültürel liderlik rollerini yerine getirmek için yapılan etkinlikler 

“Kültürel liderlik rollerini yerine getirmek için neler yaptınız/yaparsınız?” 

sorusu katılımcılara sorulmuştur ve katılımcılardan gelen cevaplara göre elde edilen 

tematik çözümleme aşağıdaki Tablo 4.38’de verilmiştir.   

Tablo 4.38. 

Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirmek için yaptıkları 

etkinliklere ilişkin görüşleri 
Tema Alt Tema İfadeler (Kavramsal Kodlamalar) 

Kültürel Liderlik Rollerini 

Yerine Getirmek İçin Yapılan 

Etkinlikler 

Pozitif Okul İklimi 

Oluşturma 

(N=9) 

Çalışanlar arası dayanışmayı sağlama 

(birliğe dayalı ortam oluşturma vb.) 

Herkesin mutlu hissetmesini sağlama 

Çalışanların örgüte uyumunu 

sağlama  

Çatışmaları önlemek için proaktif 

olma (uzlaşmayı sağlama vb.) 

Mizahtan faydalanma 

Sinerji oluşturma 

Sosyal etkinlikler düzenleme 

Okul Kültürünü Yönetme 

(N=9) 

Okula ilişkin hikayeler oluşturma 

Okul kültüründe yenilikler yapma 

(işlevsel olmayan gelenekleri 

değiştirme, yeni değerler oluşturma) 

Değerleri, gelenekleri aktarma 

Okula özgü bir jargon oluşturma 

Okul kültürüne uyumu ödüllendirme 

Resim ve semboller kullanma 

Slogan ve yazılar kullanma 

Etkili İletişim Kurma 

(N=8) 

Formal iletişimi kullanma (resmi 

yazılı iletişim vb.) 

İnformal iletişimi kullanma (söylenti, 

dedikodu gibi sözlü iletişim vb.) 

Herkesi dinleme 

İletişimde teknolojiden yararlanma 

İletişimde beden dilini kullanma 

Mesajı doğru bir şekilde aktarma 
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Tablo 4.38. (Devamı) 

Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirmek için yaptıkları 

etkinliklere ilişkin görüşleri 
Tema Alt Tema İfadeler (Kavramsal Kodlamalar) 

Kültürel Liderlik Rollerini 

Yerine Getirmek İçin Yapılan 

Etkinlikler 

Okul-Toplum İlişkilerini 

Yönetme 

(N=6) 

Toplumun okul etkinliklerine 

katılmasını sağlama 

Okulun toplum hizmeti yapması 

Toplumla işbirliği yapma (okul 

sorunlarını çözmede toplumdan destek 

sağlama, ailelerle işbirliği yapma vb.) 

Okul ve çevresi arasında sosyal ilişki 

ağları oluşturma 

Öğrenen Okul Kültürü 

Oluşturma 

(N=7) 

Öğrenen bir lider olma 

Yüksek lisansı yapanları destekleme 

Hizmet içi eğitim almayı teşvik etme 

Mesleki gelişimi ödüllendirme 

Öğreten bir lider olma (yeni öğretim 

yöntemleri hakkında bigi verme vb.) 

Seminer için okula uzman davet etme 

Paylaşılan Liderlik 

Oluşturma 

(N=5) 

Çalışanları karar sürecine dahil etme 

Vizyonu çalışanlarla oluşturma 

Misyonu çalışanlarla oluşturma 

Çalışanlara yetki verme 

Okul sorunlarını çalışanlarla çözme 

Rol Modellik 

(N=4) 

Örnek davranışlar gösterme 

Örnek bir konuşma tarzı kullanma 

Örnek bir şekilde giyinme 

Örnek bir tutum gösterme 

Temsiliyet 

(N=3) 

 Okulu toplumda temsil etme 

 Okulu resmi makamlarda temsil etme 

 Okulu törenlerde temsil etme 

 

 

Tablo 4.38’deki veriler dikkate alındığında, katılımcıların okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirmek için yaptıkları etkinliklere 

ilişkin; etkili iletişim kurma, öğrenen okul kültürü oluşturma, pozitif okul iklimi 

oluşturma, paylaşılan liderlik oluşturma, okul kültürünü yönetme, okul-toplum 

ilişkilerini yönetme, temsiliyet ve rol modelliğe yönelik ifadeler belirttiği 

görülmektedir. 

Katılımcı okul yöneticilerinin yarısı (N=9) kültürel liderlik rollerini yerine 

getirmek için pozitif okul iklimini oluşturmaya ilişkin etkinlikler yaptıklarını ifade 

etmektedir. Bu katılımcılar çalışanlar arası dayanışmayı sağlama (birliğe dayalı 

ortam oluşturma vb.), herkesin mutlu hissetmesini sağlama, çalışanların örgüte 

uyumunu sağlama, çatışmaları önlemek için proaktif olma (uzlaşmayı sağlama vb.), 

mizahtan faydalanma, sinerji oluşturma ve sosyal etkinlikler düzenleme gibi 

etkinlikleri kültürel liderlik rollerini yerine getirmek için yaptıklarını ifade etmiştir. 
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Kültürel liderlik rollerini yerine getirmek için pozitif okul iklimini oluşturmaya 

ilişkin etkinlikler yaptığını ifade eden katılımcıların çoğu okuldaki herkesin mutlu 

hissetmesini sağladıklarını ifade etmiştir. Bir okul yöneticisi okuldaki bütün 

çalışanların iş tatminini ve bütün çalışanların ve öğrencilerin kendilerini mutlu 

hissetmelerinin sağladığını vurgulayarak “Benim okulumda çalışan herkes işinden 

doyum alır, memnundur; hem çalışanlar hem de öğrenciler burada mutludur; 

bunları yönetici olarak ben sağlıyorum” (Y:12) şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. 

Bir diğer okul yöneticisi ise okulda çalışanlar arası dayanışmayı sağladığını 

vurgulayarak “Okulda öğretmenler başta olmak üzere tüm çalışanlar arasında birlik, 

beraberlik ve dayanışmanın olduğu bir ortam oluştururum” (Y:14) şeklinde görüş 

bildirmiştir. 

Katılımcı okul yöneticilerinin yarısı (N=9) kültürel liderlik rollerini yerine 

getirmek için okul kültürünü yönetmeye ilişkin etkinlikler yaptıklarını ifade 

etmektedir. Bu katılımcılar okula ilişkin hikayeler oluşturma, okul kültüründe 

yenilikler yapma (işlevsel olmayan gelenekleri değiştirme, yeni değerler oluşturma), 

değerleri ve gelenekleri aktarma, okula özgü bir jargon oluşturma, okul kültürüne 

uyumu ödüllendirme, resim ve semboller kullanma, slogan ve yazılar kullanma gibi 

etkinlikleri kültürel liderlik rollerini yerine getirmek için yaptıklarını ifade etmiştir. 

Kültürel liderlik rollerini yerine getirmek için okul kültürünü yönetmeye ilişkin 

etkinlikler yaptığını ifade eden katılımcıların çoğu okulun değerlerini ve 

geleneklerini okula yeni gelen öğretmenlere aktardıklarını ifade etmiştir. Bir okul 

yöneticisi okulun değerlerini ve geleneklerini okula yeni gelen öğretmenlere 

aktardığını vurgulayarak “Bu okulun kendine has kurallarını, “biz bu işi bu şekilde 

yaparız” şeklinde ifade ettiğimiz alışkanlıklarımızı, gelenek haline gelmiş 

etkinliklerimizi ve neye önem verdiğimizi yeni gelen öğretmenlere anlatırım ve 

onların okula uyum sağlamasını beklerim” (Y:10) şeklinde görüş bildirmiştir. Bir 

okul yöneticisi ise okula ilişkin hikayeler oluşturmanın önemini belirterek “Okulda 

geçmişte elde edilen başarıları, okulda daha önce çalışan ve başarılı olan 

öğretmenlerin ve öğrencilerin yaptıklarını hikayeleştirerek anlatırım” (Y:14) 

şeklinde görüşlerini ifade etmiştir.  

Katılımcı okul yöneticilerinin yarıya yakını (N=8) kültürel liderlik rollerini 

yerine getirmek için etkili iletişim kurmaya ilişkin etkinlikler yaptıklarını ifade 

etmektedir. Bu katılımcılar formal iletişimi kullanma (resmi yazılı iletişim vb.), 

informal iletişimi kullanma (söylenti, dedikodu gibi sözlü iletişim vb.), herkesi 
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dinleme, iletişimde teknolojiden yararlanma, iletişimde beden dilini kullanma, mesajı 

doğru bir şekilde aktarma gibi etkinlikleri kültürel liderlik rollerini yerine getirmek 

için yaptıklarını ifade etmiştir. Kültürel liderlik rollerini yerine getirmek için etkili 

iletişim kurmaya ilişkin etkinlikler yaptığını ifade eden katılımcıların çoğu okulda 

herkesi dinlediklerini ifade etmiştir. Bir okul yöneticisi okulla ve okuldaki eğitimle 

ilgili herkesi dinlediğini vurgulayarak “Ben okulla ve okuldaki eğitimle ilgisi olan 

herkesi dinlerim, herkesin bana ulaşmasını, istek, şikayet ve beklentilerini 

anlatmasını sağlarım, benim için her birey önemlidir” (Y:2) şeklinde görüş 

bildirmiştir. Bir diğer okul yöneticisi ise iletişimde beden dilinin kullandığını 

vurgulayarak “Konuştuğum kişilerle göz teması kurarım, duruşumla onları 

dinlediğimi ve onların ne dediğine önem verdiğimi gösteririm, onların söylediklerine 

göre yüz ifadem değişir, konuşmaya başlamadan önce el sıkışırım, samimiyet 

göstermek için elimle konuştuğum kişinin omuzuna dokunurum” (Y:3) şeklinde görüş 

bildirmiştir. 

Katılımcı okul yöneticilerinin yarıya yakını (N=7) kültürel liderlik rollerini 

yerine getirmek için öğrenen okul kültürü oluşturmaya ilişkin etkinlikler yaptıklarını 

ifade etmektedir. Bu katılımcılar öğrenen bir lider olma, yüksek lisansı yapanları 

destekleme, hizmet içi eğitim almayı teşvik etme, mesleki gelişimi ödüllendirme, 

öğreten bir lider olma (yeni öğretim yöntemleri hakkında bilgi verme vb.), seminer 

için okula uzman davet etme gibi etkinlikleri kültürel liderlik rollerini yerine 

getirmek için yaptıklarını ifade etmiştir. Kültürel liderlik rollerini yerine getirmek 

için öğrenen bir okul kültürü oluşturmaya ilişkin etkinlikler yaptığını ifade eden 

katılımcıların çoğu öğrenen bir liderin davranışlarını sergilediklerini ifade etmiştir. 

Bir okul yöneticisi öğrenen bir lider olmanın öğretmenler, diğer çalışanlar ve okul 

üzerinde etkisini vurgulayarak “Ben okul yöneticisi olarak düzenli kitap okuyunca, 

hizmet içi kurslara gidince, üniversitede özel öğrenci olarak ders alınca, yeni şeyler 

öğrenmeye çalıştıkça ve öğrendikçe öğretmenler ve diğer tüm çalışanlar da kitap 

okuyor, hizmetiçi eğitim kurslarına yazılıyor, üniversitede özel öğrenci olmaya 

çalışıyor, bu da okulda öğrenen çalışanlar oluşturuyor” (Y:1) şeklinde görüş 

bildirmiştir. Bir diğer okul yöneticisi öğrenen okul kültürü oluşturmak için 

öğretmenleri hizmet içi eğitim almaya teşvik ettiğini vurgulayarak “Öğretmenlerin 

yeni öğretim yöntem ve tekniklerini, teknolojik gelişmeleri ve diğer birçok yeniliği 

öğrenmesi için onları hizmet içi eğitim almaya teşvik ediyorum” (Y:4) şeklinde görüş 

bildirmiştir.  
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Katılımcı okul yöneticilerinin bir kısmı (N=6) kültürel liderlik rollerini 

yerine getirmek için okul-toplum ilişkilerini yönetmeye ilişkin etkinlikler yaptıklarını 

ifade etmektedir. Bu katılımcılar toplumun okul etkinliklerine katılmasını sağlama, 

okulun toplum hizmeti yapması, toplumla işbirliği yapma (okul sorunlarını çözmede 

toplumdan destek sağlama, ailelerle işbirliği yapma vb.) ve okul ve çevresi arasında 

sosyal ilişki ağları oluşturma gibi etkinlikleri kültürel liderlik rollerini yerine 

getirmek için yaptıklarını ifade etmiştir. Kültürel liderlik rollerini yerine getirmek 

için okul-toplum ilişkilerini yönetmeye ilişkin etkinlikler yaptığını ifade eden 

katılımcıların çoğu toplumun okul etkinliklerine katılmasını sağladıklarını ifade 

etmiştir. Bir okul yöneticisi okulun bulunduğu çevredeki toplumun okulun 

etkinliklerine katılmasını sağladığını vurgulayarak “Toplum-okul ilişkileri çok 

önemli, toplumsuz okul olamaz; bundan dolayı TÜBİTAK Proje çalışmaları, milli 

bayram törenleri, kermesler ve okuldaki diğer tüm etkinliklere toplumun katılması 

için davetiyeler hazırlarız, böylece onların katılmasını sağlarız” (Y:8) şeklinde görüş 

bildirmiştir. Bir okul yöneticisi ise okul sorunların çözmede toplumla işbirliği 

yaptığını  vurgulayarak “Okulun sorunları için okulun çevresindeki insanlardan 

destek istiyoruz. Onlar da sağ olsun destek veriyor. Örneğin, okulun boyanması 

gerektiğinde bir esnaf boyaları veriyor, bir diğeri okulun boyanması için destek 

oluyor.  Bir sınıfın kliması eksikse yine çevredeki zenginlerden klima alıp okula veren 

oluyor” (Y:9) şeklinde görüş belirtmiştir.  

Katılımcı okul yöneticilerinin bir kısmı (N=5) kültürel liderlik rollerini 

yerine getirmek için paylaşılan liderlik oluşturmaya ilişkin etkinlikler yaptıklarını 

ifade etmektedir. Bu katılımcılar çalışanları karar sürecine dahil etme, vizyonu 

çalışanlarla oluşturma, misyonu çalışanlarla oluşturma, çalışanlara yetki verme, okul 

sorunlarını çalışanlarla çözme gibi etkinlikleri kültürel liderlik rollerini yerine 

getirmek için yaptıklarını ifade etmiştir. Kültürel liderlik rollerini yerine getirmek 

için paylaşılan liderlik oluşturmaya ilişkin etkinlikler yaptığını ifade eden 

katılımcıların çoğu okul çalışanlarını karar verme sürecine dahil ettiklerini ifade 

etmiştir. Bir okul yöneticisi öğretmenleri karar verme sürecine dahil ettiğini 

vurgulayarak “Öğretmenleri özellikle kendilerini ilgilendiren konularda ve özellikle 

de eğitim-öğretimle ilgili konularda karar verme sürecine dahil ederim” (Y:15) 

şeklinde görüş bildirmiştir. Bir okul yöneticisi ise okulun vizyonunu ve misyonunu 

diğer yönetici ve öğretmenlerle oluşturduğunu vurgulayarak “Okulun vizyonunu ve 
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misyonunu oluşturmada tüm yöneticilerin ve öğretmenlerin görüşlerini alırım, 

vizyonu ve misyonu onlarla birlikte oluştururum” (Y:7) şeklinde görüş bildirmiştir.  

Katılımcı okul yöneticilerinin az bir kısmı (N=4) kültürel liderlik rollerini 

yerine getirmek için rol modelliğe ilişkin etkinlikler yaptıklarını ifade etmektedir. Bu 

katılımcılar örnek davranışlar gösterme, örnek bir konuşma tarzı kullanma, örnek bir 

şekilde giyinme, örnek bir tutum gösterme gibi etkinlikleri kültürel liderlik rollerini 

yerine getirmek için yaptıklarını ifade etmiştir. Kültürel liderlik rollerini yerine 

getirmek için rol modelliğe ilişkin etkinlikler yaptığını ifade eden katılımcıların çoğu 

örnek davranışlar gösterdiklerini ifade etmişlerdir. Bir okul yöneticisi örnek 

davranışlar gösterdiğini vurgulayarak “Okulda herkesin gözü benim üzerimde, ben ne 

yaparsam onu örnek alıyorlar; bundan dolayı ben de uyulmasını istediğim kurallara 

uygun olarak doğru olarak tanımladığım davranışları diğerlerine örnek olsun diye 

kendim yapıyorum. Örneğin okula çalışma günlerinde okulda dersin başlamasına 40 

dakika kala geliyorum. Diğerleri de buna uyuyor.”(Y:11) şeklinde görüş bildirmiştir. 

Bir diğer okul yöneticisi ise örnek bir şekilde giyindiğini vurgulayarak “Okula ütülü, 

temiz, şık görünen kaliteli elbiseler giyerek, boyalı, kaliteli ayakkabı ile gelirim. 

Böylece diğerlerine nasıl giyinecekleri konusunda örnek olurum” (Y:3) şeklinde 

görüş belirtmiştir. 

Katılımcı okul yöneticilerinin çok az bir kısmı (N=3) kültürel liderlik 

rollerini yerine getirmek için temsiliyetle ilgili etkinlikler yaptıklarını ifade 

etmektedir. Bu katılımcılar okulu toplumda temsil etme, okulu resmi makamlarda 

temsil etme ve okulu törenlerde temsil etme gibi etkinlikleri kültürel liderlik rollerini 

yerine getirmek için yaptıklarını ifade etmiştir. Kültürel liderlik rollerini yerine 

getirmek için temsiliyete ilişkin etkinlikler yaptığını ifade eden katılımcıların çoğu 

okulu resmi makamlarda temsil ettiklerini ifade etmişlerdir. Bir okul yöneticisi okulu 

resmi makamlarda temsil ettiğini belirterek “Okulu ilçe milli eğitim müdürlüğünde, 

kaymakamlıkta, il milli eğitim müdürlüğünde ve hatta valilikte temsil ediyorum” 

(Y:1) şeklinde görüş bildirmiştir. Bir diğer okul yöneticisi ise okulu törenlerde temsil 

ettiğini vurgulayarak “Okulu milli bayram törenlerinde örneğin 29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramı kutlamalarında kaymaklıkta yapılan kutlama töreninde temsil ediyorum” 

(Y:10) şeklinde görüş belirtmiştir.  
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Tema 3. Kültürel liderlik rollerinin yerine getirilmesini engelleyen etkenler 

“Sizce okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirmelerini engelleyen 

durumlar nelerdir?” sorusu katılımcılara sorulmuştur ve katılımcılardan gelen 

cevaplara göre elde edilen tematik çözümleme aşağıdaki Tablo 4.39’da verilmiştir. 

Tablo 4.39. 
Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirmelerini engelleyen 

etkenlere ilişkin görüşleri 
Temalar Alt Temalar İfadeler (Kavramsal Kodlamalar) 

Kültürel liderlik 

rollerinin yerine 

getirilmesini engelleyen 

etkenler 

Okul 

yöneticilerinden 

kaynaklanan 

etkenler 

(N=14) 

Yöneticilik yeterliklerine sahip olmama 

Eğitim düzeylerinin yetersizliği 

Öğrenen lider olmamaları (okuma alışkanlıklarının 

olmaması vb.) 

Kendilerini yeterli görmeleri (gelişmeyi engelleyen 

dünya görüşü, yeniliğe açık olmama vb.) 

Örgütsel bağlılıklarının düşük olması 

Bireysel gelişim isteğinin olmaması 

Beceri eksikliği (iletişim becerileri, teknolojiyi 

kullanma becerisi eksikliği vb.) 

Tükenmişlik düzeylerinin yüksek olması 
Okul yöneticileri 

harici etkenler 

(N=14) 

Aileden kaynaklı engeller 

Olumsuz çevre koşulları (çalışılan yerin sosyo-

kültürel özellikleri vb.) 

Okulun örgüt kültürü 

Bürokratik engeller (mevzuattan kaynaklanan 

engeller, verilen yetkilerin sınırlı olması) 

Etkin kültürel liderliğin ödüllendirilmemesi 

KL’nin performans değerlendirmede 

kullanılmaması 

Kültürel liderliğe ilişkin yeterli eğitimin 

verilmemesi (KL’ye ilişkin hizmet içi eğitim 

yetersizliği, KL’ye ilişkin üniversitede nitelikli 

eğitim verilmemesi vb.) 

Ekonomik sıkıntılar 

Okul yöneticilerine uygulanan mobbing 

 

Tablo 4.39 incelendiğinde, katılımcıların okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirmelerini engelleyen etkenlere ilişkin; okul 

yöneticilerinden kaynaklanan etkenlere ve okul yöneticileri harici etkenlere yönelik 

ifadeler belirttiği görülmektedir.  

Katılımcıların çoğu (N=14) okul yöneticilerinden kaynaklanan etkenlerin 

okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirmelerini engelleyen etkenler 

olduğunu ifade etmektedir. Bu katılımcılar yöneticilik yeterliklerine sahip olmama, 

eğitim düzeylerinin yetersizliği, öğrenen lider olmama (okuma alışkanlıklarının 

olmaması vb.), kendilerini yeterli görme (gelişmeyi engelleyen dünya görüşü, 

yeniliğe açık olmama vb.), örgütsel bağlılıklarının düşük olması, bireysel gelişim 

isteğinin olmaması, beceri eksikliği (iletişim becerileri, teknolojiyi kullanma becerisi 

eksikliği vb.) ve tükenmişlik düzeylerinin yüksek olması gibi okul yöneticilerinden 
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kaynaklanan etkenlerin okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine 

getirmelerini engelleyen etkenler olduğunu ifade etmiştir. Okul yöneticilerinden 

kaynaklanan etkenlerin okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine 

getirmelerini engelleyen etkenler olduğu yönünde görüş bildiren katılımcıların çoğu 

yöneticilik yeterliklerine sahip olmamanın okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirmelerini engelleyen bir etken olduğunu ifade etmişlerdir. Bir 

okul yöneticisi bu konuda yöneticilik yeterliklerine sahip olmamanın okul 

yöneticilerinin kültürel liderliğin gerektirdiği rolleri oynamasını engellediğini 

vurgulayarak “Yöneticilik yeterliklerine sahip olmayan okul yöneticileri kültürel 

liderliğin gerektirdiği rolleri oynayamaz; bu yeterliklerden yoksun okul yöneticisi 

kültürel lider olamaz ancak idareci olur” (Y:12) şeklinde görüş bildirmiştir. Bir 

diğer okul yöneticisi ise okul yöneticilerinin kendilerini yeterli görmelerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirmelerine engel oluşturduğunu vurgulayarak “Okul 

yöneticileri her şeyin hızla değiştiği bu çağda kendilerini her alanda yeterli 

görüyorlar; bu ise onların kültürel liderlik rollerini yerine getirmelerine engel teşkil 

ediyor” (Y: 8) şeklinde görüş belirtmiştir.  

Katılımcıların çoğu (N=14) okul yöneticileri harici etkenlerin okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirmelerini engelleyen etkenler 

olduğunu ifade etmektedir. Bu katılımcılar aileden kaynaklı engeller, olumsuz çevre 

koşulları (çalışılan yerin sosyo-kültürel özellikleri vb.), okulun örgüt kültürü, 

bürokratik engeller (mevzuattan kaynaklanan engeller, verilen yetkilerin sınırlı 

olması), etkin kültürel liderliğin ödüllendirilmemesi, kültürel liderliğin performans 

değerlendirmede kullanılmaması, kültürel liderliğe ilişkin yeterli eğitimin 

verilmemesi (kültürel liderliğe ilişkin hizmet içi eğitim yetersizliği, kültürel liderliğe 

ilişkin üniversitede nitelikli eğitim verilmemesi vb.),  ekonomik sıkıntılar, okul 

yöneticilerine uygulanan mobbing gibi okul yöneticileri harici etkenlerin okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirmelerini engelleyen etkenler 

olduğunu ifade etmiştir. Okul yöneticileri harici etkenlerin okul yöneticilerinin 

kültürel liderlik rollerini yerine getirmelerini engelleyen etkenler olduğu yönünde 

görüş bildiren katılımcıların çoğu bürokratik engellerin okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirmelerini engelleyen bir etken olduğunu ifade etmişlerdir. 

Bir okul yöneticisi bu konuda bürokratik engellerin kültürel liderlik rollerini yerine 

getirmelerini sınırlandırdığını vurgulayarak “Bürokratik engeller kültürel liderliği ve 

bu liderliğin gerektirdiği rolleri istediğimiz gibi yapmamızı sınırlandırıyor, hatta 
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engelliyor” (Y:15) şeklinde görüş bildirmiştir. Bir okul yöneticisi ise okulunda 

yerleşik olan örgüt kültürünün kültürel liderlik rollerini yerine getirmelerini zaman 

zaman engellediğini vurgulayarak “Okulda yılların birikimi ile oluşan bir kültür var; 

bu kültür bazen o kadar katı olabiliyor ki siz ne kültürel liderlik yapabiliyorsunuz ne 

de kültürel liderlik rollerini yerine getirebiliyorsunuz; o kültüre ayak 

uyduruyorsunuz” şeklinde görüş belirtmiştir. 

 

Tema 4. Kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyini yükseltmek için 

öneriler 

“Sizce okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeylerini yükseltmek için neler yapılabilir?” sorusu katılımcılara sorulmuştur ve 

katılımcılardan gelen cevaplara göre elde edilen tematik çözümleme aşağıdaki Tablo 

4.40’ta verilmiştir. 

 

Tablo 4.40. Kültürel liderlik rollerini yerine getirme  düzeyini yükseltmek için 

yapılabileceklere ilişkin okul yöneticilerinin önerileri 
Temalar Alt Temalar İfadeler (Kavramsal Kodlamalar) 

Kültürel liderlik rollerini yerine 

getirme   düzeyini yükseltmek 

için öneriler 

Okul yöneticilerinin 

yapması gerekenler 

 (N=13) 

Lisansüstü eğitim alma 

Etkinliklere katılım (kültürel, sosyal 

vb.) 

Öğreten lider olma 

Bilgi birikimi yüksek olma 

Kendine eleştirel bir bakış açısıyla 

bakabilme 

Beceri geliştirme (Teknolojiyi etkili 

kullanabilme, iletişim kanallarını etkili 

kullanabilme) 

Daha çok okuma yapma 

Örgütsel bağlılığı yüksek olma 

İyi bir rol model olabilme 
Okul yöneticileri harici 

unsurların yapması 

gerekenler 

 (N=10) 

KL’ye ilişkin hizmet içi eğitim 

verilmesi 

Etkin kültürel liderliğin 

ödüllendirilmesi 

KL’nin yönetici seçiminde kullanılması 

KL’nin performans değerlendirmede 

kullanılması 

Bürokratik engellerin kaldırılması 

(mevzuatta değişiklik yapılması, daha 

fazla yetki verilmesi vb.) 

Okul yöneticilerine daha fazla yetki 

verilmesi 

Ekonomik gelirlerin arttırılması 

Üniversitede KL’ye ilişkin ders yer 

verilmesi 
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Tablo 4.40’taki verilere yakından bakıldığında, katılımcıların okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyini yükseltmek için 

yapılabileceklere ilişkin; okul yöneticilerinin yapması gerekenler ve okul yöneticileri 

harici unsurların yapması gerekenler olarak iki farklı görüş beyan ettiği 

görülmektedir. 

Katılımcıların çoğu (N=13) okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeyini yükseltmek için okul yöneticilerinin yapması gerekenlere 

ilişkin görüş beyan etmiştir. Bu katılımcılar lisansüstü eğitim alma, etkinliklere 

katılım (kültürel, sosyal vb.), öğreten lider olma, bilgi birikimi yüksek olma, kendine 

eleştirel bir bakış açısıyla bakabilme, beceri geliştirme (Teknolojiyi etkili 

kullanabilme, iletişim kanallarını etkili kullanabilme), daha çok okuma yapma, 

örgütsel bağlılığı yüksek olma, iyi bir rol model olabilme gibi okul yöneticilerinin 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyini yükseltmek için okul yöneticilerinin 

yapması gerekenler olduğunu ifade etmiştir. Okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyini yükseltmek için okul yöneticilerinin yapması 

gerekenler olduğu yönünde görüş bildiren katılımcıların çoğu okul yöneticilerinin 

bilgi birikiminin yüksek olması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir. Bir okul 

yöneticisi bu konuda “Okul yöneticileri okuldaki herkesten daha bilgili olmalıdır; 

onların birikimini artırması gerekir, kitaptan, internetten ve her türlü bilgi sağlayıcı 

şeyden yararlanarak bilgi birikimlerini arttırmaları gerekir” (Y: 5) şeklinde görüş 

bildirmiştir. Bir diğer okul yöneticisi ise beceri geliştirmenin önemini vurgulayarak 

“Okul yöneticileri bilgisayardan tablete, akıllı tahtadan akıllı cep telefonuna, 

internet sayfası hazırlamadan projektör kullanmaya kadar bütün teknolojileri bir 

bilgisayar öğretmeni kadar etkin kullanabilmelidir; kısacası teknolojiyi kullanma 

becerisini geliştirmelidir” (Y:6) şeklinde görüş bildirmiştir.  

Katılımcıların yarıdan fazlası (N=10) okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyini yükseltmek için okul yöneticileri harici unsurların 

yapması gerekenlere ilişkin görüş beyan etmiştir. Bu katılımcılar kültürel liderliğe 

ilişkin hizmet içi eğitim verilmesi, etkin kültürel liderliğin ödüllendirilmesi, kültürel 

liderliğin yönetici seçiminde kullanılması, kültürel liderliğin performans 

değerlendirmede kullanılması, bürokratik engellerin kaldırılması (mevzuatta 

değişiklik yapılması, daha fazla yetki verilmesi vb.), okul yöneticilerine daha fazla 

yetki verilmesi, ekonomik gelirlerin arttırılması, üniversitede kültürel liderliğe ilişkin 

ders yer verilmesi gibi okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme  
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düzeyini yükseltmek için okul yöneticileri harici unsurların yapması gerekenleri 

ifade etmiştir. Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyini 

yükseltmek için okul yöneticileri harici unsurların yapması gerekenler olduğu 

yönünde görüş bildiren katılımcıların çoğu etkin kültürel liderliğin 

ödüllendirilmesinin gerektiği yönünde görüş beyan etmiştir. Bir okul yöneticisi bu 

konuda etkin kültürel liderliğin ödüllendirilebileceğini vurgulayarak “Kültürel 

liderliğin çok iyi ve etkin bir şekilde yapılması ödüllendirilebilir; şu anda 

ödüllendirilmediği için kimse üstüne pek düşmüyor; iyi kültürel liderliğe ödül gelirse 

yöneticilerin kültürel liderlik performansı gelişebilir” (Y: 13) şeklinde görüş 

bildirmiştir. Bir diğer okul yöneticisi ise okul müdürlerinin performans 

değerlendirmelerinde kültürel liderliğin bir kriter olarak kullanabileceğini 

vurgulayarak “Okul yöneticilerinin performans değerlendirmesinde kültürel 

liderlikle ilgili bir bölüm olabilir; böylece okul yöneticileri kültürel liderliğe daha 

fazla önem vermek durumunda kalırlar” (Y:9) şeklinde görüş bildirmiştir.  

 

4.5. BEŞİNCİ ALT PROBLEME İLİŞKİN BULGULAR 

 

4.5.1. Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeyleri ile Kültürel 

Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeyleri Arasındaki İlişki 

Beşinci alt problem olan “Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlilik 

düzeyleri ile kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyleri arasında anlamlı bir 

ilişki var mıdır?” sorusu doğrultusunda nicel araştırma yapılmıştır. Beşinci alt 

probleme yönelik olarak, okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlilik düzeyleri ile 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyleri arasındaki ilişki düzeyinin ortaya 

konması için Spearman Korelasyon analizi yapılmıştır. Spearman Korelasyon analizi 

yapılmasının sebebi verilerin normal dağılmamasıdır. Tablo 4.41.’de okul 

yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlilik düzeyi genel puanı (genel ortalaması), 

kültürel sermaye alt boyutlarına (entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç, kültürel 

potansiyel alt boyutları) ilişkin genel puanlar (genel ortalamalar) ve kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyi genel puanı (genel ortalaması) arasında ilişki olup 

olmadığı, ilişki varsa ne yönde olduğunu test etmek için yapılan korelasyon analizi 

sonuçları yer almaktadır. 
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Tablo 4.41. 

Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyi, kültürel sermaye alt boyutları 

ve kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi arasındaki ilişkiye yönelik  

Spearman korelasyon analizi (rho) 

Değişkenler 

Kültürel 

Liderlik 

Kültürel 

Sermaye 

Entelektüel 

Birikim Katılım 

Kültürel 

Bilinç 

Kültürel 

Potansiyel 

   Kültürel Liderlik 

 

  

  

 

   Kültürel Sermaye 0.891**   

  

 

   Entelektüel Birikim 0.826** 0.902**  

 

   

   Katılım 0.820** 0.918** 0.742**       

Kültürel Bilinç 0.805** 0.909** 0.732** 0.887**   

   Kültürel Potansiyel 0.828** 0.879** 0.735** 0.828** 0.834**  

**p<0,01 

     

Tablo 4.41.’daki veriler okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlilik 

düzeyi ile okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi 

arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır (rho=0.891; 

p<0,01). Korelasyon katsayısı 0,70'ten yüksek olduğu için okul yöneticilerinin 

kültürel sermaye yeterlilik düzeyleri ile kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeyleri arasındaki ilişki anlamlı pozitif bir ilişkidir ve güçlü bir ilişkidir 

(Büyüköztürk, 2012; Karasar, 1984). Determinasyon katsayısı (rho
2
=0.793) dikkate 

alındığında okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyindeki 

toplam varyansın (değişkenliğin) % 79’nun okul yöneticilerinin kültürel sermaye 

yeterlilik düzeylerinden kaynaklandığı söylenebilir. Bir başka deyişle okul 

yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliliği 1 birim arttığında okul yöneticilerinin 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyinde 0.793’lük artış olmaktadır. Buna 

göre okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlilik düzeyi puanı arttıkça okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi puanı da artmaktadır.  

Kültürel sermaye yeterlilik düzeyinin alt boyutu olan okul yöneticilerinin 

entelektüel birikim boyutu ile okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine 

getirme düzeyi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir 

(rho=0.826; p<0,01). Korelasyon katsayısı 0,70'ten yüksek olduğu için okul 

yöneticilerinin  entelektüel birikim düzeyi ile kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeyleri arasındaki ilişki anlamlı pozitif bir ilişkidir ve güçlü bir ilişkidir. 

Determinasyon katsayısı (rho
2
=0.682) dikkate alındığında okul yöneticilerinin 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyindeki toplam varyansın 

(değişkenliğin) % 68’nin okul yöneticilerinin entelektüel birikim düzeylerinden 

kaynaklandığı söylenebilir. Bir başka deyişle okul yöneticilerinin entelektüel birikim 
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düzeyi 1 birim arttığında okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeyinde 0.682’lik artış olmaktadır.  

Kültürel sermaye yeterlilik düzeyinin alt boyutu olan okul yöneticilerinin 

katılım boyutu ile okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi 

arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (rho=0.820; p<0,01). 

Korelasyon katsayısı 0,70'ten yüksek olduğu için okul yöneticilerinin  katılım düzeyi 

ile kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyleri arasındaki ilişki anlamlı pozitif 

bir ilişkidir ve güçlü bir ilişkidir. Determinasyon katsayısı (rho
2
=0.672) dikkate 

alındığında okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyindeki 

toplam varyansın (değişkenliğin) % 67’sinin okul yöneticilerinin katılım 

düzeylerinden kaynaklandığı söylenebilir. Bir başka deyişle okul yöneticilerinin 

katılım düzeyi 1 birim arttığında okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine 

getirme düzeyinde 0.67’lik artış olmaktadır.  

Kültürel sermaye yeterlilik düzeyinin alt boyutu olan okul yöneticilerinin 

kültürel bilinç boyutu ile okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeyi arasında  pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (rho=0.805; 

p<0,01). Korelasyon katsayısı 0,70'ten yüksek olduğu için okul yöneticilerinin  

kültürel bilinç düzeyi ile kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyleri arasındaki 

ilişki anlamlı pozitif bir ilişkidir ve güçlü bir ilişkidir. Determinasyon katsayısı 

(r
2
=0.648) dikkate alındığında okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine 

getirme düzeyindeki toplam varyansın (değişkenliğin) % 65’inin okul yöneticilerinin 

kültürel bilinç düzeylerinden kaynaklandığı söylenebilir. Bir başka deyişle okul 

yöneticilerinin kültürel bilinç düzeyi 1 birim arttığında okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme düzeyinde 0.65’lik artış olmaktadır.  

Kültürel sermaye yeterlilik düzeyinin alt boyutu olan okul yöneticilerinin 

kültürel potansiyel boyutu ile okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine 

getirme düzeyi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir 

(rho=0.828; p<0,01). Korelasyon katsayısı 0,70'ten yüksek olduğu için okul 

yöneticilerinin  kültürel potansiyel düzeyi ile kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeyleri arasındaki ilişki anlamlı pozitif bir ilişkidir ve güçlü bir ilişkidir. 

Determinasyon katsayısı (r
2
=0.685) dikkate alındığında okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme düzeyindeki toplam varyansın (değişkenliğin) % 

68’inin okul yöneticilerinin kültürel potansiyel düzeylerinden kaynaklandığı 

söylenebilir. Bir başka deyişle okul yöneticilerinin kültürel potansiyel düzeyi 1 birim 
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arttığında okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyinde 

0.68’lik artış olmaktadır.  

 

4.6. ALTINCI ALT PROBLEME İLİŞKİN BULGULAR 

Bu çalışmada altıncı alt problem olan “Okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirirken kullandıkları kültürel sermayelerinden yararlanma 

taktiklerine ilişkin görüşleri nelerdir?” kapsamında okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirirken kültürel sermayelerinden yararlanma durumu ve 

okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirirken kullandıkları kültürel 

sermayelerinden yararlanma taktikleri incelenmiştir. Araştırma süresince 

katılımcıların sorulara verdiği cevaplar doğrultusunda ortaya çıkan ana kategori ve 

temalar aşağıda genel olarak sunulmuştur. 

 

Ana Kategori ve Alt Temalar: 

Kategori: Kültürel liderlik rolleri ile kültürel sermaye ilişkisi 

Tema 1. Kültürel liderlik rollerinin yerine getirilmesi sürecinde kültürel 

sermayeden yararlanılması 

Tema 2. Kültürel liderlik rollerinin yerine getirilmesi sürecinde kültürel 

sermayeden yararlanma taktikleri 

 

4.6.1. Kültürel liderlik rolleri ile  kültürel sermaye ilişkisi 

Bu kategori altında okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine 

getirirken kültürel sermayelerinden yararlanma durumu ve okul yöneticilerinin 

kültürel liderlik rollerini yerine getirirken kullandıkları kültürel sermayelerinden 

yararlanma taktikleri incelenmiştir. 

Tema 1. Kültürel liderlik rollerinin yerine getirilmesi sürecinde kültürel 

sermayeden yararlanılması 

Katılımcılara yöneltilen “Okulunuzda kültürel liderlik rollerini yerine 

getirirken kültürel sermayenizden yararlanıyor musunuz?” sorusuna; katılımcı okul 

yöneticilerinin çoğunluğu (N=11) “Evet, kültürel liderlik rollerini yerine getirirken 

kültürel sermayemden yararlanıyorum” cevabını verirken, geri kalanı ise (N=7) 

“Kültürel liderlik rollerini yerine getirirken kültürel sermayemden biraz 

yararlanıyorum” yanıtını vermiştir. Araştırmada kültürel liderlik rollerini yerine 
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getirirken kültürel sermayesinden yararlanmadığını ifade bir okul yöneticisi 

bulunmamaktadır. 

Tema 2. Kültürel liderlik rollerinin yerine getirilmesi sürecinde kültürel 

sermayeden yararlanma taktikleri 

 “Okulunuzda kültürel liderlik rollerini yerine getirirken kültürel 

sermayenizden yararlanıyor musunuz?” sorusuna evet ve biraz diyen katılımcılara 

kültürel liderlik rollerini yerine getirirken kültürel sermayelerinden nasıl  

yararlandıkları sorulmuştur ve katılımcılardan gelen cevaplara göre elde edilen 

tematik çözümleme aşağıdaki Tablo 4.42’de verilmiştir.    

Tablo 4.42.  

Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirirken kültürel 

sermayelerinden yararlanma taktikleri 
Tema Alt Tema İfadeler (Kavramsal Kodlamalar) 

Kültürel Liderlik 

Rollerinin Yerine 

Getirilmesi Sürecinde 

Kültürel Sermayeden 

Yararlanma Taktikleri 

 

Nesneleştirilmiş 

Kültürel Sermaye 

Kullanımı 

(N=9) 

Kitapları kullanma (okuduğu/yazdığı kitapları 

kullanma) 

Resimler kullanma (önem verilen kişilerin ve 

nesnelerin resimlerini kullanma) 

Simgeler kullanma 

Müzik aleti kullanma 

Kütüphaneye sahip olma 

Koleksiyon kullanma 

Marka elbiseler giyinme 

Lüks bir arabaya sahip olma 

Lüks bir evde oturma 

Etkinliklere Katılım  

(N=8) 

Kültürel etkinliklere katılma 

Sosyal etkinliklere katılıma (öğretmenler ve 

öğrencilerle geziye, müzeye, sinemaya gitme vb.) 

Bilimsel etkinliklere katılma 

Sportif etkinliklere katılma 

Eğitimle ilgili kongrelere katılım 

Entelektüel Birikimi 

Kullanma 

 (N= 6) 

Aile kültürel sermayesini kullanma 

Okul kültürel sermayesini kullanma 

Mesleki olarak kendini geliştirme 

Çeşitli bilim dallarında bilgi sahibi olma  

Kültürel olarak kendini yenileme 

Kültürel değerlerin farkında olma 

Kültürel Potansiyeli 

Kullanma 

(N=6) 

Etkili iletişim becerilerine sahip olma (açık ve 

anlaşılır konuşma, yazı dilini etkili kullanma vb.) 

Sosyal ilişkilerini üst düzeyde tutma 

Çevresinde kültürlü/sözü dinlenen bir insan olma 

Kurumsallaştırılmış 

Kültürel Sermaye 

Kullanımı  

(N=4) 

Diplomaları kullanma  

Sertifikaları kullanma 

Unvanları kullanma 

Ödülleri kullanma 

 

Tablo 4.42. incelendiğinde, katılımcıların okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirirken kullandıkları kültürel sermayelerinden yararlanma 

taktiklerine ilişkin; entelektüel birikimi kullanma, etkinliklere katılım,  kültürel 
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potansiyeli kullanma, kurumsallaştırılmış kültürel sermaye kullanımı ve 

nesneleştirilmiş kültürel sermaye kullanıma yönelik ifadeler belirttiği görülmektedir.  

Kültürel liderlik rollerini yerine getirirken kültürel sermayelerinden 

yararlandıklarını belirten katılımcı okul yöneticilerinin yarısı (N=9) kültürel 

sermayelerinden yararlanma taktiği olarak nesneleştirilmiş kültürel sermayelerini 

kullandıklarını ifade etmektedir. Bu katılımcılar kitapları kullanma (okuduğu/yazdığı 

kitapları kullanma), resimler kullanma (önem verilen kişilerin ve nesnelerin 

resimlerini kullanma), simgeler kullanma, müzik aleti kullanma, kütüphaneye sahip 

olma, koleksiyon kullanma, marka elbiseler giyinme, lüks bir arabaya sahip olma, 

lüks bir evde oturma gibi taktikleri kültürel liderlik rollerini yerine getirirken 

kullandıklarını ifade etmektedir. Kültürel liderlik rollerini yerine getirirken 

nesneleştirilmiş kültürel sermaye kullandıklarını ifade eden katılımcıların çoğu önem 

verdikleri kişilerin ve nesnelerin resimlerini kullandıklarını ifade etmiştir. Bir okul 

yöneticisi kültürel liderlik rollerini yerine getirirken önem verdiği kişilerin ve 

nesnelerin resimlerini kullandığını vurgulayarak “Makamında Atatürk’ün resmi ve 

Türk Bayrağının resmi var. Bunlar benim nasıl bir lider olduğu ve çalışanlarıma 

neyin en önemli olduğunu anlatıyor” (Y:16) şeklinde görüş bildirmiştir. Bir diğer 

okul yöneticisi ise kültürel liderlik rollerini yerine getirirken müzik aletinden 

faydalandığını belirterek “Saz çalmayı biliyorum; sazımı çalışma odamın bir 

köşesinde bulundururum, okuldaki törenlerde ve etkinliklerde kullanırım; bazen 

öğretmenlerle birlikte yemek yedikten sonra sazımı çalarım. Böylece güzel bir ortam 

oluşturmaya katkı sağlarım” (Y:4) şeklinde görüş bildirmiştir. 

Kültürel liderlik rollerini yerine getirirken kültürel sermayelerinden 

yararlandıklarını belirten katılımcı okul yöneticilerinin yarıya yakını (N=8) kültürel 

sermayelerinden yararlanma taktiği olarak etkinliklere katılımı kullandıklarını ifade 

etmektedir. Bu katılımcılar kültürel etkinliklere katılma, sosyal etkinliklere katılım 

(öğretmenler ve öğrencilerle geziye, müzeye, sinemaya gitme vb.), bilimsel 

etkinliklere katılma, sportif etkinliklere katılma, eğitimle ilgili kongrelere katılım 

gibi taktikleri kültürel liderlik rollerini yerine getirirken kullandıklarını ifade 

etmektedir. Kültürel liderlik rollerini yerine getirirken etkinliklere katılım taktiğini 

kullandıklarını ifade eden katılımcıların çoğu kültürel amaçlı etkinliklere 

katıldıklarını ifade etmiştir. Bir okul yöneticisi kültürel liderlik rollerini yerine 

getirirken kültürel etkinliklere katıldığını vurgulamıştır ve “Kültürel lider olarak 

kültürel etkinliklere katılırım, bu benim kültürel liderlik rolümün bir gereğidir” (Y:2) 
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şeklinde görüş bildirmiştir. Bir okul yöneticisi ise kültürel liderlik rolünün gereği 

olarak bilimsel etkinliklere katıldığını vurgulayarak “İl ve ilçede düzenlenen başta 

TÜBİTAK projelerine ilişkin etkinlikler olmak üzere bütün bilimsel etkinliklere 

katılırım” (Y:10) şeklinde görüş belirtmiştir. 

Kültürel liderlik rollerini yerine getirirken kültürel sermayelerinden 

yararlandıklarını belirten katılımcı okul yöneticilerinin bir kısmı (N=6) kültürel 

sermayelerinden yararlanma taktiği olarak entelektüel birikimlerini kullandıklarını 

ifade etmektedir. Bu katılımcılar aile kültürel sermayesini kullanma, okul kültürel 

sermayesini kullanma, mesleki olarak kendini geliştirme, çeşitli bilim dallarında bilgi 

sahibi olma, kültürel olarak kendini yenileme, kültürel değerlerin farkında olma gibi 

taktikleri kültürel liderlik rollerini yerine getirirken kullandıklarını ifade etmektedir. 

Kültürel liderlik rollerini yerine getirirken entelektüel birikimlerini kullandıklarını 

ifade eden katılımcıların çoğu okul kültürel sermayesini kullandıklarını ifade 

etmiştir. Bir okul yöneticisi kültürel liderlik rollerini yerine getirirken okul kültürel 

sermayesini kullandığını vurgulayarak “Kültürel liderlik yaparken üniversite başta 

olmak üzere lise, ortaokul ve hatta ilkokulda öğrendiğim ve her eğitim kademesinde 

daha fazla geliştirdiğim bilgi ve becerilerimden çok faydalanıyorum” (Y:18) şeklinde 

görüş bildirmiştir. Bir diğer okul yöneticisi ise kültürel liderlik rollerini yerine 

getirirken aile kültürel sermayesini kullandığını vurgulayarak “Kültürel liderliği ve 

gereklerini yapmak için ailemden özellikle anne-babamdan öğrendiğim bilgi ve 

becerilerimi kullanırım” (Y:17) şeklinde görüş bildirmiştir.  

Kültürel liderlik rollerini yerine getirirken kültürel sermayelerinden 

yararlandıklarını belirten katılımcı okul yöneticilerinin bir kısmı (N=6) kültürel 

sermayelerinden yararlanma taktiği olarak kültürel potansiyellerini kullandıklarını 

ifade etmektedir. Bu katılımcılar etkili iletişim becerilerine sahip olma (açık ve 

anlaşılır konuşma, yazı dilini etkili kullanma vb.), sosyal ilişkilerini üst düzeyde 

tutma, çevresinde kültürlü/sözü dinlenen bir insan olma gibi taktikleri kültürel 

liderlik rollerini yerine getirirken kullandıklarını ifade etmektedir. Kültürel liderlik 

rollerini yerine getirirken kültürel potansiyellerinden yararlanma taktiğini 

kullandıklarını ifade eden katılımcıların çoğu etkili iletişim becerilerine sahip 

olduklarını ifade etmiştir. Bir okul yöneticisi kültürel liderlik rollerini yerine 

getirirken etkili iletişim becerilerine sahip olduğunu vurgulayarak “Kültürel bir lider 

olarak çok iyi iletişim kurarım; örneğin, açık, anlaşır bir Türkçe kullanarak 

konuşurum” (Y:3) şeklinde görüş bildirmiştir. Bir okul yöneticisi ise kültürel lider 
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için çok gerekli olan çevresinde kültürlü bir insan olarak tanınma özelliğine sahip 

olduğunu vurgulayarak “Çevremde, okulda çok kültürlü bir insan olarak tanınırım, 

bu da kültürel lider olarak benim etki alanımı genişletiyor” (Y:12) şeklinde görüş 

bildirmiştir. 

Kültürel liderlik rollerini yerine getirirken kültürel sermayelerinden 

yararlandıklarını belirten katılımcı okul yöneticilerinin çok az bir kısmı (N=4) 

kültürel sermayelerinden yararlanma taktiği olarak kurumsallaştırılmış kültürel 

sermayelerini kullandıklarını ifade etmektedir. Bu katılımcılar diplomaları kullanma, 

sertifikaları kullanma, unvanları kullanma ve ödülleri kullanma gibi taktikleri 

kültürel liderlik rollerini yerine getirirken kullandıklarını ifade etmektedir. Kültürel 

liderlik rollerini yerine getirirken kurumsallaştırılmış kültürel sermayelerini 

kullandıklarını ifade eden katılımcıların çoğu yöneticilik yapmalarını sağlayan 

diplomaları kullandıklarını ifade etmiştir. Bir okul yöneticisi kültürel liderlik rollerini 

yerine getirirken diplomasını kullandığını vurgulayarak “Okuldaki odamda 

diplomamı herkesin görebileceği bir yerde bulundururum, özellikle yüksek lisans 

diplomamı görecekleri bir yere koyarım” (Y:1) şeklinde görüş bildirmiştir.  Bir okul 

yöneticisi ise kendisine verilen ödülleri kullandığını vurgulayarak “Kazandığım 

ödülleri okuldaki çalışma masamın üzerinde tutarım, bu gelen herkese benimle ilgili 

olumlu mesajlar verir” (Y:5) şeklinde görüş bildirmiştir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

TARTIŞMA 

Çalışmanın bu bölümünde, araştırmada elde edilen bulgular alandaki benzer 

araştırmalarla karşılaştırılarak tartışma yapılmıştır. İlgili literatürde göz önünde 

bulundurularak öncelikle problemlere ilişkin bulgular özet biçiminde verilmiştir, 

daha sonra ise benzer araştırmalar verilen bulgu ile karşılaştırılarak çeşitli 

yorumlarda bulunulmuştur. Ancak bu bölümle ilgili olarak belirtilmesi gereken 

önemli bir nokta alan yazın taraması sonucunda yurtiçinde kültürel sermaye düzeyine 

ilişkin az sayıda çalışma olmasına rağmen, doğrudan okul yöneticilerinin kültürel 

sermaye yeterlik düzeyinin tespitine ilişkin bir araştırmaya rastlanılmamıştır. 

Yurtdışı araştırmalarda ise daha çok eğitim süreci ve kültürel sermaye ilişkisinin 

belirlenmesine yönelik araştırmalar göze çarpmaktadır. 

5.1. ARAŞTIRMANIN BİRİNCİ ALT PROBLEMİNE İLİŞKİN TARTIŞMA 

Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyleri genel olarak 

“yüksek” olarak tespit edilmiştir. Alt boyut bazında değerlendirildiğinde; “katılım, 

entelektüel birikim, kültürel bilinç, kültürel potansiyel boyutları” kültürel sermaye 

yeterlik düzeyleri de “yüksek” düzeyde tespit edilmiştir. Yani okul yöneticilerinin 

bütün boyutlarda kültürel sermaye yeterlik düzeyleri yüksek olduğu belirlenmiştir. 

En yüksek aritmetik ortalama puanına sahip iki boyut : “entelektüel birikim” ve 

“kültürel potansiyel” boyutları olduğu belirlenmiştir. En düşük aritmetik ortalama 

puanına sahip boyut ise “katılım” boyutudur.  

Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyinin hem genelde ve 

hem de boyutlar bağlamında (entelektüel birikim, kültürel bilinç, kültürel potansiyel 

ve katılım boyutları) “yüksek” olduğunun belirlenmesi ilk bakışta okul 

yöneticilerinin kendi algılamalarına göre kültürel sermaye yeterlik düzeylerini 

“yüksek” olarak belirtebilecekleri; mevcut yeterlik düzeylerini değil de ideal olanı 

işaretleyecekleri düşünülse de; okul yöneticilerinin kendi algılarına dayalı genel 
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yeterlik ve özel alan yeterlik düzeylerinin tespitine yönelik birçok çalışmada, yeterlik 

düzeylerinin “yeterli, iyi veya yüksek” düzeyde ortaya çıktığı görülmüştür (Yıldırım, 

2001; Laloş, 2012; Yaşar ve Gökalp, 2017; Dinçsoy, 2011).  Bu araştırmadan elde 

edilen bulgular Avcı (2015) tarafından yapılan araştırma sonuçları ile benzerlik 

göstermektedir. Avcı (2015)’nın araştırması öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlik 

düzeyine odaklanmaktadır; ancak Türkiye’de okul yöneticileri öğretmenler arasından 

seçildiği için öğretmenlerin kültürel sermaye yeterliklerinin okul yöneticilerinin 

kültürel sermaye yeterlikleri ile kıyaslamada kullanılabileceği düşünülmektedir. Avcı 

(2015) araştırmasında okullarda görev yapan öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlik 

düzeylerinin yüksek olduğunu ve öğretmenlerin entelektüel birikim, kültürel bilinç 

ve kültürel potansiyel kültürel sermaye yeterlik düzeylerinin de yüksek olduğunu 

tespit etmiştir. Avcı’nın araştırmasında da en düşük aritmetik ortalamaya sahip olan 

boyut katılım boyutu olarak tespit edilmiştir.  

Bu araştırma sonucunda katılım boyutunun en düşük aritmetik ortalamaya 

sahip olması, Blessi, vd. (2012)’nin ileri sürdüğü gibi insanların kültürel faaliyetlere 

katılımının çevresel şartlar, enerji, zaman, ve ekonomik koşullar gibi farklı 

değişkenlerden etkilenmesinden kaynaklanabilir. Türkiye İstatistik Kurumu 

tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları da bu araştırmanın sonuçlarını destekler 

niteliktedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK, 2006) 50.070 hane halkından 15 yaş 

ve üzerindeki 11.815 kişiyle Kültürel Faaliyetlere Katılım ve Ayrılan Zaman 

Araştırması gerçekleştirmiştir; bu araştırmanın sonucunda göre katılımcıların başta 

televizyon seyretme olmak üzere ev içi kültürel faaliyetlere katılım oranları yüksek 

iken katılımcıların ev dışı kültürel faaliyetlere katılım oranı ise oldukça düşük olduğu 

görülmüştür. Purcell (2007)’e göre okul yöneticilerinin öğrencilerin akademik 

başarısını artıran, öğretmenlerin mutlu olduğu ve velilerin de memnun olduğu okul 

kültürel sermayesini oluşturabilmesi ve bunu öğrencilere aktarabilmesi için 

kendisinin çok yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterlilikleri göstermesi gerekir. 

Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliliğinin eğitimde eşitsizliğin 

giderilmesini sağlayacak şekilde okul kültürünün oluşturulması, değiştirilmesi ve 

geliştirilmesine yön verdiği düşünüldüğünde okul yöneticilerinin kültürel sermaye 

yeterlilik düzeylerinin çok yüksek düzeyde olması gerektiği söylenebilir (Çelik, 

2014). 

Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde cinsiyete göre 

anlamlı fark durumlarına bakılmış ve “katılım, entelektüel birikim, kültürel bilinç, 
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kültürel potansiyel boyutları” ve “toplam kültürel sermaye” yeterlik düzeylerinde 

erkek okul yöneticilerinin lehine anlamlı fark bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle 

“katılım, entelektüel birikim, kültürel bilinç, kültürel potansiyel” boyutlarında ve 

“toplam kültürel sermaye” yeterlik düzeylerinde erkek okul yöneticilerinin yeterlik 

düzeylerinin kadın okul yöneticilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Toplam kültürel sermaye yeterlik düzeyleri ele alındığında, erkek okul 

yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyleri “yüksek” iken kadın yöneticilerin 

kültürel sermaye yeterliği “orta” düzeyde bulgulanmıştır. Bu bulgular Purcell 

(2007)’in araştırma bulguları tarafından desteklenmektedir. Purcell erkek çalışanların 

kadın çalışanlara kıyasla daha yüksek kültürel sermaye kazanım düzeyi olduğunu ve 

bundan dolayı erkek çalışanların daha düşük kültürel sermaye kazanımı olan kadın 

çalışanlara kıyasla önemli avantajlar elde ettiğini belirtmiştir. Purcell (2007) 

araştırmasında kültürel sermayenin örgütteki cinsiyet eşitsizliğinin yeniden 

üretilmesine katkıda bulunduğunu ve cinsiyetin kadın çalışanların kültürel 

sermayesini harekete geçirme becerisini etkilediğini de tespit etmiştir. Bir başka 

deyişle Purcell’e göre kültürel sermaye örgütlerde kadınlar için cam tavan 

oluşturmaktadır. Cam tavan kavramı, kadınların üst kademe yönetim pozisyonlarına 

ulaşmasını engelleyen, davranışsal ve örgütsel önyargılardan kaynaklanan,  

görünmez, yapay engelleri ifade eder. (Wirth, 2001). İngilizce olarak “Glass 

Ceilling” şeklinde ifade edilen bu kavram, işletmelerde kadınların üst yönetimde yer 

almasını engellemek amacıyla, kadınların belli bir noktadan sonra kurumsal  

merdivenlerden yukarı  çıkmasını engelleyen  şeffaf (maddi  olarak var olmayan) 

engeller  olarak tanımlanmıştır  (Bombuwela ve  Chamaru, 2013).  

Kadınların yaşadıkları en büyük dezavantajlardan birisi de ataerkil aile 

yapısının olduğu, erkek egemen bir toplumda yaşamalarından kaynaklanmaktadır. 

Bu toplum aile içindeki iş bölümünü, iktidar ilişkilerini, aile bireylerinin 

kompozisyonu kadınların aleyhine etkilemektedir (OECD, 2001). Böyle bir 

sosyolojik yapıda aile kimi zaman kaynakların eşit paylaşılmadığı, erkeğin kadın 

üzerinde kontrol sahibi olduğu, gücün eşitsiz bir biçimde dağıldığı bir kurum 

olabilmektedir. Kadınların çocuklukta ailelerinden kazandıkları aile kültürel 

sermayesi kadınlara geleneksel değer ve rolleri öğretirken kendilerini mesleki ve 

sosyal alanda geliştirmesini sağlayacak ve kültürel sermayesini arttıracak 

imkanlardan yoksun bırakabilmektedir (OECD, 2001). Nitekim, Aktaş (2011) kız 

çocuklarının erkek çocuklara göre ailerinden genelde daha az ilgi gördüğünü, 
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ailelerinin kendilerine ilişkin yüksek beklentilerinin daha az olduğunu tespit etmiştir. 

George (2013) ailelerin kız çocukların eğitimine erkek çocuklara göre daha az 

yatırım yaptığını ve bunun da onları kültürel sermaye konusunda dezavantajlı 

duruma düşürdüğünü tespi etmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki 

kadınların genç yaşlarda toplumsal hayata katılıma olanak sağlayan 

mekanizmalardan uzaklaşması ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya kalması 

cinsiyete bağlı eşitsizliklerin artmasına neden olabilmektedir (Dinçer ve Kolaşin, 

2009). Yukarıda belirtilen etkenlerin kadınların kültürel sermayelerini geliştirmesini 

sınırlandırdığı söylenebilir.  

Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde yaşa göre 

anlamlı fark durumlarına bakılmış ve “katılım, entelektüel birikim, kültürel bilinç, 

kültürel potansiyel boyutları” ve “toplam kültürel sermaye” yeterlik düzeylerinde yaş 

değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur.  41-50 yaş ve 50 ve üzeri yaşa sahip olan 

okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliği düzeylerinin 31-40 yaş ve 20-30 yaşa 

sahip okul yöneticilerine göre daha yüksek olduğu ve 31-40 yaşa sahip okul 

yöneticilerinin 20-30 yaşa sahip okul yöneticilerine göre kültürel sermaye 

yeterliğinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca okul yöneticilerinin yaşı 

arttıkça daha yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliliği gösterdiği belirlenmiştir. 

41-50 yaş ve 50 ve üzeri yaşa sahip okul yöneticilerinin yaşları ilerledikçe diğer okul 

yöneticilerine göre daha fazla bilgi birikimi, kültürel birikim, entelektüel birikim 

sahibi olmasından dolayı kültürel sermaye yeterlik düzeylerinin daha yüksek olduğu 

şeklinde bir yorum yapılabilir. Ayrıca 41-50 yaş ve 50 ve üzeri yaşa sahip okul 

yöneticilerinin yaşın getirdiği olgunlaşma ve entelektüel birikim ile kültürel 

değerlere farkındalığı, kültürel etkinliklere katılımı, kültürel etkinliklere katılımı için 

ekonomik gücü, çevresi tarafından tanınması, saygınlığı, sosyal ilişki ağlarının daha 

gelişmiş olması, sözünün dinlenilir olma durumunun yüksek olmasından dolayı 

kültürel sermaye yeterliğinin diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu şeklinde 

bir yorum da yapılabilir. Bourdieu’nun (1986) belirttiği üzere bireyin kültürel 

sermayesi statik değildir, ailesinden kazandığı aile kültürel sermayesini okul kültürel 

sermayesi ile geliştirir. Ancak bu kültürel sermaye birey yeni deneyimler ve bilgiler 

edindikçe gelişir. Okul yöneticileri de tüm diğer iş alanlarındaki bireyler gibi yaşları 

ilerledikçe gerek entelektüel birikim, gerekse katılım ve kültürel farkındalık 

geliştirme yoluyla kültürel sermayelerini geliştirirler (Lareau ve Weinenger, 2003); 

bundan dolayı üniversiteden daha yakın zamanlarda mezun olmuş ve yöneticilik 
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deneyimi daha az olan okul yöneticilerine göre kültürel sermaye yeterliklerinin daha 

yüksek olduğu söylenebilir. Flores Vance (2013) tarafından yapılan araştırma bu 

araştırmanın sonuçlarını desteklemektedir. Flores Vance (2013) araştırmasında 

bireyin kültürel sermayesinin sadece aile kültürel sermayesi ile sınırlı kalmadığını ve 

bireyin yaşamı boyunca yeni eğitimler aldıkça ve yeni deneyimler kazandıkça 

geliştiğini belirtmiştir. Buradan hareketle, okul yöneticilerinin yaşları ilerledikçe 

daha fazla deneyim sahibi olmalarından ötürü daha fazla kültürel sermaye biriktirdiği 

ve bunun da onların kültürel sermaye yeterliğinin daha yüksek olmasını sağladığı 

sonucuna ulaşılabilir.  

Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde görev 

değişkenine göre anlamlı fark durumlarına bakılmış ve “katılım, entelektüel birikim, 

kültürel bilinç, kültürel potansiyel boyutları” ve “toplam kültürel sermaye” yeterlik 

düzeylerinde görev değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur.  Okul müdürlerinin 

kültürel sermaye yeterlik düzeylerinin müdür başyardımcılarına ve müdür 

yardımcılarına göre daha yüksek olduğu ve okul müdürleri ile müdür başyardımcıları 

ve müdür yardımcıları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Anlamlı 

farklılık tespit edilmemesine rağmen müdür başyardımcılarının müdür yardımcılarına 

göre kültürel sermaye yeterlik düzeylerinin ortalamalarda daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Bu araştırma bulguları Adams (2012 akt. Purcell, 2007) tarafından 

desteklenmektedir. Adams (2012) araştırmasında işletmelerdeki üst düzey 

yöneticilerin kültürel becerilerinin (cultural competence) ve kültürel sermaye 

yeterliklerinin orta ve alt düzeydeki yöneticilerin kültürel becerilerinden ve kültürel 

sermaye yeterliklerinden daha yüksek düzeyde olduğunu tespit etmiştir.  Koh (2006 

akt. Ang vd. 2015) yaptığı çalışmada banka yöneticilerinin kültürel zeka düzeylerinin 

ve kültürel sermaye düzeylerinin diğer banka çalışanlarından daha yüksek düzeyde 

olduğunu tespit etmiştir. 

Okul yöneticilerinin eğitim düzeylerine göre kültürel sermaye yeterlik 

düzeylerinde anlamlı farkın olup olmadığına bakılmış, “toplam kültürel sermaye 

yeterlik düzeyleri” ve tüm alt boyutlarda (entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç, 

kültürel potansiyel) “lisansüstü eğitim alan” okul yöneticilerinin lehine anlamlı fark 

bulunmuştur. “Lisansüstü eğitim alan okul yöneticileri” toplam kültürel sermaye ve 

alt boyut yeterlik düzeylerinde anlamlı derecede “lisans mezunu” okul 

yöneticilerinden daha “yeterlidirler”. Bu sonuç daha fazla eğitim alan okul 

yöneticilerinin aldıkları eğitimden dolayı daha fazla kültürel sermaye yeterliğine 
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sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu araştırmanın bulguları Avcı (2015) 

tarafından yapılan araştırmanın bulguları tarafından desteklenmektedir. Avcı 

araştırmasında lisansüstü eğitim alan öğretmenlerin toplam kültürel sermaye ve alt 

boyut yeterlik düzeylerinde anlamlı derecede lisans mezunu olan öğretmenlerden 

daha yeterli olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Avcı’nın araştırmasında öğretmenlerin 

tamamı, lisansüstü eğitim alan öğretmenlerin lisans mezunu öğretmenlere göre 

kültürel sermaye yeterlik düzeylerinin “yüksek” olmasına gerekçe olarak eğitimin 

kişisel getirilerinden bahsetmişlerdir; eğitimin kişisel getirilerine örnek olarak; 

yeterlik, bilgi, bilinç ve özgüven düzeyini arttırması, sosyal çevre edinimi sağlaması 

gibi faydalarından bahsetmişlerdir. Aschaffenbur ve Maas (1997), DiMaggio ve 

Mohr (1985) ise araştırmalarında okul temelli kültürel sermaye yoluyla eğitimin 

bireylerin kültürel sermaye düzeylerini arttırdığına ve bireylerin okuldan önceki 

kültürel sermaye seviyelerine bakmaksızın akademik başarıları deneyimlemelerine 

olanak sağladığına ilişkin bulgulara ulaşmışlardır. Ekşioğlu (2012) ise araştırmasında 

kültürel sermaye ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi tartışarak, kültürel 

sermaye birikimi ile eğitim arasında olumlu bir ilişki olduğu ve kültürel sektöre 

yapılacak yatırımların tüm ekonomide canlandırıcı etki meydana getireceği 

bulgularına ulaşmıştır. Katz-Gerro’nun (2002) Amerika, İsrail, İtalya, Batı Almanya 

ve İsveç verilerini kullanarak kültürel sermaye ve tüketimi karşılaştırmalı olarak 

ölçtüğü araştırmasına göre, eğitim düzeyi yüksek olanlar üst seviyedeki hayat tarzına 

daha çok katılma eğilimindedirler ve kültürel tüketimin esas belirleyicisinin eğitim 

olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla eğitim düzeyi arttıkça bireylerde kültürel 

sermaye edinim ve tüketim düzeyi ve kültürel katılım artmaktadır. Sonuç olarak, 

lisansüstü eğitim alan okul yöneticileri entelektüel birikim, eğitsel kültürel 

etkinliklere katılım, kültürel değerlere ilişkin farkındalıklar, daha fazla kitap okuma 

yoluyla kültürel sermaye yeterlik düzeylerini artırabilmektedir.  

Okul yöneticilerinin çocukluk dönemlerinde okulöncesi eğitim alma 

durumlarına göre kültürel sermaye yeterlik düzeyleri arasındaki anlamlı farka 

bakılmış ve “tüm alt boyutlarda” ve “toplam kültürel sermaye” yeterlik düzeylerinde 

“okulöncesi eğitimi alan” yöneticilerin lehine anlamlı fark bulunmuştur. Başka bir 

deyişle çocukken “okulöncesi eğitimi alan” okul yöneticilerinin “toplam kültürel 

sermaye” ve tüm alt boyutlar (entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç, kültürel 

potansiyel) sermaye yeterlik düzeyleri “okulöncesi eğitimi almayan” okul 

yöneticilerine göre daha “yüksek” olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç çocukken alınan 
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okul öncesi eğitimin okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliğine olumlu katkı 

yaptığı şeklinde yorumlanabilir. Okul öncesi eğitim,  bireylerin başarılı olmak için 

gereken hakim sınıfın kültürel sermaye ile daha erken yaşta karşılaşmasına, bu 

kültürel sermaye ile kültürlenme sürecine girmesine, bireyin bedenselleşmiş kültürel 

sermaye ve entelektüel sermayesini daha erken yaşta geliştirmesine katkıda bulunur. 

Sonuçta okul öncesi eğitim bireyin kültürel sermaye yeterliliğini daha fazla 

geliştirmesine imkan sağlar (Avcı, 2015). Bu araştırma sonuçları Avcı (2015) 

tarafından yapılan araştırma sonuçları tarafından desteklenmektedir. Avcı’nın 

araştırmasında “okulöncesi eğitimi alan” öğretmenlerin “toplam kültürel sermaye” ve 

tüm alt boyutlar (entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç, kültürel potansiyel) 

kültürel sermaye yeterlik düzeylerinin “okulöncesi eğitimi almayan” öğretmenlere 

göre daha “yüksek” olduğu tespit edilmiştir. Sullivan (2001)’ da çalışmasında 

okulöncesi eğitimi alan bireylerin kültürel sermaye düzeyinin daha yüksek düzeyde 

olduğu bulgusuna ulaşmıştır ve okulöncesi eğitimin kültürel sermaye edinimindeki 

önemini ortaya koymuştur. 

Elde edilen bu araştırma sonuçları ‘İnsan Sermayesi Kuramı’ tarafından da 

desteklenmektedir. 1960’lardan itibaren gelişmeye başlayan İnsan Sermayesi 

Kuramına (Schultz, 1963; Becker, 1993, Mincer, 2006 ve Tilak, 2002) göre eğitime 

yatırım ekonomik büyümenin önemli bir faktörü olan insan sermayesinin 

şekillenmesine neden olur. Eğitim ve yetiştirme, becerilerin verimliliğe, üretkenliğe 

ve yeterliliklere dönüşmesine yönelik bilgi sağlar. İnsanlarda somutlaşan ya da 

şekillenen beceriler, yeterlikler ve üretime yönelik bilgi toplamı insan sermayesini 

oluşturur. Eğitim yoluyla verilen beceriler, kazandırılan yeterlikler ve üretime 

yönelik bilgi insanların verimliliğini artırır ve böylelikle onların kazançlarını artırır. 

Birey eğitime yaptığı yatırımın her bir yılı karşılığında yeterlikler, beceriler kazanır 

ve bundan dolayı eğitime yapılan yatırımın her bir yılı bireyin getiri oranını arttırır. 

Bu getiri sadece ekonomik getiri ile ilgili olmayıp bireyin daha sağlıklı, daha sosyal 

ve daha kültürlü olmasını da sağlar (Becker, 1993; Hanushek, 1987). Dolayısıyla, 

okul öncesi eğitimin, bu eğitimi alan okul yöneticilerine kültürel sermaye yeterliliği 

olarak getiri sağladığı söylenebilir.  

Okul yöneticilerinin aile toplam aylık gelirlerine göre kültürel sermaye 

yeterlik düzeylerinde anlamlı farkın olup olmadığına bakılmış, “toplam kültürel 

sermaye yeterlik düzeyleri” ve tüm alt boyutlarda (entelektüel birikim, katılım, 

kültürel bilinç, kültürel potansiyel) 6001 TL ve üzeri ve 4001-6000 TL gelire sahip 
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olan okul yöneticileri ile 2000-4000 TL gelire sahip olan okul yöneticileri arasında 

anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu fark 6001 TL ve üzeri ve 4001-6000 TL gelire 

sahip olan okul yöneticilerinin lehinedir.  6001 TL ve üzeri ve 4001-6000 TL gelire 

sahip olan (gelir durumu daha yüksek) okul yöneticileri toplam kültürel sermaye ve 

alt boyut yeterlik düzeylerinde anlamlı derecede 2000-4000 TL gelire sahip olan 

(gelir durumu daha düşük) okul yöneticilerinden daha yeterlidir.  Ayrıca 6001 TL ve 

üzeri gelire sahip olan okul yöneticileri ile 4001-6000 TL gelire sahip olan okul 

yöneticileri arasında da toplam kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde, katılım, 

kültürel bilinç ve kültürel potansiyel boyutlarında anlamlı farklılık vardır. Bu fark 

6001 TL ve üzeri gelire sahip olan okul yöneticilerinin lehinedir ve 6001 TL ve üzeri 

gelire sahip olan okul yöneticileri 4001-6000 TL gelire sahip okul yöneticilerinden 

daha yeterlidir. Bu durumun okul yöneticilerinin gelir düzeyleri yükseldikçe daha 

fazla kültürel etkinliğe katılma imkanına sahip olma, daha fazla kültürel bilgilerini 

arttıracak imkana sahip olmaktan kaynaklandığı şeklinde bir yorum yapılabilir.  Avcı 

(2015) da araştırmasında öğretmenlerin aile toplam aylık geliri yükseldikçe 

öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlik düzeylerinin de yükseldiğini ortaya 

koymuştur. Ayrıca Avcı’nın araştırmasında öğretmenler toplam aylık gelir ile 

kültürel sermaye yeterlik düzeyleri arasındaki pozitif ilişkiye gerekçe olarak 

ekonomik olanakların getirilerini göstermişlerdir ve öğretmenler ekonomik 

olanakların getirilerini; güven ve kültürel katılımı arttırması, maddi rahatlık 

sağlaması, araştırmaya fırsat sunması, imkânların fazlalığı, kaliteli eğitim imkânı, 

zaman kazandırması, geçim sıkıntısından kurtarması şeklinde örneklendirmişlerdir. 

Öğretmenlerin ortaya koyduğu bu gerekçelerin ve örneklerin okul yöneticileri için de 

geçerli olduğu söylenebilir. Lareau ve Weininger (2003)’e göre kültürel sermayeye 

ilişkin hakim tanımlar ve yorumlar kültürel sermayenin sosyo-ekonomik seviyesi 

yüksek üst sınıfın yüksek (entelektüel, aydın, estetik) kültürüne ilişkin bilgi ve 

becerileri ifade eder. Bu yüksek kültürün gerekliliklerini yerine getirmek için (sanatla 

ilgilenmek, tiyatro, sinema, müze, resim sergine gitmek, bir müzik aleti çalmak, kitap 

satın alıp okumak, tenis oynamak gibi) bireylerin sosyoekonomik seviyesinin yüksek 

olması gerekir (Lareu ve Weinenger, 2003). Bu araştırma sonucunun da gösterdiği 

gibi okul yöneticilerinin aile toplam aylık geliri yükseldikçe okul yöneticilerinin 

kültürel sermaye yeterlik düzeylerinin de yükselmesi Lareu ve Weininger (2003) 

tarafından ifade edilen bu tezi desteklemektedir. Dumais (2002) araştırmasında 

yüksek kültürel sermayesi olan bireylerin yüksek sosyo-ekonomik statüsü olan 
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ailelerden gelme eğiliminde olduğunu tespit etmiştir ve bu bulgu bu araştırmadan 

elde edilen bulguları desteklemektedir. Wright (2012), bilgisayar ve internet 

kullanımının eşitsizliğini incelediği araştırmasında kültürel sermayeyi sosyo- 

ekonomik düzeyi gösteren bir değişken olarak kabul etmiştir. Verilerini Pew İnternet 

ve Amerikan Hayat Projes’inden toplayan araştırmacı sonuç olarak kültürel 

sermayenin bir ölçüt olduğu yüksek sosyo- ekonomik statüsü olan bireylerde internet 

kullanımının daha sık olduğunu saptamıştır. Özcan ve Erdur-Baker (2009), üniversite 

öğrencilerinin kültürel sermayeleri üzerine yaptığı çalışmalarında aile gelirinin düşük 

oluşunun öğrencilerin kültürel sermaye skorlarının düşmesine sebep olduğunu tespit 

etmişlerdir. Ailelerin gelir düzeyi arttıkça, ailenin çocuğun eğitimine yönelik 

sorunları ile meşgul olmasıyla çocuğun eğitim düzeyi doğrudan bir artış 

sergilemektedir (SETA, 2009). 

Okul yöneticilerinin anne eğitim düzeyine göre kültürel sermaye yeterlik 

düzeylerindeki anlamlı fark durumları ele alındığında; “toplam kültürel sermaye” ve 

“entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç, kültürel potansiyel” alt boyutları 

yeterlik düzeylerinde anlamlı fark bulunmuştur. Anne eğitim düzeylerine göre 

incelendiğinde, “toplam kültürel sermaye” yeterlikleri ve “entelektüel birikim, 

katılım, kültürel bilinç, kültürel potansiyel” alt boyutlarında annesi “okuma-yazma 

bilmeyen” okul yöneticileriyle ile annesi “okuma yazma bilen”, “ilkokul mezunu 

olan”, “ortaokul mezunu olan”, “lise mezunu olan” ve yükseköğretim mezunu olan 

okul yöneticileri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu fark annesi “okuma 

yazma bilen”, “ilkokul mezunu”, “ortaokul mezunu”, “lise mezunu” ve 

yükseköğretim mezunu olan okul yöneticilerinin lehindedir. Ayrıca bütün boyutlar 

ve genel ortalama açısından annesi yüksek öğretim mezunu olan okul yöneticileri ile 

annesi ilkokul mezunu olan, okuma yazma bilen ve okuma yazma bilmeyen okul 

yöneticileri arasında anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık annesi yükseköğretim 

mezunu olan okul yöneticilerinin lehinedir. Annesi lise mezunu olan okul yöneticileri 

ile annesi ilkokul mezunu olan, okuma yazma bilen veya okuma yazma bilmeyen 

okul yöneticileri arasında da genel ortalama ve bütün boyutlar açısından anlamlı 

farklılık vardır. Bu farklılık annesi lise mezunu olan okul yöneticilerinin lehinedir. 

Annesi ortaokul mezunu olan okul yöneticileri ile annesi okuma yazma bilen veya 

okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri arasında da genel ortalama ve bütün 

boyutlar açısından anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık annesi ortaokul mezunu olan 

okul yöneticilerinin lehinedir. Annesi ilkokul mezunu olan okul yöneticileri ile 



186 
 

 
 

annesi okuma yazma bilen veya okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri arasında da 

genel ortalama ve bütün boyutlar açısından anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık 

annesi ilkokul mezunu olan okul yöneticilerinin lehinedir. Sonuç olarak okul 

yöneticilerinin annelerinin eğitim düzeyi yükseldikçe okul yöneticilerinin kültürel 

sermaye yeterlik düzeyleri de artmaktadır. Bu durumun annenin eğitim düzeyinin 

aile kültürel sermayesine olumlu etki etmesinden kaynaklandığı şeklinde bir yorum 

yapılabilir. Avcı (2015)’nın yaptığı araştırmada bu araştırmanın bulgularını 

desteklemektedir. Avcı (2015) araştırmasında “toplam kültürel sermaye” yeterlikleri 

ve “entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç, kültürel potansiyel” alt boyutlarında 

annesi “okuma-yazma bilmeyen” öğretmenler ile annesi “okuma yazma bilen”, 

“ilkokul mezunu” olan ve görece “daha üst düzeyde” eğitim alan öğretmenler 

arasında annesi “okuma yazma bilen”, “ilkokul mezunu” olan ve görece “daha üst 

düzeyde” eğitim alan öğretmenler lehinde anlamlı fark bulmuştur. Başka bir deyişle 

Avcı (2015)’nın araştırma sonuçlarına göre annesi “okuma yazma bilmeyen” 

öğretmenlerden annesi “yükseköğretim mezunu” olan öğretmenlere doğru anne 

eğitim seviyesi yükseldikçe öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlik düzeyi 

“yükselmektedir”. Bourdieu (1984), kültürel sermayeyi başta anne-baba olmak üzere 

aile üyeleri tarafından gerçekleştirilen pedagojik etkinliklerle aktarılan kültürel 

ürünler olarak tanımlanmıştır ve annenin kültürel sermayenin aktarılmasındaki 

rolüne vurgu yapmıştır. Lamont ve Lareau (1988) ise zengin ve yüksek kültürel 

sermayeye sahip anne-babanın çocuklarının okula başladıklarında üst sınıfın kültürel 

yeteneklerine ve becerilerine maruz kaldığını ve bunların eğitimini çoktan aldığını 

belirterek annenin yüksek düzey kültürel sermayeye sahip olmasının onun 

çocuklarının kültürel sermayesine önemli katkı yaptığını ve bunun sosyal yeniden 

üretim işlevinin bir sonucu olduğunu belirtmiştir. Flores Vance (2013)’ın araştırma 

bulgularına göre özellikle anneler çocuklarına liseyi tamamlamak ve fakirlik zincirini 

kırmak ve üniversite eğitimi almak için mücadele etmeyi öğreterek, yakın aile 

bağlarını sürdürerek, okul konuları hakkında danışmanlarla konuşarak, öğretmenlere 

soru sorarak ve çocuklarına ilişkin lise ve üniversite eğitimine ilişkin yüksek 

beklentiler oluşturarak çocukları üzerinde etkili olmaktadır. Drummey (2008) anne-

babanın eğitim düzeyi, mesleği ve kültürel etkinliklere katılımının bireyin kültürel 

sermayesinin öncülü olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Drummey (2008) çalışmasında 

aile temelli ve ebeveyn (anne-baba) temelli kültürel sermayenin öğrenci ve okul 

seviyesinde akademik başarıyla anlamlı pozitif ilişkisi olduğunu bulmuştur. Ebeveyn 
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(anne-baba) kültürel sermayesinin öğrenci başarısında aile kültürel sermayesine göre 

daha güçlü bir ilişkisi olduğunu bulmuştur. Ancak her iki kültürel sermayenin (aile 

kültürel sermayesi ve ebeveyn kültürel sermayesi) de öğrencinin akademik 

başarısıyla anlamlı ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur.  Özcan ve Erdur Baker (2009) 

üniversite öğrencilerinin kültürel sermayeleri üzerine yaptığı araştırma sonucunda; 

üniversite öğrencilerinin annelerinin eğitim düzeylerinin ve annelerinin kültürel 

sermaye düzeylerinin öğrencilerin kültürel etkinliklere katılımlarında ve kültürel 

sermayelerinde yordayıcı bir etkiye sahip olduğu bulgusuna ve üniversite 

öğrencilerinin anne eğitim seviyelerinin her bir düzey artışının öğrencilerin kültürel 

derecelerinde artışa sebep olduğu bulgusuna ulaşmıştır. 

Okul yöneticilerinin baba eğitim düzeyine göre kültürel sermaye yeterlik 

düzeylerindeki anlamlı fark durumları ele alındığında; “toplam kültürel sermaye” ve 

“entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç, kültürel potansiyel” alt boyutları 

yeterlik düzeylerinde anlamlı fark bulunmuştur. Baba eğitim düzeylerine göre 

incelendiğinde, “toplam kültürel sermaye” yeterlikleri ve “entelektüel birikim, 

katılım, kültürel bilinç, kültürel potansiyel” alt boyutlarında babası “okuma-yazma 

bilmeyen” yöneticilerle ile babası “okuma yazma bilen”, “ilkokul mezunu”, 

“ortaokul mezunu”, “lise mezunu” ve yükseköğretim mezunu olan yöneticileri 

arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu fark babası “okuma yazma bilen”, 

“ilkokul mezunu”, “ortaokul mezunu”, “lise mezunu” ve yükseköğretim mezunu olan 

yöneticileri lehindedir. Ayrıca bütün boyutlar ve genel ortalama açısından babası 

yüksek öğretim mezunu olan okul yöneticileri ile babası ilkokul mezunu, okuma 

yazma bilen ve okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri arasında anlamlı farklılık 

vardır. Bu farklılık babası yükseköğretim mezunu olan okul yöneticilerinin lehinedir. 

Babası lise mezunu olan okul yöneticileri ile babası ilkokul mezunu olan, okuma 

yazma bilen veya okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri arasında da genel 

ortalama ve bütün boyutlar açısından anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık babası lise 

mezunu olan okul yöneticilerinin lehinedir. Babası ortaokul mezunu olan okul 

yöneticileri ile babası ilkokul mezunu olan, okuma yazma bilen veya okuma yazma 

bilmeyen okul yöneticileri arasında da genel ortalama ve bütün boyutlar açısından 

anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık babası ortaokul mezunu olan okul yöneticilerinin 

lehinedir. Babası ilkokul mezunu olan okul yöneticileri ile babası okuma yazma 

bilmeyen okul yöneticileri arasında da genel ortalama ve bütün boyutlar açısından 

anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık babası ilkokul mezunu olan okul yöneticilerinin 
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lehinedir. Babası okuma yazma bilen okul yöneticileri ile okuma yazma bilmeyen 

okul yöneticileri arasında da genel ortalama ve bütün boyutlar açısından anlamlı 

farklılık vardır. Bu farklılık babası okuma yazma bilen okul yöneticilerinin lehinedir. 

Sonuç olarak okul yöneticilerinin babalarının eğitim düzeyi yükseldikçe okul 

yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyleri de artmaktadır. Bu durumun 

babanın eğitim düzeyinin aile kültürel sermayesine etki etmesinden kaynaklandığı 

şeklinde bir yorum yapılabilir. Avcı (2015)’nın araştırmasında da bu araştırma 

sonuçlarını destekleyen araştırma sonuçlarına ulaşılmıştır. Avcı (2015)’nın 

araştırmasında öğretmenlerin baba eğitim düzeylerine göre “toplam kültürel 

sermaye”, “katılım, kültürel bilinç” boyutu yeterlik düzeylerinde babası “okuma 

yazma bilmeyen” öğretmenler ile babası “ortaokul ve daha üst düzeyde” eğitim alan 

öğretmenler arasında babası ortaokul ve daha üst düzeyde eğitim alan öğretmenlerin 

lehinde anlamlı fark bulunmuştur. “Entelektüel birikim” ve “kültürel potansiyel” 

boyutu yeterliklerinde babası “okuma-yazma bilmeyen” öğretmenler ile babası “lise 

ve daha üst düzey eğitim alan” öğretmenler arasında babası “lise ve daha üst düzey 

eğitim alan öğretmenler” lehine anlamlı fark bulunmuştur. Bourdieu anne-babanın 

(ebeveyn) sahip olduğu kültürel sermayenin ve anne-babanın eğitimsel 

kazanımlarının ve eğitim düzeylerinin çocukların belirli kültürel formlara katılımını 

ve maruz kalmasını etkilediğini öne sürmüştür. (Bourdieu, 1984, s. 13-14). Böylece 

Bourdieu’ya göre bireylerin kültürel sermayesi önemli ölçüde anne-babanın kültürel 

sermayesine ve eğitimsel başarılarına dayalıdır (Bourdieu, 1984). Bourdieu’nun tezi 

bu araştırma bulgularını desteklemektedir çünkü bu araştırmada da babalarının 

eğitim kazanımları düşük olan okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliliği de 

babalarının eğitim kazanımları daha yüksek olan okul yöneticilerine göre daha düşük 

(yetersiz) düzeydedir. De Graaf vd. (2000) araştırmalarında bireylerin kültürel 

sermayesinin ölçülmesinde anne-baba (ebeveyn) kültürel sermayesini ana 

kriterlerden (kıstaslardan) biri olarak belirlemişlerdir ve anne-babanın kültürel 

sermaye düzeyi yükseldikçe bireyin de kültürel sermaye düzeyinin ve kültürel 

yeterliklerinin yükseldiği bulgusuna ulaşmışlardır. Byun vd. (2012), araştırmalarında 

ailelerin yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip olmasının ailelerin nesnelleşmiş 

kültürel sermayesine olumlu etkisi olduğunu saptamışlardır. Benzer şekilde ailelerin 

kültürel sermayelerinin ve sosyoekonomik düzeylerinin yüksek olmasının çocukların 

akademik başarılarını ve kültürel sermayelerini pozitif yönde etkilediği bulgusuna 

ulaşmışlardır.  Kraaykamp ve Van Eijck (2010) öğrencilerin kültürel sermayelerine 
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ebeveynlerin (anne-babanın) etkilerini ölçmek için ailelerin kültürel sermayelerini 

ölçmüştür. Ölçümlerinde kültürel sermayeyi kültürel mülk (nesnelleşmiş), kültürel 

tavır (bedenselleşmiş) ve eğitsel başarı (kurumsallaşmış) olarak ele almış ve 

ebeveynlerle görüşme yaparak ailelerin öğrencilerin kültürel sermayelerine etkilerini 

açıklamaya çalışmıştır. Araştırma bulgularına göre; katılımcıların iş (kariyer) başarısı 

ve eğitsel başarısı üzerine ailelerin eğitim düzeyinin etkisi büyüktür. İyi eğitimli 

ebeveynler çocuklarının yükseköğretimde başarılı olabilmesi için gerekli olan 

motivasyon, kabiliyet ve eğilimi temin ederler. Ailelerin aydın-elit kültürel 

katılımları çocuklarının kariyer başarılarını ve okul başarılarını artırmaktadır. Sonuç 

olarak, ebeveynlerin eğitim düzeyi yükseldikçe kişilerin akademik ve iş başarı 

durumu-kurumsallaşmış kültürel sermayesi artmaktadır (Kraaykamp ve Van Eijck, 

2010).  

Okul yöneticilerinin branşlarına (sayısal-sözel-özel yetenek alanlarına) göre 

kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde anlamlı farkın olup olmadığına bakılmış ve 

“toplam kültürel sermaye” ve “entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç ve kültürel 

potansiyel” alt boyutları yeterlik düzeylerinde “özel yetenek” ve “sözel” alanında 

branşa sahip okul yöneticilerinin lehine anlamlı fark görülmüştür. Sözel ve özel 

yetenek alanlarında branşa sahip okul yöneticileri “toplam kültürel sermaye” ve 

“entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç ve kültürel potansiyel” alt boyutları 

yeterliklerinde kendilerini “sayısal alanlarda” çalışan öğretmenlerden daha “yeterli” 

görmektedirler. Bu durumun sözel ve özel yetenek branşlarının kültür, kültürel bilgi, 

kültürel etkinlikler, sanat, resim, müzik gibi güzel sanatlarla daha fazla ilgili 

olmasından kaynaklandığı şeklinde bir yorum yapılabilir.  Bourdieu (1986) kültürel 

sermayeyi sınıf statüsünü sürdürmek için orta sınıf ve üst sınıfların arasında kuşaktan 

kuşağa aktarılan sembolik kaynaklar, sembolik ürünler ve kültürel bilgi olarak 

tanımlamıştır (Bourdieu, 1986; McDonough, 1997; Ra, 2011).  Bu sembolik 

kaynaklar, sembolik ürünler ve kültürel bilgi daha çok sanat, müzik, resim, önemli 

belgeler, edebiyat, tarih, dil, giyim tarzı, sportif kültürel etkinliklerle ile ilgilidir 

(Bourdieu, 1986). Bir başka deyişle üst ve orta sınıflar arasında kuşaktan kuşağa 

aktarılan bu sembolik kaynakların, sembolik ürünlerin ve kültürel bilginin yani 

kültürel sermayenin müzik, resim, beden eğitimi gibi özel yetenek alanındaki 

branşlarla ve sözel alanındaki branşlarla yakından ilgisi vardır. Bundan dolayı, özel 

yetenek ve sözel alanındaki branşlardan olan okul yöneticilerinin kültürel sermaye 

düzeyinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Bourdieu ile benzer bir şekilde 
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DiMaggio (1982) kültürel sermayeyi üst sınıf (elit statü) kültürü olarak 

yorumlamıştır ve DiMaggio (1982)’ya göre kültürel sermaye tanım olarak prestijli 

kültürel uygulamalarla ilişkilidir. DiMaggio (1982)  araştırmasında kültürel 

sermayeyi bireylerin güzel sanatlara katılıp katılmadığını, görsel sanatlar üretip 

üretmediğini, bu sanatları toplumda gerçekleştirip gerçekleştirmediğini, edebiyat 

okuyup okumadığını, sanat müzelerini ve senfoniyi ziyaret edip etmediğini ölçen 

maddeler kullanarak üst sınıf (elit, entelektüel, aydın) sanatları ve kültürü açısından 

tanımlamıştır ve kültürel sermayeyi sanat, müzik, edebiyata ilgiye yönelik tutumlar, 

sanat eserleri oluşturma, sanat etkinlikleri icra etme ve katılma, kitap okuma gibi 

etkinlikler, edebiyat, sanat, spor ve müzik hakkında bilgi açısından ölçmüştür. 

DiMaggio (1982)’nun tanımında yer alan görsel sanatlar özel yetenek alanından 

resim, müziğe ilgi ve senfoniyi ziyaret etme özel yetenek alanlarından müzik, spor 

hakkında bilgi, özel yetenek alanlarından beden eğitimi branşları ile ilgili iken 

edebiyat okumak ve kitap okuma ise sözel alan branşı ile ilgilidir. Bu durum ise bu 

alanda ihtisaslaşan okul yöneticilerini kültürel sermaye yeterliği açısından avantajlı 

kılmaktadır. DeGraaf (1986) ise araştırmasında kültürel sermayeyi doğru davranış, 

terbiye, edep ve doğru beğeni, resmi kültürün değerlerini bilme ve klasik müzik, 

tiyatro, tablo, heykel, tarih ve edebiyat bilgisi olarak tanımlamıştır ve kitap 

okumanın, tiyatro ziyaretlerinin, müze ziyaretlerinin, tarihi binaları ziyaretlerin 

kültürel sermaye yeterliğinin bir göstergesi olduğunu belirlemiştir. DeGraaf’ın 

tanımında yer alan doğru davranış, terbiye, resmi kültürün değerlerini bilme, 

edebiyat, tarih, müze ziyaretleri, tarihi binaları ziyaretler sözel alandaki branşlarla 

ilgili iken klasik müzik, tablo, heykel ise özel yetenek alanındaki branşlarla ilgilidir. 

Görüldüğü üzere bu kültürel sermayenin tanımında ve ölçümünde sayısal alandaki 

branşlarla ilgili kriterler bulunmamaktadır. Bu durum ise sözel ve özel yetenek 

alanındaki okul yöneticilerini sayısal alandaki okul yöneticilerine göre kültürel 

sermaye yeterliği açısından avantajlı konuma getirmektedir. Avcı (2015)’nın 

araştırması da bu araştırma bulgularını destekler niteliktedir. Avcı (2015)’nın 

araştırmasında “sözel branşlarda” çalışan öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlik 

düzeylerinin “sayısal branş” öğretmenlerine göre daha yüksek düzeyde olduğu tespit 

edilmiştir. Avcı (2015), sözel branşların doğası, sosyalleştirici özelliği, somut 

bilgilere dayanması, kültür birikimi ve aktarımına elverişli olması gibi özellikleri 

nedeniyle bu dallarda öğretmenlik yapan öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlik 

düzeylerinin “yüksek” olabileceğini ifade etmiştir ve bu branştaki öğretmenlerin 
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ifade kabiliyetlerinin yüksek oluşu, ilgi ve yetenekleri, daha sosyal olmaları, 

hafızalarının güçlü olması, sözel zekaya sahip olmaları, daha çok okumalarının da 

kültürel sermaye yeterliklerine katkıda bulunduğunu ifade etmiştir. 

Okul yöneticilerinin kardeş sayısına göre kültürel sermaye yeterlik 

düzeylerinde anlamlı bir farkın olup olmadığına bakılmıştır. “Entelektüel birikim, 

katılım, kültürel bilinç, kültürel potansiyel boyutlarında” ve “toplam kültürel 

sermaye” yeterlik düzeylerinde hiç kardeşi olmayan ve 1 kardeşi olan okul 

yöneticileri ile 2 kardeşi ve 3 ve üzeri kardeşi olan okul yöneticileri arasında anlamlı 

farklılık vardır. Bu fark hiç kardeşi olmayan ve bir kardeşi olan okul yöneticilerinin 

lehinedir. Ayrıca iki kardeşi olan okul yöneticileri ile üç ve üzeri kardeşi olan okul 

yöneticileri arasında da anlamlı farklılık vardır. Bu fark iki kardeşi olan okul 

yöneticilerinin lehinedir. En “yüksek” kültürel sermaye yeterliklerine sahip okul 

yöneticileri “kardeşi olmayan” ve 1 kardeşli okul yöneticileri iken, en “düşük” 

kültürel sermaye yeterlik düzeylerine sahip okul yöneticileri “3 veya daha fazla 

kardeşi olan” okul yöneticileridir. Okul yöneticilerinin kardeş sayısı birden itibaren 

arttıkça kültürel sermaye yeterlik düzeyleri düşmektedir. Diğer bir ifadeyle kardeşi 

olmayan ve tek kardeşli okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyleri 

birbirine oldukça yakınken kardeş sayısı arttıkça okul yöneticilerinin kültürel 

sermaye yeterlik düzeyleri düşmektedir. Sonuç olarak okul yöneticilerinin kardeş 

sayısı azaldıkça kültürel sermaye yeterlikleri yükselmektedir. Bu durumun kardeş 

sayısının fazla olmasının ailenin bireye kültürel sermayeyi kazandırmak için gerekli 

olan kaynakları, zamanı, ekonomik desteği ve ilgiyi göstermesini 

engelleyebilmesinden kaynaklanabileeciğine yönelik bir yorum yapılabilir. Ailenin 

ekonomik gücü ve aile ilgisi bireyin kültürel sermayesini önemli ölçüde 

etkilemektedir (Bourdieu ve Passeron, 1977; Flores Vance, 2013). Bourdieu ve 

Passeron’a göre ailedeki birey sayısı fazlalaştıkça ailenin sahip olduğu ekonomik 

kaynaklar ve bu ekonomik kaynakların sağladığı kaliteli eğitim, kültürel ve sosyal 

etkinliklere katılma, kitap okuma, konsere gitme gibi imkanlar daha fazla kişi 

arasında paylaşılmaktadır ve bu da bireylerin kültürel sermayesini geliştirmesini 

sağlayacak birçok imkandan yoksun kalmasına neden olmaktadır. Flores Vance 

(2013) da araştırmasında aile ilgisinin kültürel sermayeyi olumlu yönde etkilediğini 

belirlemiştir. Flores Vance özellikle annelerin kardeş sayısı az olduğunda 

çocuklarına fakirlik zincirini kırmak ve akademik başarı için mücadeleyi öğreterek, 

yakın aile bağlarını sürdürerek, okul konuları hakkında danışmanlarla konuşarak, 
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öğretmenlere çocuğuyla ilgili soru sorarak ve çocuğuna ilişkin lise ve üniversite 

eğitimine ilişkin yüksek beklentiler oluşturarak çocukları üzerinde etkili olduğunu 

ancak kardeş sayısı arttığında annenin ilgisinin daha çok çocuğa yöneldiği için daha 

az etkili olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Dolayısıyla Flores Vance’ın araştırması bu 

araştırmanın sonuçlarını desteklemektedir. Kardeş sayısı arttıkça ebeveynler baskın 

(hakim) kültür tarafından kabul gören ve onaylanan bilgi ve yeterlikler, davranış 

kalıpları, inanışlar ve normlar hakkında bireyin birikmiş kültürel bilgisi anlamına 

gelen bedenselleşmiş kültürel sermayelerini çocuklarına aktarmakta daha fazla 

zamana ihtiyaç duymaktadır ve bu da bu aktarımı güçleştirmektedir (Garnett vd., 

2006). Ayrıca kardeş sayısı arttıkça bireyin roman ve hikaye gibi kitaplar, piyano, 

gitar gibi müzik aletleri, koleksiyonlar ve kültürel düzeye tanıklık eden başka tipte 

nesneler anlamına gelen nesneleşmiş kültürel sermayeleri paylaşmak zorunda olduğu 

kişi sayısı artmaktadır ve bu da bireyin kültürel sermaye yeterliğini artırması 

konusunda kardeş sayısı az olan bireylere göre dezavantajlı konuma geçmesine 

neden olabilir (Throsby, 1999).  Khalifa (2010)’da araştırmasında düşük 

sosyoekonomik sınıflardan gelen ve kardeş sayısı fazla olan aşırı yoksul öğrencilerin 

kültürel sermaye yeterlik düzeylerinin düşük olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Benzer 

şekilde Avcı (2015)’da araştırmasında en “yüksek” kültürel sermaye yeterliklerine 

sahip öğretmenlerin “tek kardeşli” ve “kardeşi olmayan” öğretmenler olduğu ve en 

“düşük” kültürel sermaye yeterlik düzeylerine sahip öğretmenlerin ise “3 veya daha 

fazla kardeşi olan” öğretmenler olduğu bulgusuna ulaşmıştır.  

Okul yöneticilerinin kıdemine göre kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığına bakılmıştır. “Entelektüel birikim, katılım, kültürel 

bilinç, kültürel potansiyel boyutlarında” ve “toplam kültürel sermaye” yeterlik 

düzeylerinde 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan ve 16-20 yıl arası kıdeme sahip olan 

okul yöneticileri ile 11-15 yıl, 6-10 yıl ve 0-5 yıl arasında kıdeme sahip olan okul 

yöneticileri arasında anlamlı farklılık vardır. Bu fark 21 yıl ve üzeri ve 16-20 yıl arası 

kıdeme sahip olan (kıdemi yüksek olan)okul yöneticilerinin lehinedir. Ayrıca 11-15 

yıl kıdeme sahip olan okul yöneticileri ile 6-10 yıl ve 0-5 yıl arası kıdeme sahip olan 

okul yöneticileri arasında da anlamlı fark bulunmaktadır. Bu fark 11-15 yıl kıdeme 

sahip olan okul yöneticilerinin lehinedir. Sonuç olarak okul yöneticilerinin kıdemi 

arttıkça okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyi de artmaktadır. Bu 

durum okul yöneticilerinin kıdemi arttıkça daha fazla deneyim kazanmalarından 

kaynaklanabilir. Bourdieu’ya (1986) göre kültürel sermaye entelektüel niteliklerin 
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toplamıdır, birey yeni şeyler öğrendikçe ve yeni deneyimler kazandıkça gelişir; bir 

başka deyişle kültürel sermaye dinamiktir. Bu durum okul yöneticileri için de 

geçerlidir. Okul yöneticilerinin üniversiteden mezun olduklarındaki ve öğretmen 

olarak görev yaptıklarındaki kültürel sermaye düzeyleri ile okul yöneticiliği 

yaptıkları dönemdeki kültürel sermaye düzeyleri önemli farklılıklar gösterebileceği 

gibi okul yöneticilerinin müdür yardımcılığı ve müdürlük yaptıkları dönemdeki 

kültürel sermayeleri de farklılık gösterebilmektedir. Hatta bu araştırmada müdürlerin 

diğer okul yöneticilerinden kültürel sermaye yeterliliğinin daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Okul yöneticileri de tüm diğer bireyler gibi becerilerini, yeteneklerini, 

uygulamalarını, entelektüel niteliklerini içeren bedenselleşmiş kültürel sermayesini 

geliştirebilir (Thorsby, 1999). Okul yöneticilerinin kıdemleri arttıkça ekonomik 

birikimleri ve ekonomik güçleri de artmaktadır. Bu da onların tıpkı diğer bireyler 

gibi kitap, tablo, müzik aleti, kendine ait kütüphane gibi nesneleşmiş kültürel 

sermayesini geliştirmesine imkan verebilir (Bourdieu, 1986). Okul yöneticileri tıpkı 

diğer çalışanlar gibi kıdemleri ilerledikçe ödüller (başarı belgesi, bir aylık maaş, 

teşekkür belgesi, plaket), eğitimsel dökümanlar (hizmetiçi eğitim sertifkaları, yüksek 

lisans, doktora vb.), unvanlar (uzman öğretmen, müdür yardımcısı, müdür, şef) 

alarak kurumsallaştırılmış kültürel sermayelerini geliştirebilmektedirler (Bourdieu, 

1986; Lareau ve Weinenger, 2003). Flores Vance (2013) tarafından yapılan araştırma 

bu araştırmanın sonuçlarını desteklemektedir. Flores Vance (2013) araştırmasında 

bireyin kültürel sermayesinin sadece aile kültürel sermayesi ile sınırlı kalmadığını ve 

bireyin yaşamı boyunca yeni eğitimler aldıkça ve yeni deneyimler kazandıkça 

geliştiğini belirtmiştir. Buradan hareketle,  okul yöneticilerinin kıdemleri ilerledikçe 

daha fazla kültürel sermaye biriktirdiği ve bunun da onların kültürel sermaye 

yeterliğinin daha yüksek olmasını sağladığı sonucuna ulaşılabilir. 

Okul yöneticilerinin mezun oldukları üniversitelerin yer aldığı Türkiye’deki 

yedi farklı coğrafi bölgeye göre kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığına bakılmış ve “toplam kültürel sermaye” yeterlik düzeylerinde 

ve entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç ve kültürel potansiyel alt boyutlarında 

Marmara Bölgesi, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesindeki üniversitelerden mezun 

olan okul yöneticileri ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki 

üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Bu farklılık Marmara Bölgesi, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesindeki 

üniversitelerden mezun olan okul yöneticilerinin lehinedir. Ayrıca, İç Anadolu 
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Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri ile Doğu Anadolu 

Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri arasında toplam kültürel 

sermaye yeterlik düzeyleri ve bütün boyutlar açısından anlamlı farklılık vardır. Bu 

fark İç Anadolu Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticilerinin 

lehinedir. İç Anadolu Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri ile 

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri 

arasında toplam kültürel sermaye yeterlik düzeyleri, entelektüel birikim, katılım ve 

kültürel potansiyel açısından anlamlı farklılık vardır. Toplam kültürel sermaye 

yeterlik düzeyi açısından en yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliklerine sahip 

okul yöneticileri Marmara Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul 

yöneticileridir. Marmara Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul 

yöneticilerini sırasıyla Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri 

izlemektedir. Toplam kültürel sermaye yeterlik düzeyi açısından en düşük düzeyde 

kültürel sermaye yeterliklerine sahip okul yöneticileri Güneydoğu Anadolu 

Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileridir. Mezun olunan 

üniversitenin yer aldığı coğrafi bölge değişkenine göre okul yöneticilerinin kültürel 

sermaye yeterlik düzeyi okul yöneticilerinin mezun olduğu üniversiteler ülkenin 

doğusundaki bölgelerden batısındaki bölgelere doğru ilerledikçe yükselmektedir. 

Avcı (2015)’ının araştırmasında ise Marmara ve Ege Bölgesindeki üniversitelerden 

mezun olan öğretmenlerle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki üniversitelerden mezun 

olan öğretmenler arasında anlamlı farklılık bulunmuştur ve bu farklılık Marmara ve 

Ege Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan öğretmenlerin lehine bulunmuştur. 

Avcı’nın araştırmasında da bu araştırma bulgularına benzer bir şekilde toplam 

kültürel sermaye yeterlik düzeyi açısından en yüksek düzeyde kültürel sermaye 

yeterliğine sahip öğretmenlerin Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesindeki 

üniversitelerden mezun olan öğretmenler olduğu tespit edilmiştir. Avcı’nın 

araştırmasında en yüksek kültürel sermaye yeterliğine sahip öğretmenlerin Ege 

Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan öğretmenler olduğu ve Ege Bölgesi 

öğretmenlerinin kültürel sermaye yeterlik düzeylerinin diğer bölgelere nazaran 

“yüksek” çıkmasının nedenin ise uygun yaşam koşulları, eğitim şartlarının iyiliği, 

farklı kültürlerle etkileşim, tarihi zenginlik gibi bölgesel imkanlardan kaynaklandığı 

tespit edilmiştir. Bourdieu’nın (1986) belirttiği üzere kültürel sermaye sosyo-

ekonomik seviyesi yüksek, elit üst sınıfın kültürel değerlerini yansıtmaktadır. Bu 
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niteliklere sahip üst sınıfın sanat, müzik, edebiyat, tiyatro, sinema ile ilgili kültürel 

etkinliklere katılabileceği, müzeleri ziyaret edebileceği, kültürel sermayesini eğitim 

yoluyla koruyup çocuklarına aktarabileceği imkanlar ülkenin ekonomik ve kültürel 

açıdan en fazla gelişmiş olduğu bölgeler başta Marmara Bölgesi olmak üzere ülkenin 

batı bölgelerinde yer almaktadır. Bu bölgelerdeki kültürel etkinliklere bu 

bölgelerdeki üniversitelerde okuyan üniversite öğrencileri de katılabilmektedir ve 

kültürel sermayesini geliştirebilmektedir (Gültepe vd., 2016). Dolayısıyla bu 

bölgelerde okuyan üniversite öğrencilerinin yoğun bir şekilde yaşanan kültürel 

etkinliklerden etkilenmesi ve bundan dolayı kültürel sermayesinin gelişmesi 

doğaldır.  

Okul yöneticilerinin çalıştıkları okul türüne göre kültürel sermaye yeterlik 

düzeylerinde anlamlı bir farkın olup olmadığına bakılmıştır. “Entelektüel birikim, 

katılım, kültürel bilinç, kültürel potansiyel boyutlarında” ve “toplam kültürel 

sermaye” yeterlik düzeylerinde lisede ve ortaokulda çalışan okul yöneticileri ile 

ilkokulda çalışan okul yöneticileri arasında anlamlı farklılık vardır. Bu fark lise ve 

ortaokulda çalışan okul yöneticilerinin lehine tespit edilmiştir. Toplam kültürel 

sermaye ve bütün boyutlar açısından en yüksek kültürel sermaye yeterlik düzeyine 

lisede çalışan okul yöneticileri sahipken en düşük kültürel sermaye yeterlik düzeyine 

ilkokulda çalışan okul yöneticileri sahiptir. Sonuç olarak, okul yöneticilerinin 

çalıştıkları okul türünün hedef aldığı eğitim kitlesinin eğitim düzeyi yükseldikçe okul 

yöneticilerinin kültürel sermayesinin de yükseldiği söylenebilir. Bu durum lise ve 

ortaokulda yapılan ve deneyimlenen kültürel etkinliklerin, maruz kalınan kültürel 

bilginin daha fazla olmasından kaynaklanıyor olabilir. Khalifa (2010)’nın 

araştırmasında ilköğretim öğrencileri ile lise öğrencilerinin kültürel sermaye yeterlik 

düzeyleri açısından lise öğrencilerinin lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir ve lise 

öğrencilerinin daha fazla kültürel sermaye yeterliğine sahip olduğu belirlenmiştir. 

Drummey (2008)’de öğrencilerin ilkokul, ortaokul ve lisedeki kültürel sermaye 

gelişimlerini incelediği araştırmasında öğrencilerin ortaokulda ilkokuldan daha fazla 

kültürel sermaye kazandıklarını ve lisede ise ortaokuldan daha fazla kültürel sermaye 

edindiklerini tespit etmiştir. Öğrencilere daha önce bulunduğu eğitim seviyesinden 

daha fazla kültürel sermaye kazandırılması, entelektüel bilgi (akademik bilgi) 

verilebilmesi için eğitimcilerin ve okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik 

düzeyinin öğrencilerin daha önce mezun olduğu okuldaki eğitimciler ve 

yöneticilerden daha yüksek olması gerekir (Özmusul ve Kaya, 2014). Eğitim aynı 
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zamanda karşılıklı bir etkileşim süreci olduğu için okul yöneticileri öğrencilerin 

kültürel sermayeleri ile etkileşime girerek onları var olan gelişmişlik düzeyinden 

daha yüksek düzeylere taşırken kendi kültürel sermaye düzeylerini de geliştirmiş 

olacaklardır (Katsillis ve Rubinson, 1990).  

Okul yöneticilerinin yükseköğretim düzeyinde eğitim gören kişi sayısı 

değişkenine göre “toplam kültürel sermaye” yeterlik düzeylerinde ve “tüm alt 

boyutlarda (entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç, kültürel potansiyel)” anlamlı 

fark bulunmuştur. Toplam kültürel sermaye” yeterlik düzeylerinde ve “tüm alt 

boyutlarda (entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç, kültürel potansiyel)” 2 kişi 

ve 3 ve üzeri yükseköğretim gören okul yöneticileri ile ailesinde 1 kişi 

yükseköğretim gören veya hiç eğitim görmeyen okul yöneticileri arasında anlamlı 

farklılık bulunmuştur. Bu farklılık ailesinde 2 kişi ve 3 kişi yükseköğretim gören 

okul yöneticileri lehinedir. Ayrıca ailesinde 1 kişi yükseköğretim gören okul 

yöneticileri ile ailesinde hiç yükseköğretim görmeyen okul yöneticileri arasında da 

anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu fark ailesinde 1 kişinin yükseköğretim gördüğü 

okul yöneticilerinin lehinedir. Sonuç olarak, okul yöneticilerinin ailesinde 

yükseköğretim gören kişi sayısı arttıkça okul yöneticileri daha yüksek düzeyde 

kültürel sermaye yeterliliği göstermektedir. Bu durum, ailelerinde yükseköğretim 

gören kişi sayısı daha fazla olan okul yöneticilerinin aile kültürel sermayelerinden 

kaynaklanıyor olabilir. Bourdieu (1986) kültürel sermayenin okul kültürel sermayesi 

ve aile kültürel sermayesinde oluştuğunu belirtmiş ve daha sonra aile kültürel 

sermayesi ile ebeveyn kültürel sermayesini birbirinden ayırmıştır. Aile kültürel 

sermayesinin içerisinde anne-babanın yanı sıra kardeşler de yer almaktadır. Birey 

anne-babasının kültürel sermayesinden ne kadar etkileniyorsa kendinden büyük olan 

kardeşleri başta olmak üzere bütün kardeşlerinin kültürel sermayesinden de 

etkilenmektedir. Bireyin aile eğitimi, etki mekanizmalarıyla çalıştığı için birey sosyal 

etki ve etkileşim yoluyla ailedeki diğer kardeşlerden çok şey öğrenmektedir. 

Dolayısıyla birey yükseköğretim gören kardeşlerini rol model alarak onlar gibi 

olmak isteyebilir. Ayrıca Aschaffenburg ve Maas (1997)’ın araştırması bu araştırma 

bulgularını desteklemektedir. Bu araştırmada yüksek öğretim düzeyinde eğitim gören 

kardeş sayısı arttıkça öğrencilerin kültürel sermaye yeterliklerinin yükseldiğini tespit 

etmiştir. Moss (2005) bireyin ailesindeki kardeşlerinin eğitim düzeyi yükseldikçe 

bireyin kültürel sermayesinin de arttığını ifade etmiştir.  
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Okul yöneticilerinin yükseköğretim öncesi uzun süre ikamet ettiği yere göre 

“toplam kültürel sermaye” yeterlik düzeylerinde ve “tüm alt boyutlarda (entelektüel 

birikim, katılım, kültürel bilinç, kültürel potansiyel)” anlamlı fark bulunmuştur. 

Toplam kültürel sermaye” yeterlik düzeylerinde ve “tüm alt boyutlarda (entelektüel 

birikim, katılım, kültürel bilinç, kültürel potansiyel)” yükseköğretim öncesi uzun 

süre il ve ilçelerden ikamet etmiş okul yöneticileri ile uzun süre köy-kasabalarda 

ikamet etmiş okul yöneticileri arasında il ve ilçelerde ikamet eden okul yöneticileri 

lehinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Ayrıca “toplam kültürel sermaye” yeterlik 

düzeylerinde ve “tüm alt boyutlarda (entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç, 

kültürel potansiyel)” yükseköğretim öncesi uzun süre illerde ikamet etmiş okul 

yöneticileri ile uzun süre ilçelerde ikamet etmiş okul yöneticileri arasında illerde 

ikamet eden okul yöneticileri lehinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Başka bir 

ifadeyle okul yöneticilerinin yükseköğretim öncesi uzun süreli ikamet yerleri “köy-

kasabadan” “ilçelere ve il merkezlerine” doğru gittikçe kültürel sermaye yeterlik 

düzeyleri yükselmektedir. Bu araştırma sonucu Avcı (2015)’nın araştırma sonuçları 

tarafından desteklenmektedir. Avcı (2015)’nın araştırmasında “entelektüel birikim” 

boyutunda yükseköğretim öncesi uzun süre “köy-kasabalarda” ikamet etmiş 

öğretmenler ile uzun süre “ilçelerde” ikamet etmiş öğretmenler arasında “ilçelerde” 

ikamet eden öğretmenler lehinde anlamlı fark bulunmuştur. Yine Avcı’nın 

araştırmasında “katılım, kültürel bilinç, kültürel potansiyel” boyutları ve “toplam 

kültürel sermaye” yeterlik düzeylerinde yükseköğretim öncesi uzun süre “köy-

kasabada” ikamet eden öğretmenler ile “il merkezleri ve ilçelerde” ikamet eden 

öğretmenler arasında “il merkezi ve ilçelerde” ikamet eden öğretmenler lehinde 

anlamlı fark bulunmuştur. Avcı yükseköğretim öncesi uzun süreli ikamet yerlerine 

göre ikamet yeri “il merkezleri ve ilçeler” olan öğretmenlerin ikamet yeri “köy-

kasaba” olan öğretmenlere göre kültürel sermaye yeterlik düzeylerinin “yüksek” 

çıkma sebeplerini  il ve ilçelerdeki sosyal ve kültürel etkileşim alanlarının fazlalığı, 

şehrin imkânları ve modern hayat gibi şehir olanakları olarak belirlemiştir. 

Yükseköğretim öncesi uzun süreli ikamet yerleri göz önüne alındığında okul 

yöneticileri her ne kadar yükseköğretim görmüş bireyler olsa da kırsal kesimde 

ikamet eden, ebeveynleri ilkokul mezunu, üç kardeşi olan, ailesinin geliri sınırlı bir 

kız çocuğunun liseye gitme ihtimali % 1-2 iken ebeveynleri üniversite mezunu olan, 

kentsel alanda ikamet eden bir kız çocuğun liseye gitme olasılığı % 68-70 olarak 

hesaplanmaktadır (Eğitim Reformu Girişimi 2009). Bu veriler dikkate alındığında 
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düşük sosyo-ekonomik düzey (düşük aile geliri), üç kardeşli olma, kırsal kesimde 

yaşama, cinsiyet ve ebeveyn eğitim  seviyesi değişkenlerinin toplumsal anlamda 

eğitim olarak kabul edilen kültür ve kültürel sermaye yeterliklerine sahip olabilme ve 

eğitime ulaşabilmede ne derece etkili oldukları görülür. Yükseköğretim öncesi uzun 

süreli ikamet yerinin kent ve kır olmasına göre okul yöneticilerinin kültürel sermaye 

yeterlik düzeylerindeki değişim okul yöneticilerinin kültürel imkânlardan 

yararlanabilme olanaklarıyla ve ikamet edilen yerlerin sosyo-ekonomik özellikleriyle 

açıklanabilir. Nitekim TÜİK 2013 Kültür İstatistikleri “Hane halkı Bütçe 

Araştırması” verileri incelendiğinde yerleşim yerine göre; 2012 yılı "kent" hane halkı 

toplam kültür harcamalarının "kır” hane halkı kültür harcamalarının yaklaşık 5 katı 

kadar olduğu tespit edilmiştir. Kırda yaşayanlarda hane halkı başına yıllık kültürel 

harcamalar 341,6 TL iken kentlerde hane halkı başına yıllık kültürel harcamalar 714 

TL olarak tespit edilmiştir ve kentlerde ikamet eden hane halkının hayvanat 

bahçeleri, müzeler gibi yerlere giriş ücreti olarak 52 milyon TL harcadığı, kırlarda 

ikamet eden hane halkının bu gibi yerlere giriş ücreti olarak hiç harcama yapmadığı 

tespit edilmiştir (TUİK, 2013). 

 

5.2. ARAŞTIRMANIN İKİNCİ ALT  PROBLEMİNE İLİŞKİN TARTIŞMA 

 

Yapmış olduğumuz çalışmada katılımcı okul yöneticilerinin büyük bir 

bölümünün kendilerini kültürel sermaye açısından yeterli gördükleri tespit edilmiştir.  

Elde edilen nitel bulguların bu araştırmanın nicel bölümünden elde edilen bulgularla 

benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırmanın nicel bölümünde okul 

yöneticilerinin genel kültürel sermaye yeterlik düzeylerinin ve “katılım, entelektüel 

birikim, kültürel bilinç, kültürel potansiyel boyutları” kültürel sermaye yeterlik 

düzeylerinin yeterli olduğu da tespit edilmiştir. İlk bakışta okul yöneticilerinin kendi 

algılarına göre kültürel sermaye yeterlik düzeylerini “yüksek” olarak 

belirtebilecekleri ve mevcut yeterlik düzeylerini değil de ideal olanı ifade edecekleri 

düşünülse de okul yöneticilerinin kendi algılarına dayalı genel yeterlik ve özel alan 

yeterlik düzeylerinin tespitine yönelik alanyazında yer alan birçok çalışmada, 

yeterlik düzeylerinin “yeterli, iyi veya yüksek” düzeyde çıktığı görülmüştür 

(Yıldırım, 2001;Laloş, 2012; Yaşar ve Gökalp, 2017; Dinçsoy, 2011).  Ayrıca, bu 

araştırmadan elde edilen bulgular Avcı (2015) tarafından yapılan araştırma sonuçları 

ile benzerlik göstermektedir. Avcı (2015) araştırmasında öğretmenlerin kültürel 
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sermaye yeterlik düzeylerinin yüksek olduğunu ve öğretmenlerin entelektüel birikim, 

kültürel bilinç ve kültürel potansiyel kültürel sermaye yeterlik düzeylerinin de 

yüksek olduğunu tespit etmiştir.  

Yapmış olduğumuz çalışmada katılımcı okul yöneticilerinin kültürel 

sermaye yeterliklerini sağlamak için yaptıkları etkinliklere ilişkin olarak; entelektüel 

birikimini geliştirme, etkinliklere katılım, eğitim alma ve sosyal ilişki ağlarını 

geliştirmeye yönelik ifadeler belirttiği görülmektedir.  Okul yöneticilerinin yapmış 

oldukları bu etkinlikler ilgili literatür tarafından da desteklenmektedir. Nitekim 

Bourdieu (1986) kültürel sermayenin gelişiminin entelektüel bilgi birikiminin 

gelişimine bağlı olduğunu ve bireyin edindiği bilgi birikimi arttıkça kültürel 

sermayesi düzeyinin de yükseldiğini belirtmiştir. Benzer şekilde, Garnett vd. (2008) 

bireyin entelektüel bilgi birikimi artmasının onun bedenselleşmiş kültürel 

sermayesini arttırdığını tespit etmiştir. Bu çalışmanın bulgularını destekleyen bir 

diğer çalışma sonucu ise Özgan ve Karataşoğlu (2016) tarafından yapılan çalışmaya 

aittir; bu çalışma sonucuna göre öğretmenler entelektüel birikimlerini geliştirmek 

için bilimsel içerikli yayın okuduklarını, düzenli kitap ve gazete okuduklarını ifade 

etmişlerdir. Kültürel sermayeye önemli dayanak noktasını oluşturan entelektüel bilgi 

birikimini tetikleyen, geliştiren ve daha zengin hale getiren ise eğitimdir. Boudieu ve 

Passeron (1977)’nun da belirttiği gibi bireyin eğitim düzeyi yükseldikçe ve birey yıl 

olarak daha fazla eğitim aldıkça aynı zamanda kültürel sermayesi de yükselmektedir. 

DiMaggio ise (1982) çalışmasında eğitimin kültürel sermayenin öncülü olduğunu 

ifade etmiştir. Bu araştırma bulgularını destekleyecek şekilde Flores Vance (2013) da 

araştırmasında okulda verilen eğitimin katılımcıların kültürel sermayesini 

yükselttiğini tespit etmiştir. Özgan ve Karataşoğlu (2016) da çalışmalarında 

öğretmenlerin kültürel sermayelerini arttırmak için çeşitli kurslara katıldığı 

bulgusuna ulaşmıştır. Kültürel sermayenin temel taşlarından birisini okulda alınan 

eğitim oluştururken bir diğerini ise başta kültürel ve sosyal etkinlikler olmak üzere 

etkinliklere katılım oluşturmaktadır (Bourdieu, 2006). Bourdieu (2006) konser, 

sinema, tiyatro, müze, opera gibi sosyal etkinliklere ve başta elit kesim olmak üzere 

toplumca onaylanan kültürel etkinliklere gitmenin yüksek kültürel sermaye 

düzeyinin bir göstergesi olduğunu belirtmektedir. Drummey (2008) ise 

araştırmasında kültürel etkinliklere katılımın kültürel sermayenin bir öncülü 

olduğunu tespit etmiştir. Sullivan (2001) konserlere katılım, müze gezilerine katılım, 

oyunlara katılım gibi etkinliklere katılımın kültürel sermayeyi arttırdığını tespit 
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etmiştir. Ayrıca sanatsal etkinliklere katılım (Mohr ve DiMaggio, 1995),  müzik 

etkinliklerine katılım (Kalmijn ve Kraaykamp, 1996) ve kültürel gezilere katılımın 

(Roscigno ve Ainsworth-Darnell (1999) kültürel sermaye ile pozitif yönde ilişkili 

olduğu tespit edilmiştir. Özgan ve Karataşoğlu (2016) da çalışmalarında 

öğretmenlerin kültürel sermayelerini arttırmak için sinemaya ve tiyatroya gittiklerini 

ve gezilere katıldıklarını tespit etmiştir. Okul yöneticilerinin kültürel sermaye 

yeterliklerini sağlamak için yaptıkları etkinliklerden bir tanesinin de sosyal ilişki 

ağlarını geliştirmek olduğu tespit edilmiştir. Bourdieu ve Wacquant (1992) bir 

bireyin etkileşim halinde bulunduğu kişilerin entelektüel bilgi birikimlerinin, kültürel 

potansiyellerinin, etkinliklere katılma durumlarının bireyin kültürel sermayesinin 

gelişmesine olumlu katkıda bulunduğunu belirterek bireyin kültürel sermayesi 

yüksek bireylerle sosyal ilişkiler geliştirmesinin önemini vurgulamıştır. Purcell 

(2007) ise bir çalışanın örgütteki diğer çalışanlarla ve toplumun çeşitli kesimlerinden 

bireylerle sosyal ilişki ağlarını geliştirmesinin onun kültürel sermayesini 

geliştirdiğini tespit etmiştir. 

Yapmış olduğumuz araştırmada katılımcı okul yöneticilerinin kültürel 

sermaye yeterliklerine sahip olmasını engelleyen etkenlere ilişkin olarak okul 

yöneticilerinden kaynaklanan etkenlere (Bireysel gelişim isteğinin olmayışı, 

etkinliklere katılım eksikliği, bireysel sorumluluklar, eğitim düzeyi, kendini yeterli 

görme, akademik bilgi yetersizliği, öğrenen lider olmama) ve okul yöneticileri harici 

etkenlere (aile kaynaklı engeller, olumsuz çevre koşulları, ekonomik sıkıntılar, alınan 

eğitimin kalitesi, kültürel sermaye gelişiminin ödüllendirilmemesi, kültürel 

sermayenin yönetici seçimlerinde bir kriter olmaması, kültürel sermayenin 

performans değerlendirmede bir kriter olmaması, iş yükünün fazla olması) yönelik 

ifadeler belirttiği görülmektedir. Bu araştırmadan elde edilen bulgular ilgili literatür 

tarafından da desteklenmektedir. Nitekim, Bourdieu (1986)’nun belirttiği üzere 

kültürel sermayenin işlevlerinden birisi de sosyal hareketlilik işlevidir. Sosyal 

hareketliliği temel alan kültürel sermaye yaklaşımlarında bir bireyin kültürel 

sermayeyi geliştirmesi kendisine bağlıdır ve birey kültürel sermayesini 

geliştiremiyorsa bu bireyin kendisinden kaynaklanan nedenlere bağlıdır. Alan 

yazında bir çok araştırma da bu sonucu desteklemektedir (DiMaggio, 1982; 

DiMaggio ve Mohr, 1985; Dumais, 2002, Drummey, 2008). Örneğin, Drummey 

(2008) bireylerin okuldaki kültürel etkinliklere katılımının önemine vurgu yapmıştır 

ve eğitim düzeylerinin onların kültürel sermayesini etkilediğini, kültürel etkinliklere 
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katılmayan öğrencilerin kültürel sermayesinin düşük olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca 

öğrencilerin kültürel etkinliklere katılmama durumunun kendi tercihlerinden 

(gönüllük esası) kaynaklanan bir durum olduğunu tespit etmiştir. Khalifa (2010) ise 

düşük sosyo-ekonomik sınıflardan gelen çocukların eğitimi yaşam için gerekli 

görmedikleri ve bundan dolayı da okulu terk ettiklerini ve kültürel sermayelerini 

geliştiremedikleri sonucuna ulaşmıştır. Avcı (2015) ise akademik bilgisizlik, gelişim 

isteğinin olmayışı, yanlış hedef belirleme ve ideolojik fikirlerine göre hareket etme 

gibi bireysel durumların öğretmenlerin kültürel sermayelerini yükseltmelerini 

engellediği sonucuna ulaşmıştır.  

Alan yazın bireyin kendisinin dışındaki (harici) etkenlerin de bireyin 

kültürel sermayesini geliştirmesini engellediğini gösteren bu araştırmanın sonuçlarını 

desteklemektedir. Bourdieu (1977)’nun sosyal yeniden üretim işlevine dayanan 

kültürel sermaye yaklaşımına göre birey, kendisinin kontrolünde olmayan anne-

babanın eğitim durumu, dünyaya geldiği sosyal sınıf, ailesel özellikler, yaşadığı 

çevrenin sosyo-ekonomik özellikleri gibi çok sayıda faktörün etkisi altındadır ve bu 

faktörlerin bireyin kültürel sermayesini sınırlandırabilmektedir. Purcell (2007) de 

benzer şekilde araştırmasında örgütün kültürünün ve örgüt çalışanların kültürel 

sermayesinin  bireyin kültürel sermayesini sınırlandırabileceği bulgusuna ulaşmıştır. 

Aktaş (2011) da ailenin sahip olduğu kültürel sermayenin (anne-babanın eğitim 

düzeyi, sahip olduğu mesleği, kişilerin kültürel etkinliklere olanak veren doğduğu ve 

yaşadığı yerleşim yerinin büyüklüğü) kız çocuklarını, onların kültürel sermayelerini 

şekillendirecek olan iyi bir eğitim ve meslek edinme konusunda dezavantajlı bir 

duruma düşürdüğü sonucuna ulaşmıştır. Avcı (2015) ise ailevi engeller, ekonomik 

sıkıntılar, olumsuz çevre koşulları ve eğitim sisteminin olumsuzlukları gibi öğretmen 

harici etmenlerin öğretmenlerin kültürel sermayelerini yükseltmelerini engellediği 

sonucuna ulaşmıştır.   

Yapmış olduğumuz araştırmada katılımcılar okul yöneticilerinin kültürel 

sermaye yeterlik düzeyini yükseltmek için yapılabileceklere ilişkin olarak; okul 

yöneticilerinin yapması gerekenler ve okul yöneticileri harici unsurların yapması 

gerekenler şeklinde iki farklı yönde görüş beyan etmişlerdir. Katılımcılar tarafından 

ifade edilen kültürel sermaye yeterlik düzeyini yükseltmek için gerek okul 

yöneticilerinin yapması gerekenler, gerekse okul yöneticileri harici unsurların 

yapması gerekenler ilgili literatür tarafından da desteklenmektedir.  Nitekim alan 

yazında bireyin kendisinin yapma isteğine ve çabasına bağlı olan; bilgi birikimini 
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arttırma (Bourdieu, 1986), eğitim düzeyini yükseltme (Bourdieu ve Passeron, 1977), 

daha çok okuma (Mohr ve DiMaggio, 1995), etkinliklere katılım (Sullivan, 2001), 

müzik aleti çalma ve dil öğrenmeye yönelik beceri geliştirme (Aschajenburg ve 

Maas, 1997) gibi bireyin yapması gerekenlerin bireylerin kültürel sermayesini 

arttırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca Avcı (2015) araştırmasında kararlı olma, çeşitli 

kültürlerle iletişime geçme, sorumluluk sahibi olma, daha çok okuma ve gelişimi dert 

edinme gibi öğretmenlerin kendilerinin yapması gerekenlerin öğretmenlerin kültürel 

sermayesini arttırdığını tespit etmiştir. Bunun yanı sıra alan yazın bireyin kendisinin 

dışındaki unsurların da bireyin kültürel sermayesine katkıda bulunduğunu gösteren 

bu araştırmanın sonuçlarını desteklemektedir. Bordieu (1977) bireylerin kendi 

ailelerini seçmediklerini ancak bireylerin ailelerinin kültürel sermayesinin, sosyo-

ekonomik düzeyinin ve bireylerin dünyaya geldiği çevrenin ve sınıfın bireyin 

kültürel sermayesini belirlediğini belirterek bireyin sosyo-ekonomik düzeyi yüksek 

bir ailede dünyaya gelmesinin ve yetişmesinin onun kültürel sermayesine katkıda 

bulunduğunu ifade etmektedir. Purcell (2007) de çalışanların kendilerinin dışındaki 

etkenler olan çalışanların maaşların arttırılması ve kültürel sermayesi yüksek olan 

bireylerin ödüllendirilmesinin kültürel sermayeyi arttırdığını tespit etmiştir ve üst 

düzey yöneticilerin bu konuda yapması gerekenler olduğunu belirtmiştir. Avcı ise 

(2015) araştırmasında öğretmen harici unsurların öğretmenlerin kültürel sermayesini 

arttırmak için çalışanların sosyo-ekonomik düzeylerinde, hayat şartlarında, psikolojik 

şartlarında ve eğitim politikasında düzenleme ve iyileştirme yapması gerektiği 

bulgusuna ulaşmıştır. 

 

5.3. ARAŞTIRMANIN ÜÇÜNCÜ ALT PROBLEMİNE İLİŞKİN TARTIŞMA 

 

Bu araştırmada okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeyinin “yüksek” olduğu tespit edilmiştir. Okul yöneticilerinin kendilerini kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme düzeyi açısından orta düzey sınırının biraz üzerinde 

yüksek düzeyde yeterli görmesi başka bir deyişle okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme düzeylerini  “çok yüksek” düzeyde değil de “yüksek” 

düzeyde değerlendirmeleri önem verilmesi gereken bir bulgudur. Bu durum, okul 

yöneticilerinin kendilerini kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi açısından 

tam olarak istedikleri düzeyde yeterli görmediklerini de göstermektedir. Yıldırım 

(2001)’ın araştırmasında okul yöneticileri kendilerini kültürel liderlik rollerini yerine 
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getirme düzeyi açısından “çok yüksek düzeyde” (tamamen yeterli) görmektedir ve 

kültürel liderlik rollerini başarıyla gerçekleştirdiklerini düşünmektedir. Ancak, 

öğretmenler bu araştırma bulgularıyla benzer bir şekilde okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme düzeyini “yüksek” düzeyde yeterli görmektedir; bir 

başka deyişle tam olarak yeterli görmemektedir. Çek (2011)’in araştırma bulgularına 

göre bağımsız anaokulunda çalışan okul öncesi ve ilköğretim okulunda çalışan okul 

öncesi öğretmenleri, müdürlerinin kültürel liderlik davranışlarının düzeylerine ilişkin 

algılarını “katılıyorum” (yüksek) düzeyinde belirtmişlerdir ve bu öğretmenler okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik davranışlarını gösterme düzeyini yeterli görmektedir 

ve Çek (2011)’in araştırma bulguları, bu araştırmanın bulgularını desteklemektedir. 

Derin (2003), dershane yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini gerçekleştirme 

düzeylerini incelediği araştırmasında dershanede çalışan öğretmenlerin dershane 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerine ilişkin büyük oranda olumlu görüşlere sahip 

oldukları sonucuna ulaşmıştır. Derin (2003)’in çalışmasında elde ettiği bu bulgular 

eğitim kurumlarının yönetimi açısından bu araştırmanın bulguları benzerlik 

göstermektedir.  

Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde 

cinsiyete göre anlamlı fark bulunmuştur. Erkek okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini kadın okul yöneticilerine göre daha yüksek düzeyde yerine getirdiği tespit 

edilmiştir. Dolayısıyla erkek yöneticilerin kadın yöneticilere göre kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyi açısından daha yeterli düzeyde olduğu söylenebilir. 

Yıldrım (2001)’ın araştırma bulgularına göre okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyi açısından kadın ve erkek yöneticiler açısından anlamlı 

bir farklılık bulunmamıştır. Ancak erkek okul yöneticilerinin kadın okul 

yöneticilerine kıyasla kültürel liderlik rollerini daha yüksek düzeyde yerine 

getirdiklerine yönelik görüş belirttikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Dinçsoy (2011)’un 

araştırmasında okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi 

açısından anlamlı farklılık tespit edilmiştir ve erkek katılımcılar kadın katılımcılara 

kıyasla okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini daha yeterli düzeyde yerine 

getirdiklerini düşünmektedir. Dinçsoy’un araştırma bulguları bu araştırmanın 

bulgularını desteklemektedir. Sağban (2011)’nın araştırmasında erkek katılımcıların 

kadın katılımcılara oranla okul müdürlerinin kültürel liderlik rolleri ile ilgili olumlu 

görüşlerinin çok az farkla yüksek olduğu tespit edilmiştir ve Sağban (2011) bunun 

sebebi olarak kadın katılımcıların kültürel liderliğe ilişkin olarak okul 
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yöneticilerinden daha fazla beklentilerinin olmasını göstermiştir. Kadın okul 

yöneticilerinin tüm diğer iş alanlarında olduğu gibi yöneticilik görevlerini yaparken 

mobbinge uğraması, başarılı olmasını engelleyen cam tavanlar (glass ceiling) ile 

karşılaşması, okulun örgüt yapısının ve okulun örgüt kültürel sermayesinin kadın 

yöneticilerin kültürel liderlik yapacağı şekilde oluşturulmaması da kadın 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini erkek okul yöneticilerine kıyasla daha az 

düzeyde yerine getirmesine sebep olmuş olabilir (Purcell, 2007). 

Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde 

yaşa göre 20-30 yaşa sahip olan okul yöneticileri ile 31-40, 41-50 ve 51 ve üzeri yaşa 

sahip olanlar arasında 31-40, 41-50 ve 51 ve üzeri yaşa sahip okul yöneticileri 

lehinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Ayrıca 31-40 yaşa sahip okul yöneticileri ile 

41-50 ve 51 ve üzeri yaşa sahip okul yöneticileri arasında 41-50 ve 51 ve üzeri yaşa 

sahip olanlar lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Sonuç olarak, okul 

yöneticilerinin yaşı arttıkça kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinin 

yükseldiği görülmektedir. Bu durum, okul yöneticilerinin yaşla birlikte daha fazla 

bilgi ve deneyim sahibi olmasından kaynaklanıyor olabilir. Hiçyılmaz (2013)’ın 

araştırmasında ilköğretim okulu öğretmenlerinin 51 yaş ve üstünde olan ilköğretim 

okul müdürlerinin kültürel liderlik davranışlarını 31-40 yaş ve 41-50 yaş aralığında 

olan ilköğretim okul müdürlerine göre daha yüksek düzeyde algıladığı bulgusuna 

ulaşmıştır. Hiçyılmaz (2013)’ın araştırmasınada öğretmenlerin okul müdürlerinin 

yaşı arttıkça, okul müdürlerinin gösterdiği kültürel liderlik davranışının arttığını 

düşündükleri tespit edilmiştir. Hiçyılmaz (2013) bu durumun okul müdürlerinin 

yaşlarının artmasıyla daha bütünleştirici, problem çözmeye yönelik ve sıkı insan 

ilişkisi odaklı olmalarından kaynaklanabileceğini belirtmiştir. Uygur (2010) 

araştırmasında 41 yaş ve üzeri okul yöneticilerinin 20-30 yaş ve 31-40 yaş aralığında 

olan okul yöneticilerine göre kültürel liderlik rollerini daha yüksek düzeyde yerine 

getirdiğine yönelik görüşe sahip oldukları bulgusuna ulaşmıştır. Değirmenci (2006) 

araştırmasında liselerde çalışan 51 yaş ve üzeri öğretmenlerin, yöneticilerinin 

kültürel liderlik rollerini gerçekleştirme düzeyini 31-40 ve 41-50 yaş grubunda olan 

öğretmenlere göre daha yüksek algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Laloş (2012) 51 

yaş ve üzeri öğretmenlerin 30 yaş ve altı öğretmenlere göre okul yöneticilerinin 

kültürel liderlik rollerini daha yüksek düzeyde yerine getirdiğini ve öğretmenlerin 

yaşları arttıkça okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerine yönelik olumlu 

görüşlerinin arttığını tespit etmiştir.  
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Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde 

görev değişkenine göre okul müdürleri ile müdür başyardımcıları ve müdür 

yardımcıları arasında okul müdürleri lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Okul 

müdürlerinin müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarına göre  kültürel liderlik 

rollerini daha yüksek düzeyde yerine getirdiği görülmektedir. Bu durum, okul 

yöneticileri yöneticilikle ilgili kariyer merdiveninde yükseldikçe kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeylerinin arttığı şeklinde yorumlanabilir. Bilindiği üzere 

okul müdürü olabilmek için bir yıl müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı 

yapılması da gerekmektedir. Dolayısıyla okul müdürlerinin okul yöneticiliği 

konusunda daha deneyimli olmalarının da onların kültürel liderlik rollerini daha 

yüksek düzeyde yerine getirmesini sağladığı söylenebilir. Dinçsoy (2011)’in 

araştırma bulguları bu araştırma bulgularını desteklemektedir. Dinçsoy’un 

araştırmasında görev değişkenine göre müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin 

okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyine ilişkin 

görüşleri arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır; okul müdürleri kültürel liderlik 

rollerini yeterince yerine getirdiğini düşünürken okul müdür yardımcıları ve 

öğretmenler okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini daha düşük düzeyde yerine 

getirdiğini düşünmektedir. Bir başka deyişle okul müdür yardımcıları okul 

yönetiminin bir parçası olarak kendilerinin kültürel liderlik rollerini okul müdürlerine 

göre daha düşük düzeyde yerine getirdiğini düşünmektedir. Yörük ve Şahin (2012) 

ortaöğretim kurumlarının etkili olmasında okul müdürlerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirmesine ilişkin görev türü değişkeni açısından anlamlı farklılıklar 

bulmuştur. Bu araştırma bulgularına göre okul müdürleri okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini tamamen ve yeterli bir şekilde yerine getirdiğini ifade ederken 

müdür yardıcımları ve öğretmenler okul müdürlerine kıyasla okul yöneticilerinin 

kültürel liderlik rollerini daha düşük düzeyde yeterine getirdiğini ifade etmiştir. 

Sağban (2011) görev değişkenine göre okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeyi açısından okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenler 

arasında anlamlı farklılık tespit etmiştir. Sağban (2011)’nın araştırmasına göre okul 

müdürleri, okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini daha yüksek düzeyde 

gösterdiklerini düşünmektedir, ancak okul müdür yardımcıları, okul müdürlerine 

kıyasla okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini daha düşük düzeyde 

gösterdiğini düşünmektedir. Sağban (2011)’nın araştırmasında öğretmenler ise okul 

okul müdür ve müdür yardımcılarına kıyasla okul yöneticilerinin kültürel liderlik 
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rollerini en az düzeyde gösterdiklerini düşünmektedir. Dolayısıyla Sağban’nın 

araştırması bu araştırma bulgularını desteklemektedir. 

Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde 

eğitim düzeyine göre anlamlı fark bulunmuştur. Lisansüstü mezunu olan okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini lisans mezunu olan okul yöneticilerine göre 

daha yüksek düzeyde yerine getirdiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla okul 

yöneticilerinin eğitim düzeyi arttıkça kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeyinin de arttığı söylenebilir. Uygur (2010) ilköğretim okulu yöneticilerinin 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi açısından lisansüstü eğitime sahip 

okul yöneticilerinin lisans eğitimi almış okul yöneticilerine göre daha başarılı olduğu 

bulgusuna ulaşmıştır. Hiçyılmaz (2013) araştırmasında mesleki seminerlere katılan 

ve eğitim yönetimi alanında eğitim alan okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeyinin daha yüksek düzeyde olduğu bulgusuna ulaşmıştır. 

Dolayısıyla, alınan eğitim miktarı arttıkça okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyin de yükseldiği söylenebilir. DuFour ve Eaker 

(1998)’in araştırmasında katılımcılar okul yöneticilerinin okullarını öğrenen örgüte 

dönüştürmek için kendilerinin baş öğrenci olması gerektiğini ve yönettikleri 

öğretmenlerden daha fazla eğitimli olmaları gerektiğini, bundan dolayı en az yüksek 

lisans düzeyinde eğitim almaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Marzano vd. (2005) 

lisansüstü eğitimi alan okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini daha yüksek 

düzeyde yerine getirdiğine ilişkin bulguya ulaşmıştır.   

Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde 

okul öncesi eğitim alma durumuna göre okul öncesi eğitim alan okul yöneticileri ile 

okul öncesi eğitim almayan okul yöneticileri arasında okul öncesi eğitim alan okul 

yöneticilerinin lehine anlamlı fark bulunmuştur. Okul öncesi eğitim alan okul 

yöneticilerinin okul öncesi eğitim almayan okul yöneticilerine göre kültürel liderlik 

rollerini daha yüksek düzeyde yerine getirdiği görülmektedir. Bu durumun okul 

öncesi eğitimin okul yöneticilerinin okul kültürel sermayesine yaptığı olumlu 

katkıdan kaynaklandığı söylenebilir. Stogdill (1977), liderlerin izleyicilerden farklı 

beş temel özelliğinden birisinin eğitim olduğunu ve liderlerin okul öncesi eğitimden 

başlayarak takipçilerinden daha fazla eğitim aldığını belirlemiştir. Sylva ve Wiltshire 

(1993) okul öncesi eğitimin bireyin bilişsel ve sosyal gelişimine önemli katkılar 

sağlayarak eğitim performansında ve daha sonraki iş performansında devam eden ve 

etkili olan bir artış sağladığını tespit etmişlerdir. Sylva ve Wiltshire (1993)’a göre 
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okul öncesi eğitim bunu yüksek hedefler, öğrenmek için motivasyon, öz yeterlik, 

görev bilinci oluşturarak yapmaktadır. Ayrıca okul öncesi eğitim kazanımların 

doğuştan değil fakat aksine çaba ve çalışma ile başarıldığını bireylere inanç olarak 

yerleştirmektedir. Bundan dolayı okul öncesi eğitim alan okul yöneticileri başarıya 

ulaşmak için görevlerinin önemli bir parçası olan kültürel liderlik rollerini yerine 

getirmek için kendilerine yüksek hedefler koymuş olabilir, bu rolleri yerine getirmek 

için daha fazla motive olmuş ve daha fazla görev bilinci içerisinde hareket etmiş 

olabilir. Ayrıca bu araştırmanın sonuçları, İnsan Sermayesi Kuramı tarafından da 

desteklenmektedir. İnsan Sermayesi Kuramına göre eğitime yatırım ekonomik 

büyümenin önemli bir faktörü olan insan sermayesinin şekillenmesine neden olur. 

Eğitim ve yetiştirme, becerilerin verimliliğe, üretkenliğe ve yeterliliklere 

dönüşmesine yönelik bilgi sağlar. İnsanlarda somutlaşan ya da şekillenen beceriler, 

yeterlikler ve üretime yönelik bilgi toplamı insan sermayesini oluşturur. Eğitim 

yoluyla verilen beceriler, kazandırılan yeterlikler ve üretime yönelik bilgi insanların 

verimliliğini arttırır ve böylelikle onların kazançlarını arttırır. Birey eğitime yaptığı 

yatırımın her bir yılı karşılığında yeterlikler, beceriler kazanır ve bundan dolayı 

eğitime yapılan yatırımın her biri yılı bireyin getiri oranını arttırır (Becker, 1993; 

Hanushek, 1987).  Dolayısıyla, okul öncesi eğitimin, bu eğitimi alan okul 

yöneticilerine kültürel liderlik rollerini daha yeterli düzeyde yapmasını sağlama 

bakımından getiri sağladığı söylenebilir. 

Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde 

toplam aile aylık geliri değişkenine göre 4001TL-6000 TL ve 6001 TL ve üzeri 

toplam aile aylık gelirine sahip olan okul yöneticileri ile 2000-4000 TL toplam aile 

aylık gelirine sahip okul yöneticileri arasında 4001TL-6000 TL ve 6001 TL ve üzeri 

toplam aile aylık gelirine sahip olan okul yöneticileri lehinde anlamlı farklılık 

bulunmaktadır.  Ayrıca 6001 TL ve üzeri toplam aile aylık gelirine sahip olan okul 

yöneticileri ile 4001 TL-6000 TL toplam aile aylık gelirine sahip okul yöneticileri 

arasında 6001 TL ve üzeri gelire sahip okul yöneticileri lehinde anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. 4001TL-6000 TL ve 6001 TL ve üzeri toplam aile aylık gelirine 

sahip olan okul yöneticileri  2000-4000 TL toplam aile aylık gelirine sahip okul 

yöneticilerine göre kültürel liderlik rollerini daha yüksek düzeyde yerine 

getirmektedir. Ayrıca 6001 TL ve üzeri toplam aile aylık gelirine sahip okul 

yöneticileri 4001TL-6000 TL toplam aile aylık gelirine sahip okul yöneticilerine 

göre kültürel liderlik rollerini daha yüksek düzeyde yerine getirmektedir. Sonuç 
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olarak okul yöneticilerinin aile toplam aylık geliri değişkeni arttıkça kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyleri de artmaktadır. Bu durum, toplam aylık geliri 

arttıkça okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini gerçekleştirmek için gerekli 

bilgi ve eğitim imkanlarına daha fazla ulaşma imkanları olmasından ve kültürel 

liderlik rollerini yerine getirmek için daha uygun koşullara sahip olmalarından 

kaynaklandığı söylenebilir. Akyıldız ve Karabıçak (2012) araştırmasında elde edilen 

gelir ile verimlilik arasında pozitif bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir; çalışanların 

ücret düzeyi arttıkça verimlilik düzeyleri de artmaktadır. Benzer durum okul 

yöneticileri için de geçerlidir; aylık geliri yüksek olan okul yöneticisi aylık geliri 

düşük olan okul yöneticilerine göre kültürel liderlik rolleri de dahil bütün görevlerini 

ve rollerini daha iyi yerine getirmek için daha çok motive olacaktır. Sonuçta gelir 

düzeyi artışı ile çalışanların çalışma motivasyonunu da arttırmaktadır (Ünal, 1996). 

Yumuşak (2008) araştırmasında iş gören verimliliğini etkileyen en önemli faktörün 

ücret olduğunu (gelir), ücret olarak tatmin olmuş iş görenin işini daha çok 

sahiplendiğini ve verimliliklerinin arttığını tespit etmiştir. Mincer (1968) de 

çalışanların ücret ve gelir düzeyi artışlarının çalışanların verimlilikleriyle yakında 

ilişkili olduğunu belirtmiştir; bundan dolayı gerek çalışanların gerekse yöneticilerin 

görev ve rollerini istenen şekilde yerine getirmelerini sağlamanın en önemli 

yollarından birisini gelir düzeyi artışı diğerinin de eğitim olduğunu belirtmiştir.  

Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde  

anne eğitim düzeyine göre annesi yüksek öğretim mezunu, lise mezunu, ortaokul 

mezunu ve ilkokul mezunu olan okul yöneticileri ile annesi okuma yazma bilen ve 

okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri arasında annesi yüksek öğretim mezunu, 

lise mezunu, ortaokul mezunu ve ilkokul mezunu olan okul yöneticileri lehine 

anlamlı farklılık vardır. Ayrıca annesi yükseköğretim mezun olan okul yöneticileri 

ile annesi lise mezunu, ortaokul mezunu, ilkokul mezunu olan okul yöneticileri 

arasında annesi yükseköğretim mezunu olan okul yöneticileri lehine anlamlı farklılık 

vardır. Annesi okuma yazma bilen okul yöneticileri ile annesi okuma yazma 

bilmeyen okul yöneticileri arasında da annesi okuma yazma bilen okul yöneticileri 

lehine anlamlı farklılık vardır. Annesi yükseköğretim mezunu olan okul yöneticileri 

kültürel liderlik rollerini en yüksek düzeyde yerine getirirken onu sırasıyla annesi lise 

mezunu olan, annesi ortaokul mezunu olan, annesi ilkokul mezunu olan, annesi 

okuma yazma bilen ve annesi okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri takip 

etmektedir. Annesi okuma yazma bilmeyen okul yöneticilerinin kültürel liderlik 
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rollerini en düşük düzeyde yerine getirdiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak anne eğitim 

düzeyi arttıkça okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi de 

artmaktadır. Bu durum, okul yöneticilerinin annelerinin kendilerine aktardığı aile 

kültürel sermayesinden kaynaklanıyor olabilir. Okul eğitimi aracılığyla bireyler okul 

kültürel sermayesi kazanmaktadır (Bordieu ve Passeron, 1977). Geleceğin anneleri 

olan kız çocukları da  tüm bireyler gibi okul eğitimi ile okul kültürel sermayesini 

kazanmaktadır (Aktaş, 2011). Drummey (2008)’in araştırmasında annelerin kültürel 

sermayesi ve eğitim düzeyi ile onların çocuklarının akademik başarısı ve iş bulma 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur; annelerin kültürel sermayesi 

yükseldikçe onların çocuklarının akademik başarısı ve iş bulma düzeyi de 

yükselmektedir.  Avcı’nın (2015) araştırma sonuçlarına göre ise annesi “okuma 

yazma bilmeyen” öğretmenlerden annesi “yükseköğretim mezunu” olan 

öğretmenlere doğru anne eğitim seviyesi yükseldikçe okul yöneticilerinin kültürel 

sermaye yeterlik düzeyi “yükselmektedir”. Bourdieu (1984), kültürel sermayeyi 

başta anne-baba olmak üzere aile üyeleri tarafından gerçekleştirilen pedagojik 

etkinliklerle aktarılan kültürel ürünler olarak tanımlanmıştır ve annenin kültürel 

sermayenin aktarılmasındaki rolüne vurgu yapmıştır. Lamont ve Lareau (1988) 

annenin yüksek düzey kültürel sermayeye sahip olmasının onun çocuklarının kültürel 

sermayesine önemli katkı yaptığını ve bunun sosyal yeniden üretim işlevinin bir 

sonucu olduğunu belirtmiştir. Özcan ve Erdur-Baker (2009), üniversite 

öğrencilerinin kültürel sermayeleri üzerine yaptığı araştırma bulgularına göre; anne 

eğitim durumu ve kültürel sermayesi öğrencilerin kültürel aktivitelere katılımlarında 

ve kültürel sermayelerinde yordayıcı bir etkiye sahiptir ve anne eğitim seviyesinin 

her bir düzey artışı öğrencilerin kültürel derecelerinde artışa sebep olmuştur. 

Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde  

baba eğitim düzeyine göre babası yüksek öğretim mezunu, lise mezunu, ortaokul 

mezunu olan okul yöneticileri ile babası ilkokul mezunu, okuma yazma bilen ve 

okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri arasında babası yüksek öğretim mezunu, 

lise mezunu, ortaokul mezunu olan okul yöneticileri lehine anlamlı farklılık vardır.  

Ayrıca babası ilkokul mezunu olan ve okuma yazma bilen okul yöneticileri ile babası 

okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri arasında babası ilkokul mezunu olan ve 

okuma yazma bilen okul yöneticilerinin lehine anlamlı farklılık vardır. Babası 

yükseköğretim mezunu olan okul yöneticileri kültürel liderlik rollerini en yüksek 

düzeyde yerine getirirken onu sırasıyla babası lise mezunu olan, babası ortaokul 
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mezunu olan, babası ilkokul mezunu olan, babası okuma yazma bilen ve babası 

okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri takip etmektedir. Babası okuma yazma 

bilmeyen okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini en düşük düzeyde yerine 

getirdiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak baba eğitim düzeyi arttıkça okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi de artmaktadır. Bu 

durum, okul yöneticilerinin babalarının kendilerine aktardığı aile kültürel 

sermayesinden kaynaklanıyor olabilir ya da okul yöneticilerinin babalarının okul 

yöneticilerinin aile kültürel sermayesini edinmede oynadığı önemli rolden 

kaynaklanıyor olabilir. Babanın eğitim düzeyi bireyin akademik ve kariyer başarısını 

belirleyen aile kültürel sermayesinin önemli bir öğesidir; çocuk yaşamda başarılı 

olmaya ve sorunları çözmeye dair birçok şeyi babasından öğrenmektedir (Bourdie ve 

Passeron, 1977).Nitekim, Drummey (2008) araştırmasında babaların eğitim düzeyi 

yükseldikçe çocuklarının akademik ve kariyer başarılarının da yükseldiği bulguna 

ulaşmıştır. Avcı (2015) da araştırmasında babası ortaokul, lise ve yükseköğretim 

mezunu olan okul yöneticilerinin babası ilkokul mezunu, okuma yazma bilen ve 

okuma yazma bilmeyen okul yöneticilerine göre kültürel sermayesinin daha yüksek 

düzeyde olduğunu tespit etmiştir. Bourdieu’ya göre bireylerin kariyer başarı ve 

kültürel sermayesi önemli ölçüde anne-babanın kültürel sermayesine ve eğitimsel 

başarılarına dayalıdır (Bourdieu, 1984). Bu araştırma bulguları da Bourdieu’nun 

tezini desteklemektedir çünkü bu araştırmada da babalarının eğitim kazanımları 

düşük olan okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi de 

babalarının eğitim kazanımları daha yüksek olan okul yöneticilerine göre daha düşük 

(yetersiz) düzeydedir. De Graaf vd. (2000) araştırmalarında bireylerin kültürel 

sermayesinin ölçülmesinde ebeveyn kültürel sermayesini temel kriterlerden biri 

olarak belirlemişlerdir ve anne-babanın kültürel sermayesi arttıkça bireyin de kültürel 

sermayesinin ve kültürel yeterliklerinin arttığı sonucuna ulaşmışlardır. Kraaykamp ve 

Van Eijck (2010) öğrencilerin kültürel sermayelerine ebeveynlerin etkilerini ölçmek 

için ailelerin kültürel sermayelerini ölçmüştür. Ölçümlerinde kültürel sermayeyi 

kültürel mülk (nesnelleşmiş), kültürel tavır (bedenselleşmiş) ve eğitsel başarı 

(kurumsallaşmış), olarak ele almış ve öğrencilerin kültürel sermayelerine ailelerin 

etkilerini ebeveynlerle görüşme yaparak açıklamaya çalışmıştır. Araştırma 

bulgularına göre; ailelerin eğitim düzeyi katılımcıların eğitsel başarısı ve iş başarısı 

üzerine etkisi büyüktür. İyi eğitimli anne-babalar çocuklarının yükseköğretimde 

başarılı olabilmesi için gerekli olan eğilim, kabiliyet ve motivasyonlarını temin 
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ederler. Ailelerin aydın-elit kültürel katılımları bireylerin okul başarılarını ve kariyer 

başarılarını artırmaktadır, dolayısıyla ebeveynlerin eğitim düzeyi arttıkça kişilerin 

akademik ve iş başarı durumu yükselmektedir (Kraaykamp ve Van Eijck, 2010). 

Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde 

branşa göre özel yetenek ve sözel alanda branşa sahip okul yöneticileri ile sayısal 

alanda branşa sahip okul yöneticileri arasında özel yetenek ve sözel alanda branşa 

sahip okul yöneticileri lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Özel yetenek ve sözel 

alanda branşa sahip okul yöneticilerinin sayısal alanda branşa sahip olan okul 

yöneticilerine göre kültürel liderlik rollerini daha yüksek düzeyde yerine getirdiği 

görülmektedir.  Bu durum, özel yetenek ve sözel alandaki branşların insan ilişkileri, 

insan psikolojisi, liderlik, sosyoloji, sosyal etkinlikler, kültürel çalışmalarla daha 

yakından ilgili olmasından kaynaklanıyor olabilir. Dinçsoy (2011)’un araştırmasında 

orta öğretim kurumlarının etkili okul olmasında öğretmenlerin okul müdürlerinin 

kültürel liderlik rolleri ile ilgili görüşleri incelenmiştir ve sözel ders ve meslek dersi 

öğretmenlerinin sayısal ve diğer branştan olan öğretmenlere göre okul müdürlerinin 

kültürel liderlik rollerini daha yüksek düzeyde yerine getirdiğine dair görüşe sahip 

olduğu belirlenmiştir. Tuna (2014)’nın araştırmasında ortaokul yöneticilerinin 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerine ilişkin branş değişkeni açısından 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ancak okul müdürlerinin kültürel liderlik rollerine 

ilişkin öğretmenlerin branşlarına göre algı düzeyleri ortalamalarında en yüksek 

ortalamanın özel yetenek alanında olan  teknoloji tasarım öğretmenlerine ait  olduğu 

ve onu sözel alanda olan Türkçe öğretmenlerinin izlediği tespit edilmiştir.  

Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde 

kardeş sayısına göre kardeşi olmayan ve 1 kardeşi olan okul yöneticileri ile 2 kardeşi 

ve 3 ve üzeri kardeşi olan okul yöneticileri arasında hiç kardeşi olmayan ve 1 kardeşi 

olan okul yöneticilerinin lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca iki kardeşi 

olan okul yöneticileri ile üç ve üzeri kardeşi olan okul yöneticileri arasında da iki 

kardeşi olan okul yöneticileri lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Sonuç olarak, 

okul yöneticilerinin kardeş sayısı azaldıkça kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeyi yükselmektedir. Bu durum, kardeş sayısı daha az olan veya kardeşi olmayan 

okul yöneticilerinin çocukluk, ergenlik ve gençlik dönemlerinde ailenin kültürel 

sermayesinden, ekonomik ve kültürel kaynaklarından ve ailenin bilgisi ve ilgisinden 

daha fazla yararlanma imkanından kaynaklanıyor olabilir. Hiçyılmaz (2013)’ın 

araştırma sonuçlarının ortaya koyduğu gibi okulun bulunduğu çevrenin sosyo-
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ekonomik düzeyi ile okul müdürünün sergilediği kültürel liderlik davranışı arasında 

paralellik bulunan okul yöneticilerinin çocukluk, ergenlik ve gençlik dönemlerini 

geçirdiği ailenin sosyo-ekonomik özellikleri de okul yöneticilerinin kültürel 

liderliğini ve liderlik becerilerini de içine alan bütün beşeri sermayelerini de 

etkilemektedir (Ünal, 1996). Bütün ailelerde olduğu gibi okul yöneticisinin ailesinin 

sosyo-ekonomik seviyesini belirleyen ana unsurdan bir tanesi de ailedeki çocuk 

sayısıdır; ailede ne kadar çok çocuk olursa bir çocuğa yapılacak eğitim harcamaları, 

kültürel ve sosyal harcamalar ve çocuğa gösterilen ilgi azalır; çünkü bütün 

kaynakların ve çocuğa yapılacak yatırımların ailedeki diğer kardeşleriyle 

paylaşılması gerekir; bu paylaşım ise çocuğun gelecekte iş hayatındaki verimliliğini 

ve performansı olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Ünal, 1996).Bu durum, okul 

yöneticileri için de geçerlidir. Avcı (2015) da araştırmasında hiç kardeşi olmayan ve 

1 kardeşi olan öğretmenlerin 2 kardeşi olan ve 3 ve üzeri kardeşi olan öğretmenlere 

göre kültürel sermaye yeterliğini daha yüksek düzeyde olduğu bulgusuna ulaşmıştır; 

kardeş sayısı yükseldikçe kültürel sermaye yeterlik düzeyinin azaldığını tespit 

etmiştir. Ayrıca, Avcı araştırmasında bu durumun kardeş sayısı arttıkça ailenin 

maddi yardım, ilgi, vakit ayırma gibi çocuklarına sağladıkları desteğin azalmasından 

kaynaklandığını belirtmiştir. Nitekim çocuk, kültürel sermaye yeterliklerini aileden 

başlayarak geliştirdiği gibi kültürel liderlik rollerini etkili yapmak için gerekli olan 

becerileri de aileden başlayarak geliştirmektedir (Lunenburg ve Orstein, 1991). 

Bundan dolayı kardeş sayısı arttıkça bireyin çocukluğunda kendini geliştirme 

imkanları da azalmaktadır. Tuna (2014)’nın araştırmasında ise ortaokul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini gerçekleştirme düzeylerine ilişkin katılımcı 

görüşleri arasında katılımcıların çocuk sayısı değişkeni bakımından anlamlı farklılık 

tespit edilmiştir; 1 çocuk sahibi olan katılımcılar okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini en yüksek düzeyde yerine getirdiğini belirtirken 3 çocuk sahibi olan 

katılımcılar okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini daha düşük düzeyde yerine 

getirdiğini ifade etmiştir. Çocuk sayısı da ailedeki kardeş sayısına benzer bir şekilde 

okul yöneticilerinin kültürel liderliklerine etki edebilir; okul yöneticilerinin sahibi 

oldukları çocuk sayısı arttıkça bireysel, kültürel, mesleki gelişim için kendilerine 

ayırabilecekleri zaman, ekonomik kaynak ve eğitim imkanlarını çocuklarına ayırmak 

zorunda kalabilmektedirler.  

Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde 

kıdeme göre bakıldığında; 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan ve 16-20 yıl arası 
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kıdeme sahip olan okul yöneticileri ile 11-15 yıl, 6-10 yıl ve 0-5 yıl arasında kıdeme 

sahip olan okul yöneticileri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur, ve farklılığın 

yönü 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan ve 16-20 yıl arası kıdeme sahip olan okul 

yöneticileri lehine olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 11-15 yıl kıdeme sahip olan okul 

yöneticileri ile 6-10 yıl ve 0-5 yıl arası kıdeme sahip olan okul yöneticileri arasında 

11-15 yıl kıdeme sahip olan okul yöneticileri lehine anlamlı fark bulunmuştur. 

Kültürel liderlik rollerini en yüksek düzeyde yerine getiren okul yöneticileri 21 yıl ve 

üzeri kıdeme sahip olan okul yöneticileri iken onu sırasıyla 16-20 yıl arası kıdeme 

sahip olan okul yöneticileri, 11-15 yıl arası kıdeme sahip olan okul yöneticileri, 6-10 

yıl arası kıdeme sahip olan okul yöneticileri ve 0-5 yıl arası kıdeme sahip olan okul 

yöneticiler takip etmektedir. Kültürel liderlik rollerini en düşük düzeyde yerine 

getiren okul yöneticileri 0-5 yıl kıdeme sahip olan okul yöneticileri olduğu 

belirlenmiştir. Sonuç olarak, okul yöneticilerinin kıdemi arttıkça kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyi de yükselmektedir. Bu durum, okul yöneticilerinin 

kıdemleri arttıkça elde ettikleri deneyim ve bilgi ile açıklanabilir. Hiçyılmaz 

(2013)’ın araştırmasına göre ilköğretim okulu öğretmenleri 21 yıl ve üstü 

öğretmenlik kıdemi olan ilköğretim okulu müdürlerinin kültürel liderlik 

davranışlarını öğretmenlik kıdemi 1-10 yıl aralığında ve 11-20 yıl aralığında olan 

ilköğretim okul müdürlerinden daha yüksek düzeyde algılamışlardır. Benzer şekilde, 

Hiçyılmaz (2013) okul müdürlerinin kıdemi arttıkça kültürel davranış gösterme 

düzeylerinin de arttığı bulgusuna ulaşılmıştır. Hiçyılmaz (2013) kıdem değişkeninin 

ilköğretim okul müdürlerinin kültürel liderlik davranışlarını olumlu yönde etkilediği 

ve ilköğretim okulu müdürlerinin mesleki anlamda kazandıkları deneyimlerle 

kültürel liderlik niteliklerinin de aynı doğrultuda olumlu yönde geliştiği yorumunda 

da bulunmuştur. Laloş (2012)’un araştırmasında 16-20 yıl kıdeme sahip olan okul 

yöneticilerinin 11-15 yıl, 6-10 yıl ve 0-5 yıl kıdeme sahip olan okul yöneticilerinde 

göre kültürel liderlik rollerini daha yüksek düzeyde yerine getirdiği bulgusuna 

ulaşılmıştır ve bu bulgular bu araştırma bulguları ile benzerlik göstermektedir. 

Sağban (2011)’ın araştırmasında ise 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan okul 

yöneticileri kültürel liderlik rollerini en yüksek düzeyde yerine getirdiğine dair görüş 

belirtiken onu sırasıyla 16-20 yıl, 11-15 yıl ve 6-10 yıl kıdeme sahip okul yöneticileri 

izlemektedir; 1-5 yıl kıdeme sahip olan okul yöneticileri ise kültürel liderlik rollerini 

en düşük düzeyde yerine getirdiklerine dair görüş belirtmektedir. Sağban (2011) tıpkı 

bu araştırmada olduğu gibi okul yöneticilerinin kıdemi arttıkça okul yöneticilerinin 
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kültürel liderlik rollerini daha yüksek düzeyde yerine getirdiğine yönelik düşünceye 

sahip oldukları  sonucuna ulaşmıştır.  

Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde 

mezun olunan üniversitenin yer aldığı coğrafi bölge değişkenine göre Marmara 

Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerindeki 

üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri ile Doğu Anadolu ve Güney Doğu 

Anadolu Bölgelerindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri arasında 

Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerindeki 

üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Ayrıca Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul 

yöneticileri ile Karadeniz Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri 

arasında Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul 

yöneticileri lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Marmara Bölgesindeki 

üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri kültürel liderlik rollerini en yüksek 

düzeyde yerine getirmektedir. Marmara Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan 

okul yöneticilerini kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi açısından sırasıyla 

Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerindeki okul yöneticileri izlemektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 

üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri kültürel liderlik rollerini en düşük 

düzeyde yerine getirmektedir. Sonuç olarak, kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeyi açısından ülkenin doğusundaki bölgelerden batıya doğru ilerledikçe okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyinin yükseldiği 

görülmektedir. Bilgiye, sanatsal, kültürel ve bilimsel gelişmelere ulaşma imkanının 

daha fazla olduğu bölgelerdeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticilerinin 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyinin daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Nitekim Yıldırım (2001) değişik coğrafi bölgelerde görev yapan okul yöneticilerinin, 

yöneticilerin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyine ilişkin farklı 

düşündüğü bulgusuna ulaşmıştır, bu farklılıkların genel olarak kıyı ve batı bölgeler 

(Marmara, Ege, Akdeniz) lehine olduğu belirlenmiştir. Bir başka deyişle Yıldırım 

(2001)’ın araştırmasına göre kıyı ve batı bölgelerindeki yöneticiler diğer bölgelerdeki 

yöneticilere göre kendilerini kültürel liderlik rollerinde daha başarılı bulmaktadır.  

Yine Yıldırım (2001)’ın araştırmasında kıyı ve batı bölgelerinde (Marmara, Ege, 

Akdeniz) görev yapan öğretmenlerin diğer bölgelerdeki öğretmenlere göre 

yöneticilerini kültürel liderlik rollerinde daha yeterli bulduğu tespit edilmiştir. 



215 
 

 
 

Yıldırım’ın araştırma bulguları bu araştırma bulgularını desteklemektedir. Hiçyılmaz 

(2013)’ın araştırma sonuçlarına göre okulun bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik 

düzeyi ile okul müdürünün sergilediği kültürel liderlik davranışı arasında paralellik 

bulunmaktadır; okulun bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik düzeyi arttıkça okul 

müdürünün kültürel liderlik davranışını gösterme düzeyinin de buna paralel olarak 

arttığı ve okul müdürünün kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyin okul 

müdürünün çalıştığı okulun çevresinin sosyo-ekonomik düzeyinden etkilendiği 

anlaşılmaktadır. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu 

Bölgesi ve Karadeniz Bölgesinin sosyo-ekonomik seviyesinin diğer bölgelere 

nazaran daha yüksek düzeyde olduğu gerçeğinden hareketle bu bölgelerdeki 

üniversitelerden mezun olan okul yöneticilerinin bu bölgelerin sosyo-ekonomik 

düzeyinden etkilendiği ve bundan dolayı kültürel liderlik rollerini diğer bölgelerden 

mezun olan okul yöneticilerine göre daha yüksek düzeyde yerine getirdiği 

söylenebilir. Bir başka deyişle okul yöneticilerinin gençlik dönemlerini geçirdiği 

üniversite çevresinin sosyo-ekonomik özellikleri de okul yöneticilerinin kültürel 

liderliğini ve liderlik becerilerini de içine alan bütün beşeri sermayelerini de 

etkilemektedir (Ünal, 1996). Avcı (2015)’nın araştırmasında da bu araştırma 

bulgularına benzer bir şekilde toplam kültürel sermaye yeterlik düzeyi açısından en 

yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliğine sahip öğretmenlerin Ege, Marmara ve 

Akdeniz Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan öğretmenler olduğu tespit 

edilmiştir. Avcı’nın araştırmasında en yüksek kültürel sermaye yeterliğine sahip 

öğretmenlerin Ege Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan öğretmenler olduğu ve 

Ege Bölgesi öğretmenlerinin kültürel sermaye yeterlik düzeylerinin diğer bölgelere 

nazaran “yüksek” çıkmasının nedenin ise uygun yaşam koşulları, eğitim şartlarının 

iyiliği, farklı kültürlerle etkileşim, tarihi zenginlik gibi bölgesel imkanlardan 

kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ülkenin ekonomi, eğitim ve kültür açısından en fazla 

gelişmiş olduğu bölgeler başta Marmara Bölgesi olmak üzere ülkenin batı 

bölgelerinde yer almaktadır. Bu bölgelerdeki kültürel ve eğitimsel etkinliklere bu 

bölgelerdeki üniversitelerde okuyan üniversite öğrencileri de katılabilmektedir ve 

kendilerini bireysel ve mesleki açıdan daha fazla geliştirebilmektedir (Gültepe vd., 

2016). 

Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde 

görev yapılan okul türü değişkenine göre lisede ve ortaokulda çalışan okul 

yöneticileri ile ilkokulda çalışan okul yöneticiler arasında lisede ve ortaokulda 
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çalışan okul yöneticileri lehine anlamlı farklılık bulunmaktadır. Lisede ve ortaokulda 

çalışan okul yöneticileri ilkokulda çalışan okul yöneticilerine göre kültürel liderlik 

rollerini daha yüksek düzeyde yerine getirmektedir. Kültürel liderlik rollerini en 

yüksek düzeyde yerine getiren okul yöneticileri lisede çalışan okul yöneticileri iken 

onları sırasıyla ortaokul ve ilkokulda çalışan okul yöneticileri takip etmektedir. Okul 

yöneticilerinin çalıştığı kurumun hizmet ettiği ve eğittiği hedef kitlenin eğitim 

seviyesi yükseldikçe okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeyinin de yükseldiği söylenebilir. Liseler ve ortaokullar ile ilkokullar istihdam 

ettikleri öğretmenlerin branşları açısından farklılık göstermektedir. İlkokullarda eğer 

öğretmen normu uygunsa İngilizce ve Din Kültürü öğretmenleri de çalışabilmektedir; 

ancak ilkokullarda bu iki branş dışında sadece sınıf öğretmenleri bulunmaktadır ve 

hatta norm kadro olmadığı zaman İngilizce ve Din Kültürü derslerine de sınıf 

öğretmenleri girmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2014). Öğretmenlerin büyük bir 

çoğunluğu aynı branştan olduğu için birbirlerini anlamaları, kaynaşmaları ve bir 

bütün halinde hareket etmeleri lise ve ortaokuldaki branş öğretmenlerine göre daha 

kolay olabilmektedir ve dolayısıyla okul yöneticisinin kültürel liderlik rollerine lise 

ve ortaokullardaki kadar ihtiyaç duyulmayabilmektedir (Troutman, 2012). Ancak 

ortaokul ve liselerde çok farklı branşlarda olan öğretmenlerin varlığı, ders saatleri 

oldukça fazla olan öğretmenler olduğu gibi ders saatleri oldukça az olan 

öğretmenlerin olması, bazı öğretmenlerin birbiri ile aynı okulda olduğu halde hiç 

karşılaşmaması veya iletişim kurmaması gibi durumlar söz konusu olabilmektedir 

(Sutherland, 2010). Bu okullardaki öğretmenlerin bir örgüt kültürü etrafında 

birleştirilmesi, bir bütün olarak hareket edebilmesi için okul yöneticilerinin kültürel 

liderliğine daha fazla ihtiyaç duyulabilir (Troutman, 2012; Sutherland, 2010). 

Bundan dolayı lise ve ortaokuldaki okul yöneticileri kültürel lidelik rollerini daha 

yüksek düzeyde yerine getirdiklerini ifade etmiş olabilir (Helm, 1989; Sutherland, 

2010; Troutman, 2012). Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı (2016b)’na göre “İlköğretimin 

amaç ve görevleri her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, 

beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun 

olarak yetiştirmek; her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden 

yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak” olarak ifade edilirken 

“Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel 

ilkelerine uygun olarak, bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir 

genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm 
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yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak 

bilincini ve gücünü kazandırmak, öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, 

istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem 

mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamak” olarak 

ifade edilmiştir. Ortaöğretimin amaçlarında yer alan asgari ortak bir kültür vermek ve 

bireyleri yurdun kültürel kalkınmasına hazırlamak ifadeleri ortaöğretimin bireylerin 

kültürel olarak yetiştirilmelerine daha fazla vurgu yaptığını, ilköğretimin ise daha 

çok temel düzeyde bir kültür verme misyonu olduğunu göstermektedir. Bundan 

dolayı lisedeki okul yöneticilerinin ilkokul ve ortaokuldaki okul yöneticilerine göre 

kültürel liderlik rollerini daha yüksek düzeyde yerine getirmesi ortaöğretimin bu 

amaçlarından da kaynaklanıyor olabilir. Sağban (2011)’ın özel ve resmi ilköğretim 

ve ortaöğretim kurumlarında yaptığı araştırmasında liselerde çalışan öğretmenler 

ilköğretimde çalışan öğretmenlere göre okul müdürlerinin kültürel liderlik rollerini 

daha yüksek düzeyde yerine getirdiğine ilişkin görüş belirtirken; özel okullarda 

çalışan öğretmenler resmi okullarda çalışan öğretmenlere göre okul müdürlerinin 

kültürel liderlik rollerini daha yüksek düzeyde yerine getirdiğine ilişkin görüş 

belirtmiştir. Sağban (2011)’nın araştırması bu araştırma bulgularını desteklemektedir. 

Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde  

ailede yükseköğretim düzeyinde eğitim gören kişi sayısına göre ailesinde 2 kişi ve 3 

kişi ve üzeri yükseköğretim gören okul yöneticileri ile ailesinde 1 kişi yükseköğretim 

gören veya hiç eğitim görmeyen okul yöneticileri arasında ailesinde 2 kişi ve 3 kişi 

ve üzeri yükseköğretim gören okul yöneticileri lehinde anlamlı farklılık vardır. 

Ayrıca ailesinde 1 kişi yükseköğretim gören okul yöneticileri ile ailesinde hiç 

yükseköğretim görmeyen okul yöneticileri arasında da ailesinde 1 kişi yükseköğretim 

gören okul yöneticileri lehinde anlamlı farklılık vardır. Sonuç olarak, okul 

yöneticilerinin ailesinde yüksek öğretim gören kişi sayısı arttıkça okul yöneticilerinin 

kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyleri de yükselmektedir. Okul 

yöneticilerinin aile kültürel sermayesinin yüksek olması onların ailelerindeki 

yükseköğretim gören kişi sayısını arttırıyor olabilir. Ayrıca ailedeki yükseköğretim 

gören kişi sayısının fazla olması okul yöneticilerinin kültürel sermayesine ve beşeri 

sermayesine katkıda bulunuyor olabilir. Bu durumlar ise okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini daha yüksek düzeyde yerine getirmelerine katkıda bulunabilir. 

Yöneticilerin liderlik özelliklerini içinde bulunduğu sosyal yapının (aile, örgüt) 

kültürel özellikleri belirlemektedir (Çelik, 2014). Ailenin (anne-baba-kardeşler) 
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eğitim seviyesi yöneticilerin liderlik özelliklerine ve liderlik tarzlarına da etki 

etmektedir (Yıldırım, 2001). Ailesinin eğitim seviyesi yüksek olan bir yönetici kendi 

ailesinin eğitim seviyesi düşük olan bir yöneticiye göre etkin liderlik için gerekli olan 

alt yapısını oluşturmak için uygun kültürel ortam, çok sayıda bilgiye ulaşmayı 

sağlayan kaynak, aile kaynaklı entelektüel ve akademik sermaye, örnek alacağı rol 

modeller, nesnelleşmiş kültürel sermayeler ve ulaşmak istediği kurumsallaşmış 

kültürel sermayelere sahiptir  (Sergiovanni, 1991; Tourgee ve DeClue, 1992; 

Bourdieu, 1986).  Bundan dolayı, ailesinde yükseköğretimde eğitim gören kişi sayısı 

daha fazla olan okul yöneticileri tüm liderlik alanlarında olduğu gibi kültürel liderlik 

alanında da kendilerinin geliştirmek için daha avantajlı durumdadır (Lareau ve 

Weinenger, 2003). Drummey (2008) araştırmasında anne, baba ve kardeşleri 

yükseköğretim düzeyinde olan bireylerin okul hayatında ve iş hayatında daha verimli 

ve başarılı olduklarını tespit etmiştir. Bu bulgu bu araştırmanın bulgusu ile benzerlik 

göstermektedir.  

Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinde  

yükseköğretim öncesi uzun süreli ikamet edilen yer değişkenine (il, ilçe, ve köy-

kasaba) göre anlamlı farklılık tespit edilmiştir, bu farklılık yükseköğretim öncesi 

uzun süre illerde ikamet eden okul yöneticilerinin lehine bulgulanmıştır. Ayrıca 

yüksek öğretim öncesi uzun süre ilçelerde ikamet eden okul yöneticileri ile 

yükseköğretim öncesi kasabalar-köylerde ikamet eden okul yöneticileri arasında 

uzun süre ilçelerde ikamet eden okul yöneticileri lehine anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Yükseköğretim öncesi uzun süre illerde ikamet eden okul yöneticileri 

kültürel liderlik rollerini en yüksek düzeyde yerine getirirken kültürel liderlik 

rollerini en az düzeyde yerine getiren okul yöneticilerinin yükseköğretim öncesi 

kasaba-köylerde ikamet eden okul yöneticileri olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, 

nüfusun, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin daha fazla olduğu, bilgiye ulaşımın ve 

bireysel gelişim imkanlarının daha fazla olduğu il merkezlerinde uzun süre yaşayan 

okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini daha fazla yerine getirdiği söylenebilir. 

Allton (1994) da araştırmasında okul yöneticilerinin yetişip büyüdüğü yerleşim 

biriminde gerçekleştirilen kültürel etkinliklerin sayısının, sosyal aktivitelerin 

sayısının, eğitim etkinliklerinin miktarının, bilgiye ulaşma imkanlarının okul 

yöneticilerinin beşeri sermayesine ve kültürel liderlik davranışlarını geliştirmesine 

etki ettiği bulgusuna ulaşmıştır. Dolan (1984) ise araştırmasında şehir merkezlerinde 

yaşayan okul yöneticilerinin kendilerini mesleki ve bireysel olarak kırsal alanda 
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yaşayan okul yöneticilerinde daha fazla geliştirdikleri bulgusuna ulaşmıştır. Dolan’ın 

araştırma bulguları da bu araştırma bulgularını desteklemektedir. Hiçyılmaz 

(2013)’ın araştırma sonuçlarına göre okulun bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik 

düzeyi ile okul müdürünün sergilediği kültürel liderlik davranışı arasında paralellik 

bulunmaktadır; okulun bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik düzeyi arttıkça okul 

müdürünün kültürel liderlik davranışını gösterme düzeyinin de bununla birlikte 

arttığı anlaşılmaktadır. İl merkezlerinin sosyoekonomik düzeyinin ilçe ve kasaba-

köylere göre daha yüksek olduğu göz önüne alındığında il merkezlerindeki okullarda 

çalışmanın yanı sıra sosyo-ekonomik seviyenin daha yüksek olduğu il merkezlerinde 

uzun süre yaşamış olmanın da okul yöneticilerinin kültürel liderliğine olumlu katkıda 

bulunduğu söylenebilir.  

 

5.4. ARAŞTIRMANIN DÖRDÜNCÜ ALT PROBLEMİNE İLİŞKİN 

TARTIŞMA 

 

Yapmış olduğumuz çalışmada katılımcı okul yöneticilerinin büyük bir 

bölümünün kendilerini kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi açısından  

yeterli gördükleri tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçların bu araştırmanın nicel 

bölümünden elde edilen bulgularla benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir.  

Araştırmanın nicel boyutunda da okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine 

getirme düzeyinin yüksek olduğu ( =3.66) tespit edilmiştir. Okul yöneticilerinin 

kendilerini kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi açısından yeterli 

görmesine ilişkin bulgu ilgili literatür tarafından da desteklenmektedir. Nitekim 

Yıldırım (2001)’ın araştırmasında okul yöneticileri kendilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyini çok yüksek düzeyde görürken öğretmenler bu 

araştırma bulgularıyla benzer bir şekilde okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeyini yüksek düzeyde yeterli görmektedir. Çek (2011)’in 

araştırması da bu araştırma bulgularını desteklemektedir. Çek (2011)’in araştırma 

bulgularına göre bağımsız anaokulunda çalışan okul öncesi öğretmenlerinin ve 

ilköğretim okulunda çalışan okul öncesi öğretmenlerinin müdürlerin kültürel liderlik 

davranışlarının düzeylerine ilişkin algıları “katılıyorum” (yüksek) düzeyindedir ve bu 

öğretmenler okul yöneticilerini kültürel liderlik davranışlarının düzeyi açısından 

yeterli görmektedir. Derin (2003), dershane yöneticilerinin kültürel liderlik rolleri 

gerçekleştirme düzeylerini incelediği araştırmasında dershanede çalışan 
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öğretmenlerin dershane yöneticilerinin kültürel liderlik rollerine ilişkin büyük oranda 

olumlu görüşlere sahip oldukları sonucuna ulaşmıştır. Derin (2003)’in çalışmasında 

elde ettiği bu bulgu ile bu araştırmanın bulgusu benzerlik göstermektedir. Uygur 

(2010)’un araştırmasında ilköğretim okulu yöneticilerinin kendilerinin kültürel 

liderlik rollerini çok yüksek düzeyde yerine getirdiklerine ilişkin görüşe sahip 

oldukları bulgusuna ulaşılırken ilköğretimde görevli öğretmenlerin okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yüksek düzeyde yerine getirdiklerine ilişkin 

görüşe sahip oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. 

Yapmış olduğumuz çalışmada katılımcı okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirmek için yaptıkları etkinliklere ilişkin olarak; etkili iletişim 

kurma, öğrenen okul kültürü oluşturma, pozitif okul iklimi oluşturma, paylaşılan 

liderlik oluşturma, okul kültürünü yönetme, okul-toplum ilişkilerini yönetme, 

temsiliyet ve rol modelliğe yönelik ifadeler belirttiği görülmektedir. Okul 

yöneticilerinin yapmış oldukları bu etkinlikler ilgili literatür tarafından da 

desteklenmektedir. Nitekim, Schein (2010)’a göre kültürel liderliğin en belirleyici 

işlevlerinden birisi “örgüt kültürünün yönetilmesidir”. Kültürel liderlerin gerçek 

önemi olan yaptığı tek şey kültürü yaratmak ve yönetmektir ve liderlerin tek yeteneği 

kültürle çalışabilme becerisidir. DuFour ve Eaker (1998) ise kültürel liderlerin okul 

kültürünü yönetebilmesi için verimliliği sağlayıcı ve sürdürülebilir değişimlerin 

gerçekleşmesi gerektiğini ve bu değişimlerin örgüt kültüründeki inançların, 

değerlerin ve gizli sayıltıların değiştirilmesiyle mümkün olacağını belirterek okulda 

istenen değişimlerin yapılması için okul kültürünün değiştirilmesi ve geliştirilmesi 

gerektiğini vurgulamıştır ve bu değişim ve gelişimi ancak kültürel liderlerin 

yapabileceğini belirtmiştir. Benzer şekilde Deal ve Peterson (1999) okul kültürünün 

işlevsel olan öğelerini korumak ve işlevsel olmayan öğelerini verimliliği sağlayıcı 

yeni öğelerle değiştirmek olan okul kültürünü yönetmenin kültürel liderliğin 

göstergesi olan en önemli etkinliklerden bir olduğunu belirtmektedir. 

 Kültürel liderlik için okul kültürünün yönetimi kadar önemli olan bir diğer 

kültürel liderlik etkinliği “pozitif okul iklimi” oluşturmadır. Kruger vd. (2007)’nin 

çalışmasına göre kültürel lider olan okul yöneticileri öğretmenlerin mutlu olacağı 

çalışma koşulları ve okul kültürü oluşturduklarında tatmin düzeyi yüksek 

öğretmenler pozitif okul iklimi oluşumuna katkıda sağlamaktadır ve öğrenci 

sonuçları üzerinde önemli bir etki oluşturmaktadırlar. McLaughlin (1995)ise 

çalışmasında öğrencilerin demografik özellikleri açısından iki benzer okulun 
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sonuçlarını kıyaslamıştır. Bunlardan bir tanesi yüksek okuldan ayrılma oranları ve 

düşük başarı ile temsil edilirken diğeri ise en başarılı ve en iyi performans gösteren 

okul olarak belirlenmiştir. McLaughlin (1995)’e göre bu farklılık yüksek başarı 

gösteren okulun pozitif iklime sahip olması ile ilgilidir. Bu çalışmaya göre okul 

iklimi yüksek performans gösteren okulun başarısını açıklamada ve okulun 

gelişmeye ve iyileşmeye yönelik değişimi yönlendirip yönlendiremeyeceğini 

belirlemede ana faktördür ve kültürel lider olarak okul yöneticileri ise okul ikliminin 

pozitif olmasını sağlayan en önemli öğelerdir. Troutman’a (2012) göre okul 

yöneticileri okulda güven ve karşılıklı saygı atmosferi oluşturarak, herkes tarafından 

paylaşılan bir vizyon oluşturarak, öğretmenlerin dayanışma ve işbirliği içinde 

olduğu, öğretmen başarılarının takdir edildiği bir pozitif okul iklimi oluşturarak 

kültürel liderlik rollerini yerine getirirler. 

Kültürel lider olan okul yöneticilerinin yerine getirdiği etkinliklerden bir 

diğer ise “etkili iletişim kurmaktır” (Siehl, 1985). Trice ve Beyer (1993)’e göre 

kültürel liderler yüksek beklenti ifade etmek ve güven oluşturmak için etkili iletişime 

önem verirler. Bligh (2001) ise çalışmasında okul yöneticilerinin kültürel lider olarak 

çalışanların kültürel değişime entegre olması için iletişime önem verdiklerini tespit 

etmiştir. Goldring (2002) ise başarılı kültürel liderlerin çalışanların kendileri ile 

onaylanma korkusu duymaksızın konuşabildiği açık iletişim hatları oluşturduğunu 

tespit etmiştir. Kültürel liderlikte etkin iletişim kadar önemli olan bir diğer kavram 

ise paylaşılan liderliktir. Cotton (2003)’a göre okulda kültürel liderliğin etkili 

olabilmesi için okul liderinin liderliği ve karar verme otoritesini paylaşarak 

personelleri yetkilendirmesi gerekir. Curry ise (1996) kültürel liderlik davranışı 

gösteren okul yöneticilerinin kolektif çalışma yoluyla okul çıktılarını opitimize 

etmek için karar vermeyi ademi merkezileştirdiği bulgusuna ulaşmıştır. Denison 

(1997) araştırmasında kültürel liderlerin yetkilendirmeyi desteklediği bulgusuna 

ulaşırken Tyler (1987) çalışanların kültürel lider tarafından karar verme sürecine 

katıldığı bulgusuna ulaşmıştır. Okul yöneticilerinden kültürel lider olarak beklenen 

önemli etkinliklerden birisi de öğrenen okul kültürü oluşturmaktır. DuFour ve Eaker 

(1998) kültürel liderlerin öğrenen toplulukları ve öğrenen örgütleri geliştirdikleri 

bulgusuna ulaşmıştır. Denison (1997) kültürel liderlerin sürekli öğrenmeyi 

desteklediği bulguna ulaşırken Walton (1986) kültürel liderlerin yeni şeylerin 

öğretimi ve eğitimi ile ilgilendikleri bulgusuna ulaşmıştır. Bir diğer önemli kültürel 

liderlik etkinliği okul-toplum ilişkilerini geliştirmedir (Çelik, 2013).  Hargreaves 
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(2003)’e göre kültürel lider olarak okul yöneticileri öğrenci başarısını geliştirmek 

için ailelerle ve toplumla ilişki kurmalıdır. Hawley ve Rollie (2002)’ye göre ise 

kültürel lider olan okul yöneticisi okulu toplumla işbirliğine dayalı bir şekilde 

yönetmelidir ve bu  okul toplum üyelerini de içeren çeşitli kaynaklardan taze fikirlere 

açık  olmalıdır. Hardy (2007) eğitim liderlerinin vali, belediye başkanı gibi 

yöneticiler ile işbirliği yaparak negatif etki yaratacak ve enerji yitimine neden olacak 

mücadelelerden kaçınabileceğini belirtmektedir. Okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

için yerine getirdiği etkinliklerden birisi de rol modelliğe ilişkindir (Schein, 1983). 

Trice ve Beyer (1991) etkin rol modelliğin kültürel liderliğin en önemli öğelerinde 

birisi olduğunu tespit etmiştir. Denison (1997) çalışmasında kültürel liderlerin 

amaçları, değerleri ve inançları eylemlerinde göstererek rol modellik yaptığını tespit 

etmiştir. Illinois State Board of Education (Illionis Kalite Temini Programı) (2000) 

tarafından yürütülen araştırma sonucunda kültürel liderlerin bütün paydaşlardan önce 

misyonu ve okul gelişim planlarını yaşadığı belirlenmiştir. Temsil etmek okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rolleri için yerine getirdikleri bir diğer önemli 

etkinliktir. Yıldırım (2001) çalışmasında okul yöneticilerinin resmi rolü ile 

törenlerde, kutlamalarda, toplumda ve resmi işlemlerde okulu temsil ettiğini 

belirtmektedir. Mitchell vd. (1984) okul yöneticilerinin okulu temsil eden bir temsilci 

rolü oynadığını ortaya koyarken Deal ve Peterson (1990) okul yöneticilerinin bir 

sembol rolü oynayarak temsil görevini yerine getirdiğini belirtmiştir. 

Yapmış olduğumuz araştırmada katılımcıların okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirmelerini engelleyen etkenlere ilişkin olarak okul 

yöneticilerinden kaynaklanan etkenlere ve okul yöneticileri harici etkenlere yönelik 

ifadeler belirttiği görülmektedir. Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine 

getirmelerini engelleyen bu etkenler  ilgili literatür tarafından da desteklenmektedir. 

Alan yazında yapılan çalışmalarda okul yöneticilerinin tükenmişlik düzeylerinin 

yüksek olması (Steele, 1998), örgütsel bağlılıklarının düşük olması (Uygur, 2010), 

işe angaje olma düzeylerinin düşük olması (Bakker ve Demerouti, 2008), kendini 

eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirememe (Senge vd., 1994), teknolojiyi etkili 

kullanamama (Robbins ve Judge, 2012), iletişim becerilerinin yetersiz olması ve 

gelişmiş sosyal ilişki ağlarına sahip olmama (Deal ve Peterson, 1991) gibi okul 

yöneticilerinin kendilerinden kaynaklanan etkenlerin okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirmelerini engelleyen etkenler olduğu tespit edilmiştir. 

Bunun yanı sıra alan yazın okul yöneticileri harici etkenlerin de okul yöneticisinin 
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kültürel liderlik rollerini yerine getirmelerini engellediğini gösteren bu araştırmanın 

sonuçlarını desteklemektedir. Nitekim  Schein (2010) okulun örgüt kültürünün okul 

yöneticisinin kültürel liderliğini ve kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeylerini sınırlandırabileceğini ve liderin örgütün amaçları ve verimlilik yerine 

örgüt çalışanlarının çıkarlarını koruyan baskın örgüt kültürünün etkisi altında 

kalabileceğini belirtmektedir. Gordon (1985) ise araştırmasında etkin kültürel 

liderliğin ödüllendirilmemesinin, performans değerlendirmede ve yönetici seçiminde 

kültürel liderliğin bir kriter olarak kullanılmamasının okul yöneticilerinin kültürel 

liderliği gerçekleştirme düzeyi ile negatif bir ilişki içerisinde olduğu sonucuna 

ulaşmıştır.  

Yapmış olduğumuz araştırmada katılımcılar okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme düzeyini yükseltmek için yapılabileceklere ilişkin 

olarak okul yöneticilerinin yapması gerekenler ve okul yöneticileri harici unsurların 

yapması gerekenler olarak iki farklı görüş beyan etmişlerdir. Katılımcılar tarafından 

ifade edilen kültürel liderlik rollerini yerine getirmek için gerek okul yöneticilerinin 

yapması gerekenler gerekse okul yöneticileri harici unsurların yapması gerekenler 

ilgili literatür tarafından da desteklenmektedir. Nitekim yenilikçi olma 

(innovativeness) (Harris, 2002), yüksek özgüvene sahip olma (Trice ve Beyer, 1993) 

bilgi birikimi yüksek olma, beceri donanımı yüksek olma (Sergiovanni, 1986), 

gelişmeyi hedefleyen bir dünya görüşüne sahip olma (Sergiovanni ve Corbally, 

1984), kendine eleştirel bir bakış açısıyla bakabilme (Senge vd, 1994), örgütsel 

davranış konusunda tecrübe sahibi olma (Hanson, 2003), teknolojiyi etkili 

kullanabilme (Sergiovanni, 2006), gelişmiş sosyal ilişki ağlarına sahip olma ve bütün 

iletişim kanallarını etkili kullanabilme (Deal ve Peterson, 1991),  örgütsel bağlılığı 

yüksek olma (Uygur, 2010), işe yüksek düzeyde angaje olma (sargın olma) (Bakker 

ve Demerouti, 2007), okulunu temsil edebilme (Yıldırım, 2001), iyi bir rol model 

olabilme (Schein, 1983) gibi yöneticinin kendisinin yapma isteğine ve çabasına 

bağlıolan, bir başka deyişle yöneticilerin bireysel olarak yapması gerekenlerin 

yöneticilerinkültürel liderliğini geliştirdiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra alan 

yazın okul yöneticisinin kendisinin dışındaki unsurların da okul yöneticisinin kültürel 

liderliğini geliştirmesine ve kültürel liderlik rollerini yerine getirmesine katkıda 

bulunduğunu gösteren bu araştırmanın sonuçlarını desteklemektedir. Nitekim 

Gordon (1985) araştırmasında etkin kültürel liderliğin ödüllendirilmesinin, 

performans değerlendirmede ve yönetici seçiminde kültürel liderliğin bir kriter 
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olarak kullanılmasının okul yöneticilerinin kültürel liderliği gerçekleştirme düzeyi ile 

pozitif bir ilişki içerisinde olduğu sonucuna ulaşmıştır. Wilkins ve Ouchi (1983)   ise 

okul yöneticilerinin kültürel liderliği yapabilmek için kendilerine daha fazla yetki 

verilmesini istedikleri bulgusuna ulaşmıştır. Yıldırım ise (2001) çalışmasında okul 

yöneticilerine kültürel liderlikle ilgili daha fazla hizmet içi eğitim verilmesini 

önermiştir.  

 

5.5. ARAŞTIRMANIN BEŞİNCİ ALT PROBLEMİNE İLİŞKİN TARTIŞMA 

 

Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlilik düzeyleri ile kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyleri arasındaki ilişkinin anlamlı, pozitif ve güçlü bir 

ilişki olduğu (rho=0.891; p<0,01)  tespit edilmiştir. Okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme düzeyindeki toplam varyansın (değişkenliğin) % 

79’nun okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlilik düzeylerinden kaynaklandığı 

tespit edilmiştir. Buna göre okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlilik düzeyi 

puanı arttıkça okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi 

puanı da artmaktadır. Ayrıca kültürel sermaye yeterlilik düzeyinin alt boyutları olan 

okul yöneticilerinin “katılım (rho=0.820; p<0,01), entelektüel birikim (rho=0.826; 

p<0,01), kültürel bilinç (rho=0.805; p<0,01), kültürel potansiyel (rho=0.828; p<0,01) 

boyutları” kültürel sermaye yeterlik düzeyleri ile okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyleri arasındaki ilişkinin de anlamlı pozitif ve güçlü bir 

ilişki olduğu tespit edilmiştir.   

Alan yazına bakıldığında, okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik 

düzeyi ile kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyini birlikte inceleyen 

herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. İçinde bulunduğumuz çağda kültürel 

liderlerden kültüre ilişkin çok sayıda yeterlik ve beceri geliştirmeleri beklenmektedir 

(Peterson, 2004). Okul yöneticisinin kültürel lider olarak okul kültürünü 

şekillendirebilmesi, hikayeler ve mitler anlatabilmesi, kültürün istenen yönlerini 

muhafaza edebilmesi ve istenmeyen yönlerini değiştirip yenilikler yapması okul 

yöneticisinin ailesinden, yetiştiği toplumdan ve eğitim gördüğü okullardan kazandığı 

deneyimler ve bilgilerden kaynaklanan kültürel sermaye düzeyi ve kültürel sermaye 

yeterlilikleri ile de yakından ilgilidir (Livermore, 2011). Kültürel sermaye, aile 

eğitimi ve okul eğitimi yoluyla kazanılan bilgi, beceri, düşünüş tarzını ifade eder; 
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aileden ve okuldan elde edilen entelektüel niteliklere karşılık gelir. Lunenburg ve 

Ornstein (1991)’e göre eğitim, bilgi ve beceriler liderliğin öncülleri arasında yer 

almaktadır. Buradan hareketle bireyin almış olduğu eğitim, bilgi ve becerileri ifade 

eden kültürel sermaye kavramının, kültürel liderliğin bir öncülü olduğu ya da en 

azından kültürel liderlikle ve kültürel liderlik rolleri ile ilişkili olduğu söylenebilir.  

Kişisel nitelikler, vizyon ve misyon oluşturma, geleneğin kullanımı, etkin 

rol modellik, örgüt kültürünün inovasyonu (Trice ve Beyer, 1993),  birebir iletişim 

kurma, sembolleri tanıma, yeniden yorumlama (Bligh, 2001) gibi kültürel liderlik 

elementlerinin okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliği ile doğrudan ilişkili 

olduğu söylenebilir. Kültürel sermaye yeterliği düşük olan bir okul yöneticisinden 

vizyon ve misyon oluşturması, etkin rol modellik yapması, örgüt kültürünü 

geliştirmesi, sembolleri yeniden yorumlaması, bir kültürel liderden beklenen 

davranışsal ve kişisel özellikleri göstermesi beklenemez. Dolayısıyla kültürel liderlik 

ve kültürel sermaye kavramlarının birbiri ile yakından ilişkili kavramlar olduğu 

söylenebilir.  

Her şeyden önce kültürel lider olarak okul yöneticisinin öğrencilerin 

akademik başarılarını artıracak, öğretmenlerin mutlu olduğu ve velilerin de memnun 

olduğu okul kültürel sermayesini oluşturabilmesi ve bunu öğrencilere aktarabilmesi 

için kendisinin kültürel sermaye yeterlilikleri göstermesi gerekir (Purcell, 2007). 

Bundan dolayı kültürel liderin bir eğitimci olarak, kültürel faaliyetlere ve etkinliklere 

katılması, entelektüel birikiminin yüksek olması, çeşitli bilim dallarında bilgi sahibi 

olması, kültürel ve bilimsel açıdan kendisini sürekli yenilemesi, bilimsel makaleler 

ve dergiler okuması, düzenli kitap okuma alışkanlığının olması gerekir (Avcı, 2015). 

Ayrıca kültürel liderin kültürel potansiyel yeterliklere sahip olması, çevresindekilerle 

sosyal ve medeni ilişkilerinin üst düzeyde olması, toplumu yönlendirebilecek 

derecede çevresinde söz sahibi olması, çevredeki kültürel faaliyetlere duyarlı olması 

ve çevredeki kültürel değerlerin farkına varması gerekir (Troutman, 2012; Özmusul 

ve Kaya, 201). Yukarıda belirtilen kültürel liderin yapması gereken bu etkinlikler ve 

sahip olması gereken bu nitelikler bir eğitimcinin sahip olması gereken kültürel 

sermaye yeterlik düzeyini belirlemek için kullanılmaktadır (Avcı, 2015) ve alan 

yazında kültürel liderin göstermesi gereken kültürel liderlik davranışları olarak 

örneklendirilmektedir (Leithwood vd., 2004; Kottkamp, 1984; Marzano vd., 2005). 

Kültürel lider olarak okul yöneticisinin kendi kültürel sermayesini arttırmak 

ve diğerlerine örnek olmak için baş (öncü) öğrenen rolünü oynaması gerekmektedir 
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(Matthews ve Crow, 2003). Öncü öğrenenler olarak okul yöneticilerinin öğrenmenin 

sürekli olduğunu ve insan gelişimi boyunca devam ettiğini bilmesi gerekir. Urso 

(2008)’a göre, okul yöneticilerinin öğrenen toplulukların lideri olması için 

kendilerinin etkin öğrenenler olması gerekir. Bir okul müdürü, bilgi çağının meydan 

okumalarında başarılı olarak yol almak istiyorsa öz farkındalık geliştirmeli, 

araştırmacı olmalı ve yaptıkları eylemler üzerinde düşünmeli ve onları 

değerlendirmelidir. Bu da okul yöneticilerinin yüksek kültürel sermaye yeterliklerine 

sahip olmasını gerektirmektedir  

 

5.6. ARAŞTIRMANIN ALTINCI ALT PROBLEMİNE İLİŞKİN TARTIŞMA 

 

Yapmış olduğumuz çalışmada katılımcı okul yöneticilerinin büyük bir 

bölümünün okullarında kültürel liderlik rollerini yerine getirirken kültürel 

sermayelerinden yararlandığı tespit edilmiştir. Alan yazında okul yöneticilerinin 

kültürel liderlik rollerini ve kültürel sermayelerini birlikte ele alarak inceleyen 

herhangi bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Ancak alan yazında okul yöneticilerinin 

kültürel liderlik rollerini yerine getirirken kültürel sermayesinden yararlanması 

durumuna değinen veya dolaylı olarak ima eden çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin 

Sergiovanni (1984)’ye göre kültürel liderlik görevini yapması beklenen okul 

yöneticisinin sahip olması gereken bazı beceriler bulunmaktadır. Bu beceriler teknik 

yeterlik, insan kaynakları yeterliği, eğitim yeterliği ve sembolik yeterlik ile ilgili 

becerilerdir. Kültürel sermaye teorisine göre ise okul yöneticileri de dahil olmak 

üzere tüm bireylerin sahip oldukları yeterlikler onların bedenselleşmiş kültürel 

sermayesinin bir parçasıdır (Bourdieu, 1986).  Bourdieu (1977)’ya göre bir bireyin 

akademik olarak başarılı olabilmesi ve yöneticilik gibi bir mevkii edinmesi için 

hakim sınıfın (sosyo-ekonomik seviyesi yüksek sınıfın) kültürel sermayesine ya 

ailesi yoluyla sahip olması ya da bu kültürel sermayeyi okul eğitimi yoluyla edinmesi 

gerekir. Okul yöneticiliği için en azından üniversite sınavından başarılı olup eğitim 

fakültesine girmesi ve ondan mezun olması, öğretmenlik yeterlik sınavlarında 

başarılı olması ve okul yöneticiliği mülakatlarında da başarılı olması gerekir. Bütün 

bunlar belirli bir akademik bilgiyi, entelektüel bilgi ve beceri birikimini, çalışma 

alışkanlıklarını gerektirmektedir. Tıpkı diğer çalışanlar gibi okul yöneticisini okul 

yöneticiliğine götüren akademik bilgi, entelektüel bilgi ve beceri birikimi ve çalışma 

alışkanlıkları okul yöneticisinin hakim sınıfın kültürel sermayesini edinmesi ve 

kullanabilmesi ile mümkün olabilmektedir (Bourdieu ve Passeron,  1977).  Kendisini 
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okul yöneticisi yapan kültürel sermayeyi okul yöneticisi, okulu yönetirken de bu 

kültürel sermayesine yeni bilgi ve beceriler ekleyerek kullanmaya devam edebilir. 

Dolayısıyla okul yöneticisinin kültürel liderlik rollerini yerine getirirken (hayata 

ilişkin sorunları çözmeye ilişkin bilgi ve becerileri de içeren) kültürel sermayesinden 

yararlanması oldukça doğal bir olgu olarak değerlendirilebilir. Schein (2010)’ın 

belirttiği üzere okul yöneticilerinden okulun örgüt kültürünü geliştirmesi ve örgüt 

kültürünün işlevsel olmayan yönlerini değiştirmesi beklenmektedir; okul 

yöneticisinin bunu yapabilmesi için eğitim, okul, okul yönetimi, öğretmenlik, 

öğretmenler, öğrenciler, veliler hakkında belirli bir bilgi, beceri, deneyim ve eğitim 

düzeyine sahip olması gerekmektedir. İşte bütün bu sahip olması gereken şeyler okul 

yöneticilerinin kültürel sermayesini oluşturmaktadır ve okul yöneticilerinin kültürel 

liderliği ile kültürel sermaye ilişkisini ortaya koymaktadır. Her şeyin hızla değiştiği 

ve dönüştüğü 21. Yüzyılda ki bilgi toplumunda okul yöneticilerinden kültürel lider 

olarak okullarında “öğrenen bir okul kültürü” oluşturması beklenmektedir 

(Matthews ve Crow, 2003). Ancak okul yöneticisinin bu kültürünü oluşturabilmesi 

için her şeyden önce kendisinin öğrenen bir lider olması gerekmektedir (Çelik, 

2013). Öğrenen lider demek diğerlerine göre daha çok okuyan, bilgi ve beceri 

donanımını geliştiren, daha çok eğitim alarak mesleki olarak kendisini geliştiren lider 

demektir (Mathews ve Crow, 2003). Daha çok okuma, bilgi ve beceri donanımını 

geliştirme, daha çok eğitim alma ise okul yöneticisinin kültürel sermayesini 

geliştirme ile ilgilidir. Bu durum ise kültürel liderlik-kültürel sermaye ilişkisini net 

bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Yapmış olduğumuz çalışmada katılımcı okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirirken sahip oldukları kültürel sermayelerinden yararlanma 

taktiklerine ilişkin olarak entelektüel birikimi kullanma, etkinliklere katılım,  kültürel 

potansiyeli kullanma, kurumsallaştırılmış kültürel sermaye kullanımı ve 

nesneleştirilmiş kültürel sermaye kullanımına yönelik geliştirilen temalar altında 

ifadeler belirttiği görülmektedir. Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine 

getirirken kullandıkları kültürel sermayeden yararlanma taktiklerine ilişkin alan 

yazında başka herhangi bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Ancak alan yazında okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirirken kültürel sermayelerinden 

yararlanmaları durumuna değinen veya dolaylı olarak ima eden çalışmalar 

bulunmaktadır. Bu araştırmada okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine 

getirirken kültürel sermayelerinden yararlanma taktiği olarak entelektüel 
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birikimlerini kullandıkları tespit edilmiştir. Çelik (2013) de kültürel liderlerin 

kültürel olarak sürekli olarak kendilerini yenilemeleri, yönettikleri personele göre 

daha çok okuma yapmaları, mesleki ve bireysel olarak kendilerini geliştirmeleri, 

yönettikleri personelden daha yüksek eğitim düzeyine sahip olmaları gerektiğini 

ifade etmiştir.  Purcell (2007) çalışanların ailelerinden ve okulda edindikleri bilgi, 

beceri, değerler, alışkanlıklar ve tutumdan oluşan kültürel sermayelerini kullanarak 

terfi ettiklerini ve terfi ettikleri pozisyonlarda da kültürel sermayelerinden 

yararlandıklarını ifade etmiştir. Yıldırım (2001) da kültürel liderlerin yöneticilik, 

öğretmenlik,  iletişim, akıcı ve etkili konuşma, örgüt kültürü, örgütsel davranış 

konusunda gerekli bilgi ve becerilere sahip bir birey olması gerektiğini 

belirtmektedir. Bu bilgi ve beceriler ise tıpkı diğer bireylerde olduğu gibi okul 

yöneticilerin kültürel sermayesinde yerleşik durumdadır ve onların bilinçli ve bilinç 

dışı davranışlarını yönlendirmektedir (Drummey, 2008). 

Bu araştırmada okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine 

getirirken kültürel sermayelerinden yararlanma taktiği olarak etkinliklere katılımı 

kullandıkları tespit edilmiştir. Michell vd. (1984)’ne göre okul yöneticisinin kültürel 

liderlik rollerinden birisi de temsilci rolüdür; okul yöneticisi bu rolünde kültürel ve 

sosyal etkinliklere, kurum içi ve kurum dışı etkinliklere katılırlar ve okulu temsil 

ederler. Bu rolün gereği olarak okul yöneticisinin okulun bulunduğu çevredeki bu 

etkinliklere katılması gerekir. Benzer şekilde, Yıldırım (2001) da okul yöneticisinin 

resmi rolünün gereği olarak kültürel ve sosyal etkinliklere katılması gerektiğini ifade 

etmiştir. Başta kültürel ve sosyal etkinlikler olmak üzere etkinliklere katılımın okul 

yöneticilerinin kültürel sermayesi ile ilişkili olduğu söylenebilir. Nitekim, Bourdieu 

(2006) sosyal etkinliklere ve başta elit kesim olmak üzere toplumca onaylanan 

kültürel etkinliklere gitmenin yüksek kültürel sermaye düzeyinin bir göstergesi 

olduğunu belirtmektedir. Drummey (2008) ise araştırmasında kültürel etkinliklere 

katılımın kültürel sermayenin bir öncülü olduğunu tespit etmiştir. Sullivan (2001) 

konserlere katılım, müze gezilerine katılım, oyunlara katılım gibi etkinliklere 

katılımın kültürel sermayeyi arttırdığını tespit etmiştir. Ayrıca sanatsal etkinliklere 

katılım (Mohr ve DiMaggio, 1995),  müzik etkinliklerine katılım (Kalmijn ve 

Kraaykamp, 1996) ve kültürel gezilere katılımın (Roscigno ve Ainsworth-Darnell 

(1990) kültürel sermaye ile pozitif yönde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 

Bu araştırmada okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine 

getirirken kültürel sermayelerinden yararlanma taktiği olarak kültürel potansiyeli 
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kullandıkları tespit edilmiştir. Kültürel lider olan okul yöneticileri, etkili iletişim 

kurma açısından oldukça başarılıdır; açık ve anlaşılır bir şekilde konuşurlar (Siehl, 

1985). Trice ve Beyer (1993)’e göre ise kültürel liderler yüksek beklenti ifade etmek 

ve güven oluşturmak için etkili iletişime önem verirler;  sosyal ve medeni ilişkilerini 

üst düzeyde tutarlar ve çok güçlü sosyal ilişki ağlarına sahiptirler. Çelik (2013)’de 

kültürel liderlerin çevrelerinde söz sahibi, kültürlü bir insan imajına sahip ve 

saygınlığı olan insanlar olduğunu ifade etmektedir. Yukarıda belirtilen açık ve 

anlaşılır konuşma, sosyal ve medeni ilişkilerini üst düzeyde tutma, güçlü sosyal ilişki 

ağlarına sahip olma, çevrelerinde söz sahibi, kültürlü bir insan imajına sahip olma ve 

saygın bir birey olma nitelikleri kültürel sermayenin bir boyutu olan kültürel 

potansiyel ile ilişkilidir ve kültürel potansiyele sahip bireylerin nitelikleridir (Avcı, 

2015).  Dolayısıyla okul yöneticileri bu nitelikleri kullandıklarında kültürel 

sermayelerinden yararlanmış olmaktadır. 

Bu araştırmada okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine 

getirirken kültürel sermayelerinden yararlanma taktiği olarak nesneleştirilmiş 

kültürel sermaye kullandıkları tespit edilmiştir.  Yıldırım (2001)’ın belirttiği üzere 

kültürel liderler yetkiden çok etkiyi kullanırlar. Kültürel liderlerin etkinin yanı sıra 

kullandığı önemli bir mekanizma da imaj yönetimidir (Çelik, 2013). Kültürel 

liderlerin çalışanlara istediğini yaptırabilmesi pozitif bir imaja sahip olması ile 

doğrudan bağlantılıdır. Bundan dolayı çalışanları etkilemek ve pozitif imaja sahip 

olmak için okul yöneticileri giyimlerine, okudukları kitaplara, çalışma odasındaki 

resimlere ve simgelere önem verirler ve çalışma ofislerindeki kitaplar, resimler ve 

sahip oldukları diğer nesnelerle yönettikleri personellerine kendileri hakkında örtük 

mesajlar verirler. Ayrıca okul yöneticileri ofislerinde bulunan kitaplar, tablolar, 

müzik aletleri ile nasıl bir beğeni anlayışına sahip olduklarının mesajını 

personellerine bilinçli olarak iletmiş olurlar (Deal ve Peterson, 1990). İşte okul 

yöneticilerinin kültürel lider olarak kullandıkları kitaplar, tablolar, resimler, simgeler, 

müzik aletleri onların nesneleştirilmiş kültürel sermayesinin bir parçasıdır (Bourdieu, 

1986) ve bu nesneler aracılığıyla nesneleştirilmiş kültürel sermayelerini kullanmış 

olurlar.  

Bu araştırmada okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine 

getirirken kültürel sermayelerinden yararlanma taktiği olarak kurumsallaştırılmış 

kültürel sermaye kullandıkları tespit edilmiştir. Kültürel liderler okul 

yöneticiliklerinin meşruluğunu sağlamak ve hak ederek atandıklarını göstermek için 
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kendilerine verilen ve onların okul yöneticisi olmasını sağlayan diplomaları ve 

sertifikaları kullanırlar (Kottkamp, 1984). Ayrıca kültürel lider olarak okul 

yöneticileri okul personelini ve okulla ilgili tüm paydaşları etkilemek ve onlar 

üzerinde iyi bir imaj oluşturmak için kendilerine geçmişte verilen ödülleri ve şimdi 

ve geçmişte kazandıkları unvanları kullanırlar (Odell-Gonder, 1984). Kültürel lider 

olarak okul yöneticilerinin kullandıkları diplomalar, sertifikalar, ödüller ve unvanlar 

onların kurumsallaştırılmış kültürel sermayesini oluşturmaktadır (Aslankan, 2008). 

Dolayısıyla katılımcı okul yöneticilerinin kültürel liderliklerini yerine getirirken 

kültürel sermayeden yararlandıkları söylenebilir.  
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ALTINCI BÖLÜM 

SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

6.1. SONUÇLAR 

 

Bu araştırmada okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeylerine 

ilişkinde önemli bilgilere ulaşılmıştır.  Bu sonuçların başında okul yöneticilerinin 

kültürel sermaye yeterlik düzeylerinin yüksek olması ( =3.63) gelmektedir. Ancak 

okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyinin “orta” düzey sınırının biraz 

üzerinde olmasından ve çok “yüksek” düzeyde olmamasından dolayı okul 

yöneticilerinin kendilerini kültürel sermaye yeterlik düzeyi açısından tam olarak 

istenen düzeyde görmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca okul yöneticilerinin 

kültürel yeterlik düzeyinin çeşitli değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit 

edilmiştir. Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeylerine ilişkin çeşitli 

değişkenler açısından elde edilen anlamlı farklılıklara ilişkin sonuçlar aşağıda 

verilmiştir. 

1- Katılım, entelektüel birikim, kültürel bilinç, kültürel potansiyel” boyutlarında ve 

“toplam kültürel sermaye” yeterlik düzeylerinde erkek okul yöneticilerinin yeterlik 

düzeyleri kadın yöneticilere göre daha “yüksektir”. 

2- 41-50 yaş ve 50 ve üzeri yaşa sahip olan yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliği 

düzeyleri 31-40 yaş ve 20-30 yaşa sahip okul yöneticilerine göre daha yüksektir ve 

31- 40 yaşa sahip okul yöneticilerinin 20-30 yaşa sahip okul yöneticilerine göre 

kültürel sermaye yeterliğinin daha yüksektir. Okul yöneticilerinin yaşı arttıkça daha 

yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliliği göstermektedir. 

3- Okul müdürlerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyleri müdür başyardımcılarına ve 

müdür yardımcılarına göre daha yüksektir. Okul yöneticileri kariyer merdiveninde 

(makam olarak) yükseldikçe kültürel sermaye yeterlik düzeyleri de armaktadır. 

4- Lisansüstü eğitim alan okul yöneticileri” toplam kültürel sermaye ve tüm alt boyut 

kültürel sermaye yeterlik düzeylerinde  “lisans mezunu” okul yöneticilerinden daha 
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“yeterlidirler”. Lisansüstü eğitimi alan okul yöneticilerinin lisans eğitimi alan okul 

yöneticilerine göre kültürel sermaye yeterlik düzeyi daha yüksektir. 

5- “Okulöncesi eğitimi alan” okul yöneticilerinin “toplam kültürel sermaye” ve tüm 

alt boyutlar (entelektüel birikim, katılım, kültürel bilinç, kültürel potansiyel) sermaye 

yeterlik düzeyleri “okulöncesi eğitimi almayan” okul yöneticilerine göre daha 

“yüksektir”. 

6- 6001 TL ve üzeri aile toplam aylık gelirine sahip okul yöneticilerinin kültürel 

sermaye yeterlik düzeyi 2000-4000 TL ve 4001 TL-6000 TL aile toplam aylık 

gelirine sahip okul yöneticilerine göre daha yüksektir. 4001-6000 TL aile toplam 

aylık gelirine sahip okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyi 2000-4000 

TL aile toplam aylık gelirine sahip okul yöneticilerine göre daha yüksektir. Okul 

yöneticilerinin toplam aile aylık gelir düzeyleri arttıkça kültürel sermaye yeterlik 

düzeylerinin de artmaktadır. 

7- Annesi yükseköğretim mezunu olan, lise mezunu olan okul yöneticilerinin kültürel 

sermaye yeterlik düzeyi annesi ilkokul mezunu olan, okuma yazma bilen ve okuma 

yazma bilmeyen okul yöneticilerine göre daha yüksektir. Annesi ortaokul mezunu 

olan okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyi annesi okuma yazma bilen 

ve okuma yazma bilmeyn okul yöneticilerine göre daha yüksektir. Okul 

yöneticilerinin annelerinin eğitim düzeyi yükseldikçe okul yöneticilerininin kültürel 

sermaye yeterlik düzeyleri de artmaktadır 

8- Babası yükseköğretim mezunu olan, lise mezunu olan, ortaokul mezunu olan okul 

yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyi babası ilkokul mezunu olan, okuma 

yazma bilen ve okuma yazma bilmeyen okul yöneticilerine göre daha yüksektir. 

Okul yöneticilerinin babalarının eğitim düzeyi yükseldikçe okul yöneticilerinin 

kültürel sermaye yeterlik düzeyleri de artmaktadır. 

9- Özel yetenek ve sözel alanında branşa sahip okul yöneticilerinin kültürel sermaye 

yeterlik düzeyi sayısal alanda branşa sahip okul yöneticilerine göre daha yüksektir.  

10- En “yüksek” kültürel sermaye yeterliklerine sahip okul yöneticileri “kardeşi 

olmayan” ve 1 kardeşli okul yöneticileri iken, en “düşük” kültürel sermaye yeterlik 

düzeylerine sahip okul yöneticileri “3 veya daha fazla kardeşi olan” okul 

yöneticileridir. Okul yöneticilerinin kardeş sayısı birden itibaren arttıkça kültürel 

sermaye yeterlik düzeyleri düşmektedir. Diğer bir ifadeyle kardeşi olmayan ve tek 

kardeşli okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyleri birbirine oldukça 
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yakınken kardeş sayısı arttıkça okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik 

düzeyleri düşmektedir.  

11- 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan ve 16-20 yıl arası kıdeme sahip olan okul 

yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyi 11-15 yıl, 6-10 yıl ve 0-5 yıl arasında 

kıdeme sahip olan okul yöneticilerine göre daha yüksektir.  Okul yöneticilerinin 

kıdemi arttıkça okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyi de artmaktadır. 

12- En yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliklerine sahip okul yöneticileri 

Marmara Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileridir. Marmara 

Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticilerini sırasıyla Ege Bölgesi, 

Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 

üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri izlemektedir. Toplam kültürel sermaye 

yeterlik düzeyi açısından en düşük düzeyde kültürel sermaye yeterliklerine sahip 

okul yöneticileri Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan 

okul yöneticileridir. Mezun olunan üniversitenin yer aldığı coğrafi bölge değişkenine 

göre okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyi okul yöneticilerinin mezun 

olduğu üniversiteler ülkenin doğusundaki bölgelerden batısındaki bölgelere doğru 

ilerledikçe yükselmektedir. 

13- En yüksek kültürel sermaye yeterlik düzeyine lisede çalışan okul yöneticileri 

sahipken en düşük kültürel sermaye yeterlik düzeyine ilkokulda çalışan okul 

yöneticileri sahiptir. Ortaokulda çalışan okul yöneticileri lisede çalışan okul 

yöneticilerine göre daha az, ilkokulda çalışan okul yöneticilerine göre daha fazla 

kültürel sermaye yeterliğine sahiptir. Okul yöneticilerinin çalıştıkları okul türünün 

hedef aldığı eğitim kitlesinin eğitim düzeyi yükseldikçe okul yöneticilerinin kültürel 

sermayesi de yükselmektedir. 

14- Ailesinde 2 kişi ve 3 ve üzeri yükseköğretim gören okul yöneticilerinin kültürel 

sermaye yeterlik düzeyi ailesinde 1 kişinin yükseköğretim gördüğü veya hiç eğitim 

görmeyen okul yöneticilerine göre daha yüksektir. Ailesinde 1 kişinin yükseköğretim 

gördüğü okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyi ailesinde hiç kimsenin 

yükseköğretim görmediği okul yöneticilerine göre daha yüksektir. Okul 

yöneticilerinin ailesinde yükseköğretim gören kişi sayısı arttıkça okul yöneticileri 

daha yüksek düzeyde kültürel sermaye yeterliliği göstermektedir. 

15- Yükseköğretim öncesi uzun süre il ve ilçelerden ikamet etmiş okul 

yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyi uzun süre köy-kasabalarda ikamet 

etmiş okul yöneticilerine göre daha yüksektir. Yükseköğretim öncesi uzun süre 
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illerde ikamet etmiş okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyi yüksek 

öğretim öncesi uzun süre ilçelerde ikamet etmiş okul yöneticilerine göre daha 

yüksektir. Okul yöneticilerinin yükseköğretim öncesi uzun süreli ikamet yerleri 

“köy-kasabadan” “ilçelere ve il merkezlerine” doğru gittikçe kültürel sermaye 

yeterlik düzeyleri yükselmektedir. 

Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerine ilişkin yarı-

yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yapılan nitel araştırma sonucunda 

aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

1- Katılımcı okul yöneticilerinin büyük bir bölümünün kendilerini kültürel sermaye 

açısından yeterli gördükleri tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçların, bu 

araştırmanın nicel bölümünden elde edilen okul yöneticilerinin genel kültürel 

sermaye yeterlik düzeylerinin yeterli olduğunu ortaya koyan bulgularla benzerlik 

gösterdiği tespit edilmiştir.  

2- Katılımcı okul yöneticileri kültürel sermaye yeterliklerini sağlamak için 

entelektüel birikimlerini geliştirmeye, etkinliklere katılmaya, eğitim almaya ve 

sosyal ilişki ağlarını geliştirmeye ilişkin etkinlikler yapmaktadırlar.   

3- Katılımcı okul yöneticilerine göre okul yöneticilerinin kültürel sermaye 

yeterliklerine sahip olmasını engelleyen etkenler, okul yöneticlerinden kaynaklanan 

etkenler ve okul yöneticileri harici etkenlerden oluşmaktadır. 

4-Katılımcı okul yöneticilerine göre okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik 

düzeyini yükseltmek için hem okul yöneticilerinin yapması gerekenler ve hem de 

okul yöneticileri harici unsurların yapması gerekenler/önerileri bulunmaktadır. 

Son zamanlarda eğitim alanında yapılan etkili okul, vb. çalışmalar okul 

yöneticilerinin liderlik yönlerinin gelişmesi konusunu vurgulamaktadır. Bu 

doğrultuda bu çalışmada alanda gelişmekte olan kültürel liderlik (Troutman, 2012; 

Çelik, 2013) konusu okul yöneticileri açısından ele alınmış ve bu liderlik türü 

kapsamında ortaya çıkan rolleri incelenmeye çalışılmıştır.   

Bu araştırmada okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerine yerine getirme 

düzeyine ilişkin önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçların başında, kullanılan 

ölçek geneli bakıldığında okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yüksek 

düzeyde yerine getirdiği tespit edilmiştir. Ancak okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyinin orta düzey sınırının biraz üzerinde olmasından ve 

çok yüksek düzeyde olmamasından dolayı okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyi açısından kendilerini yeterli gördükleri ancak tam 
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olarak istedikleri en üst düzeyde görmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ölçek 

kullanılarak yapılan nicel araştırma sonucunda okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyinin çeşitli değişkenlere göre anlamlı farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir. Bu anlamlı farklılıklara ilişkin sonuçlar aşağıda 

verilmiştir. 

1-Erkek okul yöneticileri kültürel liderlik rollerini kadın okul yöneticilerine göre 

daha yüksek düzeyde yerine getirmektedir.   

2-41-50 ve 51 ve üzeri yaşa sahip okul yöneticileri kültürel liderlik rollerini 31-40 ve 

20-30 yaşa sahip okul yöneticilerine göre daha yüksek düzeyde yerine getirmektedir. 

Okul yöneticilerinin yaşı arttıkça kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyleri 

yükselmektedir.  

3-Okul müdürleri müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarına göre kültürel 

liderlik rollerini daha yüksek düzeyde yerine getirmektedir. 

4-Lisansüstü mezunu olan okul yöneticileri kültürel liderlik rollerini lisans mezunu 

olan okul yöneticilerine göre daha yüksek düzeyde yerine getirmektedir. 

5-Okul öncesi eğitim alan okul yöneticileri okul öncesi eğitim almayan okul 

yöneticilerine göre kültürel liderlik rollerini daha yüksek düzeyde yerine 

getirmektedir. 

6-Okul yöneticilerinin aile toplam aylık geliri değişkeni arttıkça kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyleri de artmaktadır. 

7-Annesi yükseköğretim mezunu olan okul yöneticileri kültürel liderlik rollerini en 

yüksek düzeyde yerine getirirken onu sırasıyla annesi lise mezunu olan, annesi 

ortaokul mezunu olan, annesi ilkokul mezunu olan, annesi okuma yazma bilen ve 

annesi okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri takip etmektedir. Annesi okuma 

yazma bilmeyen okul yöneticileri kültürel liderlik rollerini en düşük düzeyde yerine 

getirmektedir. Anne eğitim düzeyi arttıkça okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyi de artmaktadır. 

8-Babası yükseköğretim mezunu olan okul yöneticileri kültürel liderlik rollerini en 

yüksek düzeyde yerine getirirken onu sırasıyla babası lise mezunu olan, babası 

ortaokul mezunu olan, babası ilkokul mezunu olan, babası okuma yazma bilen ve 

babası okuma yazma bilmeyen okul yöneticileri takip etmektedir. Babası okuma 

yazma bilmeyen okul yöneticileri kültürel liderlik rollerini en düşük düzeyde yerine 

getirmektedir. Baba eğitim düzeyi arttıkça okul yöneticilerinin kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyi de artmaktadır. 
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9-Özel yetenek ve sözel alanda branşa sahip okul yöneticileri sayısal alanda branşa 

sahip olan okul yöneticilerine göre  kültürel liderlik rollerini daha yüksek düzeyde 

yerine getirmektedir. 

10-Kardeşi olmayan ve 1 kardeşi olan okul yöneticileri kültürel liderlik rollerini 2 

kardeşi ve 3 ve üzeri kardeşi olan okul yöneticilerine göre daha yükse düzeyde yerine 

getirirken 2 kardeşi oln okul yöneticileri de 3 ve üzeri kardeşi olan okul 

yöneticilerine göre kültürel liderlik rollerini daha yüksek düzeyde yerine 

getirmektedir. Okul yöneticilerinin kardeş sayısı azaldıkça kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeyi yükselmektedir. 

11-Kültürel liderlik rollerini en yüksek düzeyde yerine getiren okul yöneticileri 21 

yıl ve üzeri kıdeme sahip olan okul yöneticileri iken onu sırasıya 16-20 yıl arası 

kıdeme sahip olan okul yöneticileri, 11-15 yıl arası kıdeme sahip olan okul 

yöneticileri, 6-10 yıl arası kıdeme sahip olan okul yöneticileri ve 0-5 yıl arası kıdeme 

sahip olan okul yöneticiler takip etmektedir. Kültürel liderlik rollerini en düşük 

düzeyde yerine getiren okul yöneticileri 0-5 yıl kıdeme sahip olan okul 

yöneticileridir. Okul yöneticilerinin kıdemi arttıkça kültürel liderlik rollerini yerine 

getirme düzeyi de yükselmektedir. 

12-Marmara Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri kültürel 

liderlik rollerini en yüksek düzeyde yerine getirmektedir. Marmara Bölgesindeki 

üniversitelerden mezun olan okul yöneticilerini kültürel liderlik rollerini yerine 

getirme düzeyi açısından sırasıyla Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu 

Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki okuL yöneticileri izlemektedir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki üniversitelerden mezun olan okul yöneticileri 

kültürel liderlik rollerini en düşük düzeyde yerine getirmektedir. Kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyi açısından ülkenin doğusundaki bölgelerden batıya 

doğru ilerledikçe okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi 

yükselmektedir. 

13-Lisede ve ortaokulda çalışan okul yöneticileri ilkokulda çalışan okul 

yöneticilerine göre kültürel liderlik rollerini daha yüksek düzeyde yerine 

getirmektedir. 

14-Ailesinde 2 kişi ve 3 kişi ve üzeri yükseköğretim gören okul yöneticileri kültürel 

liderlik rollerini ailesinde 1 kişi yükseköğretim gören veya hiç kimsenin 

yükseköğretim görmediği okul yöneticilerine göre daha yüksek düzeyde yerine 

getirmektedir. Ayrıca, ailesinde 1 kişinin yükseköğretim gördüğü okul yöneticileri 
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kültürel liderlik rollerini ailesinde hiç kimsenin yükseköğretim görmediği okul 

yöneticilerine göre daha yüksek düzeyde yerine getirmektedir. Okul yöneticilerinin 

ailesinde yüksek öğretim gören kişi sayısı arttıkça okul yöneticilerinin kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme düzeyleri de yükselmektedir. 

15-Yükseköğretim öncesi uzun süre illerde ikamet eden okul yöneticileri kültürel 

liderlik rollerini en yüksek düzeyde yerine getirirken yükseköğretim öncesi kasaba-

köylerde ikamet eden okul yöneticileri kültürel liderlik rollerini en az düzeyde 

yetirmektedir. Yükseköğretim öncesi uzun süre ilçelerde ikamet eden okul 

yöneticileri kültürel liderlik rollerini yükseköğretim öncesi illerde ikamet eden okul 

yöneticilerinden daha az, kasaba-köylerde ikamet eden okul yöneticilerinden daha 

yüksek düzeyde yerine getirmektedir. 

 Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerine yerine getirmesine ilişkin yarı-

yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilen nitel araştırma sonucunda 

aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

1-Katılımcı okul yöneticilerinin büyük bir bölümünün kendilerini kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyi açısından yeterli gördükleri tespit edilmiştir. Elde 

edilen bu sonuçların, bu araştırmanın nicel bölümünden elde edilen okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyinin yüksek olduğunu 

ortaya koyan bulgularla benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir.  

2-Katılımcı okul yöneticileri kültürel liderlik rollerini yerine getirmek için etkili 

iletişim kurmaya, öğrenen okul kültürü oluşturmaya, pozitif okul iklimi oluşturmaya, 

paylaşılan liderlik oluşturmaya, okul kültürünü yönetmeye, okul-toplum ilişkilerini 

yönetmeye, okulu temsil etmeye ve rol modellik yapmaya ilişkin etkinlikler 

yapmaktadırlar. 

3- Katılımcı okul yöneticilerine göre okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini 

yerine getirmelerini engelleyen etkenler, okul yöneticilerinden kaynaklanan etkenler 

ve okul yöneticileri harici etkenlerden oluşmaktadır. 

4-Katılımcı okul yöneticilerine göre okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeyini yükseltmek için hem okul yöneticilerinin yapması gerekenler 

ve hem de okul yöneticileri harici unsurların yapması gerekenler/ önerileri 

bulunmaktadır. 

Kısacası yukarıda görüldüğü gibi okul yöneticilerinin hem nicel hem de nitel 

araştırma süreci sonunda gösterdikleri kültürel liderlik rollerine ilişkin önemli 

bulgulara ulaşılmıştır. 
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Bu araştırmada ulaşılan en önemli sonuçlardan birisi de okul yöneticilerinin 

kültürel sermaye yeterlilik düzeyleri ile kültürel liderlik rollerini yerine getirme 

düzeyleri arasındaki ilişkinin anlamlı pozitif ve güçlü bir ilişki olmasıdır. Okul 

yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyindeki değişkenliğin 

(varyansın) % 79’u okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyinden 

kaynaklanmaktadır. Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyi arttıkça 

okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi de artmaktadır. 

Ayrıca kültürel sermaye yeterlilik düzeyinin alt boyutları olan okul yöneticilerinin 

katılım, entelektüel birikim, kültürel bilinç, kültürel potansiyel boyutları” kültürel 

sermaye yeterlik düzeyleri ile okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine 

getirme düzeyleri arasındaki ilişki anlamlı pozitif ve güçlü bir ilişkidir. 

Kısacası yukarıda görüldüğü gibi okul yöneticilerinin hem nicel hemde nitel 

araştırma süreci sonunda kültürel sermaye yeterliğine ilişkin önemli bulgulara 

ulaşılmıştır. 

Ayrıca, bu çalışmada, okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlilik 

düzeyleri ile kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyleri arasında pozitif ve 

güçlü ilişki olduğu bulgusu tespit edilmiştir ve nitel araştırma sonuçları ile 

desteklenmiştir. Nitel araştırma sonucunda okul yöneticilerinin kültürel sermaye 

yeterlik düzeyleri ile kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerine ilişkin 

aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

1-Katılımcı okul yöneticilerinin büyük bir bölümü okullarında kültürel liderlik 

rollerini yerine getirirken kültürel sermayelerinden yararlandığını ifade etmiştir. 

2-Katılımcı okul yöneticileri,  kültürel liderlik rollerini yerine getirirken kültürel 

sermayelerinden yararlanmak için entelektüel birikimlerini kullanmaya, etkinliklere 

katılmaya, kültürel potansiyellerini kullanmaya, kurumsallaştırılmış kültürel 

sermayelerini kullanmaya ve nesneleştirilmiş kültürel sermayelerini kullanmaya 

yönelik taktikler kullanmaktadır. 

 

6.2. ÖNERİLER 

Bu bölümde, araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak; politika 

yapıcılara, uygulayıcılara ve yeni araştırma yapmak isteyen araştırmacılara yönelik 

araştırmacı tarafından geliştirilen öneriler sunulmuştur: 
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6.2.1. Uygulayıcılar ve Politika Yapıcılar İçin Öneriler 

1- Okul yöneticilerine kültürel sermaye kavramını, önemini, kendilerini bu konuda 

nasıl geliştirebileceklerini anlatan broşürler ve kitapçıklar dağıtılabilir. Okul 

yöneticilerine kültürel sermaye yeterliklerini geliştirme taktiklerine ilişkin 

üniversitede bu alanda uzman kişiler tarafından seminerler verilebilir. Okul 

yöneticilerine belirli bir sayının üzerindeki kültürel ve sosyal etkinliklere katılım için 

ek hizmet puanı ve şube müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü gibi daha üst 

makamlara atanmak için ek puanlar verilebilir. Okul yöneticileri kültürel sermaye 

yeterliği açısından personeli durumunda olan öğretmenler tarafından veri.meb.gov.tr 

internet adresi aracılığıyla kültürel sermaye ölçeği kullanılarak değerlendirilebilir; bu 

değerlendirme sonucunda kültürel sermaye yeterliği yüksek olan okul yöneticilerinin 

başarı belgesi, plaket, ek hizmet puanı ve aylıkla ödüllendirme gibi ödüller alması 

sağlanabilir ve bağlı oldukları ilçe milli eğitim müdürlüğünün internet sayfasından 

kendileri tanıtılabilir. Okul yöneticilerine tıpkı yurt dışı işletmelerinde olduğu gibi 

yılda bir kez yurt dışında tatil yapması için ödenek sağlanabilir.  

2-“Bu Benim Eserim”, “Tübitak Projesi”, “Yenilikçilik Ödülleri” proje çalışmaları 

gibi, okullarda kültürel sermayeyi arttırmayı hedefleyen veya bireysel olarak 

çalışanların kültürel sermayesini artırmayı hedefleyen yarışmalar ve projeler 

düzenlenebilir; bu yarışmalara ve projelere katılan okul yöneticilerine ödüller 

verilebilir. 

3- Kadın okul yöneticilerine kültürel sermaye geliştirme konusunda pozitif 

ayrımcılık yapılabilir; kadın okul yöneticilerinin sinema, tiyatro, müze ziyareti, 

sportif müsabakalar, opera, bale, kitap almak için ödeyecekleri ücretlerden vergi 

alınmayabilir (vergi indirimi yapılmalıdır ve bu indirimden çocukları ve eşlerinin de 

yararlanması sağlanabilir); kadın okul yöneticilerine haftada bir kez mesai saatinde 

sinema, tiyatro, müze ziyareti, sportif müsabakalar, opera, bale gibi bir kültürel 

etkinliğe katılma izni verilebilir. Kadın okul yöneticileri kültürel sermaye kavramı 

konusunda seminerlerle ve hizmetiçi eğitimlerle bilgilendirilebilir ve kendilerinin 

kültürel sermayelerini geliştirmek için neler istediklerine ilişkin anketler 

uygulanabilir ve bireysel görüşmeler yapılabilir; elde edilen bilgiler ışığında her bir 

okul yöneticisine istediği kültürel ve sosyal etkinliklere katılması için çalıştıkları 

kurum tarafından idari ve mali destek sağlanabilir.  

4- Üniversitede lisansüstü eğitim alarak entelektüel birikimlerini geliştirmek isteyen 

okul yöneticilerinin ulaşım, kitap, araç-gereç gibi lisanüstü eğitim masrafları 



240 
 

 
 

çalıştıkları kurum tarafından karşılanabilir ve lisansüstü eğitim alırken geçerdikleri 

zaman ek ders ücreti olarak kendilerine ödenebilir. Okul yöneticilerine entelektüel 

birikimlerini geliştirme etkinlikleri için aldıkları lisansüstü eğitimin her bir yılı için 

ek hizmet puanı ve şube müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü gibi daha üst 

makamlara atanmak için ek puanlar verilebilir. 

5- Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu kamu yayınları çerçevesinde televizyon kanalları 

aracılığıyla okul öncesi eğitimin faydaları konusunda halka ve ailelere bilgi vererek 

onların çocuklarını okul öncesi eğitime göndermelerini teşvik edilebilir. Ayrıca resmi 

televizyon kanallarında uzmanların okul öncesi eğitimin faydaları konusunda bilgi 

vermesini sağlayan eğitimsel içerikli programlar yayınlanabilir. 

6- Okul yöneticilerinin kültürel sermaye düzeylerini geliştirebilmeleri için okul 

yöneticilerine sadece sinema, tiyatro, opera, bale, sportif müsabakalar, müze 

ziyaretleri, bilimsel kongre, ve kitap almak için kullanacakları, ödeme ve bakiye 

işlemlerinin çalışılan kurum tarafından yapılacağı belirli bir limiti (örneğin, 1000TL) 

olan sanal kartlar verilebilir.  

7- Okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin muhtarlıklar ve kaymakamlıklar aracılığıyla 

etkin bir şekilde tespit edilip bu kişilere halk eğitim merkezlerinde ve okullarda 

akşamları ve hafta sonları kurs verilebilir. Okuma-yazma eğitimini teşvik etmek için 

bu kurslara katılanlara asgari ücret verilebilir. İlkokul, ortaokul ve lise mezunu olan 

yetişkinlerin açık öğretim yoluyla eğitim düzeylerini arttırmak için görsel ve yazılı 

medyada açıköğretimi teşvik edici yayınlar yapılabilir; bu bireylerin ikamet 

adreslerinden uzağa gitmeden kendi ikamet yerlerindeki okullarda hafta sonu ve 

akşamları eğitim almaları sağlanabilir. 

8- Seminerden sonra kültürel sermaye yeterliklerini geliştirmek için ne tür sosyal ve 

kültürel etkinliklere (sinema, tiyatro, opera, bale, sportif müsabakalar), bilimsel 

etkinliklere (Bilim Olimpiyatları, TUBİTAK Projeleri), eğitimsel etkinliklere 

(lisansüstü eğitim, piyano, yüzme, diksiyon gibi özel kurslar) katılmak istediklerine 

ilişkin kendilerine kontrol listesi verilmeli ve listede istedikleri etkinliklere ve listede 

olmayan ama kendilerinin belirttiği etkinliklere katılmaları sağlanabilir. 

9- Üniversitelerin eğitim fakültesinde okuyan öğrencilere her yıl belirli sayıda 

kültürel ve sosyal etkinliklere katılmak için maddi destek sağlaması ve bu 

öğrencilerin kültürel ve sosyal etkinliklere katılımını elektronik ortamda kayıt altına 

alarak öğrencilere bu konuyla ilgili belgeler vermesi ve daha sonra üniversite eğitimi 

döneminde kültürel ve sosyal etkinliklere katılan bu öğretmen adaylarının sınav 
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puanına ya da öğretmen yerleştirme puanına ek puan verilmesi önerilmektedir. 

Ayrıca 0-5 yıl arası kıdeme sahip okul yöneticilerine daha deneyimli okul 

yöneticileri veya öğretmenler tarafından kültürel sermaye yeterliğini geliştirmesi için 

koçluk yapılabilir. Koçluk yapan kişi 0-5 yıl arası kıdeme sahip olan okul 

yöneticileriyle belirli aralıklarla görüşmeler yapılabilir; yapılan ilk görüşmeden sonra 

birlikte amaçlar belirlenebilir ve amaçlar doğultusunda bir plan hazırlanabilir ve bu 

plan doğrultusunda 0-5 yıl arası kıdeme sahip olan okul yöneticisinin kültürel 

sermaye yeterliği arttırılmaya çalışılabilir. Yapılan çalışmalar ve planın doğru bir 

şekilde uygulanıp uygulanmadığı konusunda belirli zaman aralıklarında geri bildirim 

sağlanabilir. En son olarak da yapılan çalışmaların bir değerlendirmesi yapılabilir. 

10- Bu bölgelerdeki illerde ve üniversitelerde okuyan öğrencilerin katılabileceği 

kültürel ve sosyal faaliyet imkanlarının üniversite yönetimi, üniversitenin bulunduğu 

ilin belediye başkanlığı ve valiliğin koordinasyonu ve işbirliği ile artırılması 

önerilmektedir. Bunun için üniversite yönetimi, belediye başkanlığı ve valilik birlikte 

bir ortak kurul oluşturabilir. Bu kurul üniversitede okuyan gençlerin ihtiyaç 

duydukları kültürel ve sosyal faaliyetleri anketler ve görüşmeler ile belirlemelidir; 

ayrıca kültürel etkinliklerin yoğun olduğu üniversitelerin ne tür etkinlikler yaptığı da 

örnek alınabilir. Daha sonra ilgili kurul ilgili eğitim-öğretim yılında düzenlenecek 

etkinliklerin takvimini oluşturulabilir; bu etkinliklerin gerçekleşmesi için gerekli 

maddi destek belediye ve valilik tarafından karşılanmalıdır ve gerekirse de kültürel 

etkinlikler için sponsor bulunabilir. 

11- Kültürel etkinliklerin ve faaliyetlerin il merkezlerinin yanı sıra ilçe, kasaba ve 

köylere yayılarak tüm vatandaşların mümkün olduğunca kültürel katılımının 

sağlanması önerilmektedir. Kültürel etkinliklerin ve faaliyetlerin kasaba ve köylerde 

daha yüksek düzeyde gerçekleşmesi için ilçe belediye başkanları, il belediye başkanı, 

kaymakamlık, muhtarlar, esnaf ve yerel basın ile koordinasyon halinde olmalı ve 

birlikte kasaba ve köylerde ne tür kültürel etkinliklerin ve faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verebilir ve bu etkinliklerin bir yıllık takvimini 

oluşturulabilir; bu etkinliklerin gerçekleşmesi için gerekli maddi desteği ilçe 

belediyesi bütçesinden ve gerektiğinde sporsorlardan sağlanabilir.  

12- Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerini 

arttırabilmek için okul yöneticilerine kültürel liderlik ve kültürel liderlik rolleri 

kavramını, önemini, kendilerini bu konuda nasıl geliştirebileceklerini anlatan 

broşürler ve kitapçıklar dağıtılabilir. Okul yöneticilerine kültürel liderlik rollerini 
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yerine getirme düzeylerini geliştirme taktiklerine ilişkin üniversitede bu alanda 

uzman kişiler tarafından seminerler verilebilir. Okul yöneticileri kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyi açısından personeli durumunda olan öğretmenler 

tarafından veri.meb.gov.tr internet adresi aracılığıyla Kültürel Liderlik Rolleri ölçeği 

kullanılarak değerlendirilmelidir; bu değerlendirme sonucunda kültürel liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyleri yüksek olan okul yöneticilerinin başarı belgesi, 

plaket, ek hizmet puanı ve aylıkla ödüllendirme gibi ödüller alması sağlanabilir. 

13-Üniversitelerde eğitim fakültesi lisans programlarında okuyan öğrencilere liderlik 

konusunda dersler verilmesi önerilmektedir. 

14- Okul yöneticilerinin lisansüstü eğitim alırken geçerdikleri zaman ek ders ücreti 

olarak kendilerine ödenebilir. Okul yöneticilerine aldıkları lisansüstü eğitimin her bir 

yılı için ek hizmet puanı ve şube müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü gibi daha 

üst makamlara atanmak için ek puanlar verilebilir. 

15- Düşük kıdeme sahip okul yöneticilerine daha fazla kıdeme sahip okul yöneticileri 

tarafıdan mentorluk ve koçluk uygulaması gibi uygulamaların okullarda hayata 

geçirilmesi önerilmektedir. Koçluk yapan kişi 0-5 yıl arası kıdeme sahip olan okul 

yöneticileriyle belirli aralıklarla görüşmeler yapabilir; yapılan ilk görüşmeden sonra 

birlikte amaçlar belirlenebilir ve amaçlar doğultusunda bir plan hazırlanabilir ve bu 

plan doğrultusunda 0-5 yıl arası kıdeme sahip olan okul yöneticisinin liderlik 

rollerini yerine getirme düzeyi arttırılmaya çalışılabilir. 

 

6.2.2. Araştırmacılar İçin Öneriler 

1-Türkiye’deki literatürde özellikle eğitim yönetimi alanında okul yöneticilerinin 

kültürel sermayesi ile ilgili araştırmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. 

Eğitim bilimleri ve eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanlarında 

kültürel sermaye üzerine araştırmalar yapılabilir. 

2-Öğretmenlerin, okul yöneticilerinin veya öğrencilerin kültürel sermayesini aynı 

örneklem üzerinde belirli yıl aralıklarıyla ölçen uzun erimli (15-20 yıllık) çalışmalar 

yapılabilir. 

3-Kültürel sermayenin alanyazındaki çok farklı tanımlarına ve tasnifine bağlı olarak 

farklı bileşenlerden oluşan yeni bir kültürel sermaye yeterlik ölçeği geliştirilebilir. 

4-Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini derinlemesine inceleyen ve gözleme 

dayalı teknikleri kullanan nitel metotlu araştırmalar yapılabilir.  
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5-Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerine ve davranışlarına yönelik yapılan 

tezler, vb. alan yazımları incelenerek meta analiz çalışması yapılabilir. 

6-Kültürel liderliğe ilişkin alan yazında kültürel liderlikle ilgili tanımlar ve 

açıklamalar göz önünde bulundurularak ölçme değerlendirme alanındaki uzmanlarla 

birlikte yeni bir kültürel liderlik ölçeği oluşturma çalışması yapılabilir. 

7-Öğrencilerin ve velilerin okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine 

getirme düzeyine ilişkin algılarını inceleyen hem nicel hem de nitel araştırmayı 

(karma yöntem) içeren yeni çalışmalar yapılabilir.  

8-Bu araştırmada okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyi ile kültürel 

liderlik rollerini yerine getirme düzeyi arasındaki ilişki durumu incelenmiştir. 

Yapılacak diğer araştırmalarda kültürel sermaye yeterlik düzeyi ile kültürel liderlik 

rolleri ilişkisi ayrıca kültürel zeka, sosyal sermaye gibi başka aracı değişkenlerle 

çalışılabilir. Ayrıca, öğretim üyelerinin, okul yöneticilerinin veya öğretmenlerin 

kültürel sermaye yeterlik düzeylerinin akademik sermaye, psikolojik sermaye, öz 

yeterlik gibi başka değişkenlerle ilişkisine yönelik araştırmalar yapılabilir 
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EKLER 

 

Ek 1.1: Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

 

TEZ ÇALIŞMASI ANKETİ 

 

Değerli Okul Yöneticileri, 

 

İnsanların kültürlerinden kasıtlı veya kasıtsız edindiği ve hayat tarzına, anlayışına, iş 

yapma biçimine, özetle benliğine kattığı her şey kültürel sermaye olarak adlandırılır. 

Kültürel sermaye ister okul sistemi yoluyla elde edilmiş olsun, ister aileden devralınmış 

olsun, entelektüel niteliklerin toplamına karşılık gelir. Yüksek kültürün paylaştığı 

kültürel eğilim, tutum, inanç, gelenek, değer, iş yapma biçimi ve ifade neticesinde 

öğrendiği ya da edindiği beceriler olarak da tanımlanabilir. Kültürel sermaye anketinin 

amacı okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlik düzeylerini belirlemektir. Kültürel 

liderlik ise okul kültürünü oluşturan ortak düşünüş, inanış, sembol, kabul, gelenek ve 

normlar aracılığıyla çalışanların amaçlar doğrultusunda eyleme geçirilmesi sürecidir. 

Kültürel liderlik rolleri anketinin amacı okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeylerini belirlemektir. Üç bölümden oluşan araştırmada ilk bölümde 

kişisel bilgiler, ikinci bölümde Kültürel Sermaye Ölçeği ve üçüncü bölümde  Okul 

Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rolleri Ölçeği yer almaktadır. Ölçek formu ile 

toplanacak veriler doktora tez çalışmasında kullanılacak olup başka kişi ya da 

kuruluşlara verilmeyecektir. Ankete isim yazılması gerekmemektedir. Araştırmanın 

sağlıklı sonuçlara ulaşabilmesi için soruları dikkatle ve içtenlikle yanıtlamanızı rica eder, 

katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim.  

 

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı 

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ekonomisi Bilim Dalı Doktora Öğrencisi Serkan 

GÖKALP 

Bölüm 1. Kişisel Bilgiler:  

 

 

 

Branşınız: (…………………………………………….)  

Mezun Olduğunuz Üniversite: (…………………………………………….)  

Okuma-  

 

-  
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Ailede Sizin Haricinizde Yükseköğretim Düzeyinde Eğitim Alan Kişi Sayısı:  

 

- -10 yıl - -20 yıl  

Ailenizin toplam aylık geliri:  

000-4 4001-6 6001 TL +  

 

Yükseköğretim öncesi hayatınızın büyük kısmını geçirdiğiniz yer:  

-Kasaba             

-30 yıl -40 yıl -50 yıl 1 yıl ve üzeri 

Okuldaki Göreviniz:   

 

     

    Bölüm 2: Kültürel Sermaye Ölçeği 

Bu bölümde okul yöneticilerinin kültürel sermaye 

yeterliliklerine ilişkin görüşler yer almaktadır. Lütfen size 

uygun olan seçeneği işaretleyiniz. Katılma düzeyinizi 1 ile 

5 arasında çarpı (X) koyarak belirtiniz. 
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1 Çeşitli bilim dallarında bilgi sahibiyim 1 2 3 4 5 

2 Kültürel konularla ilgili objektif araştırmalar 

yaparım 
1 2 3 4 5 

3 Tarihsel bilgiye dayanarak günümüzdeki kültürel 

değerleri ve olayları değerlendirip öngörüde 

bulunabilirim 

1 2 3 4 5 

4 Kültürel olay ve olguları farklı açılardan 

değerlendirebilirim 
1 2 3 4 5 

5 Ulusal ve evrensel kültürel değerlerin farkındayım 1 2 3 4 5 

6 Kültürel olarak sürekli kendimi yenilerim 1 2 3 4 5 

7 Bilimsel dergi ve makaleleri okurum 1 2 3 4 5 

8 Edebiyatla ilgilenirim 1 2 3 4 5 

9 Kültürel çeşitliliğin toplumsal açıdan zenginlik 

olduğuna inanırım 
1 2 3 4 5 

10 Kültürel içerikli kitaplar okurum 1 2 3 4 5 

11 Okuduklarımdan yararlı gördüklerimi hayata 

aktarırım 
1 2 3 4 5 
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12 Kitap alma (ödünç veya satın alma) alışkanlığım 

vardır 
1 2 3 4 5 

13 Her ay düzenli olarak kitap okurum 1 2 3 4 5 

14 Kültürel amaçlı faaliyet ve/veya kurslara katılırım 1 2 3 4 5 

15 Toplumsal faaliyetlere gönüllü olarak katılırım 1 2 3 4 5 

16 Kültürel faaliyetlere katılımı mümkün kılacak 

çevreye sahibim 
1 2 3 4 5 

17 Gezilere katılırım 1 2 3 4 5 

18 Sanat çalışmalarına katılırım 1 2 3 4 5 

19 Boş vakitlerimde kültürel çalışmalarla meşgul 

olurum 
1 2 3 4 5 

20 Kurum içi etkinliklere düzenli olarak katılırım 1 2 3 4 5 

21 Yaşadığım şehirdeki kültürel faaliyet potansiyelinin 

farkındayım 
1 2 3 4 5 

22 Tiyatro ve/veya sinemaya giderim 1 2 3 4 5 

23 Yaşadığım şehirdeki kültürel değer taşıyan yerleri 

bilirim 
1 2 3 4 5 

24 Müze ve/veya tarihi yerleri ziyaret ederim 1 2 3 4 5 

25 Kültürel hayatı etkileyen bilişim teknolojilerini etkin 

bir şekilde kullanırım 
1 2 3 4 5 

26 Açık ve anlaşılır konuşurum 1 2 3 4 5 

27 Çevremdekilerle sosyal ve medeni ilişkilerim üst 

düzeydedir 
1 2 3 4 5 

28 Toplumu yönlendirebilecek derecede çevremde söz 

sahibi biriyim 
1 2 3 4 5 

29 Akıcı konuşurum 1 2 3 4 5 

30 Çevremde kendini yetiştirmiş, kültürlü bir insan 

olarak tanınırım 
1 2 3 4 5 

 

                  Bölüm 3: Kültürel Liderlik Rolleri Ölçeği 

Bu bölümde okul yöneticilerinin kültürel liderliğine ilişkin 

görüşler yer almaktadır. Lütfen size uygun olan seçeneği 

işaretleyiniz. Katılma düzeyinizi 1 ile 5 arasında çarpı (X) koyarak 

belirtiniz. 
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1 Öğretmenlere okulun amaçlarını, değerlerini ve normlarını 

yeterince yorumlarım 
1 2 3 4 5 

2 Öğretmenlerin okulun tarihini öğrenmeleri için ortam 

hazırlarım 
1 2 3 4 5 

3 Okula yeni gelen öğretmen ve öğrencilerin okul kültürünü 

tanıyıp kaynaşabilmeleri için değişik etkinlikler düzenlerim 1 2 3 4 5 

4 Düzenlenen sosyal etkinliklerle okul kültürünün gelişmesine 

katkıda bulunmaya çalışırım 
1 2 3 4 5 

5 Okul kültürünü toplumsal beklentilere uygun olarak çevreye 

sunmaya çalışırım 1 2 3 4 5 

6 Okulun ortak parolası ahlaklı, sorumluluk sahibi ve başarılı 

öğrenci yetiştirmektir 1 2 3 4 5 

7 Kültürel liderlik rolümü başarıyla uyguladığımı 1 2 3 4 5 
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düşünüyorum 

8 Konuşma ve yazı dilini ustalıkla kullandığımı düşünüyorum 1 2 3 4 5 

9 Yasal sınırlar içerisinde yetkiden çok etkileme gücümü 

kullanırım 
1 2 3 4 5 

10 Başarının uyumlu ekip çalışmasına bağlı olduğuna inanırım 1 2 3 4 5 

11 Bu okulda öğretmenler ve yöneticiler birbirlerini birer 

meslektaş olarak görmektedirler 1 2 3 4 5 

12 Okulun çevredeki saygınlığında okul yöneticisinin katkısı 

büyüktür 
1 2 3 4 5 

13 Çağdaş gelişmeleri ve yenilikleri akılcı olarak okulumuza 

yansıtmaya çalışırım 
1 2 3 4 5 

14 Öğretmenler arasındaki sosyal ve mesleki dayanışmanın 

oluşmasında okul yöneticisinin katkısı büyüktür 
1 2 3 4 5 

15 Bu okulda öğretmenler ve öğrenciler en değerli insan kaynağı 

olarak görülür 
1 2 3 4 5 

16 Öğretmenlerin kendilerini yenilemelerinde onlara her zaman 

destek olurum 
1 2 3 4 5 

17 Bu okulda okulun misyonunun ve değerlerinin önemine 

ilişkin yönetici ve öğretmenler arasında görüş birliği vardır 
1 2 3 4 5 

18 Toplumsal değerlerin okulda yaşatılması için gerekli ortamı 

oluşturmaya çalışırım 
1 2 3 4 5 

19 Bu okula özgü ortak bir kültürel dil vardır 1 2 3 4 5 

20 Okulumuzda düzenlenen geleneksel törenler okul kültürünün 

sürdürülmesinde önemli bir fırsat olarak görülmektedir 
1 2 3 4 5 

21 Okulumuzun adı başarı ve saygınlığın simgesidir 1 2 3 4 5 
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    Ek 1.2 : Ölçek Sahiplerinden Alınan İzinler 
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      Ek 1.3: Ölçekleri Uygulamak İçin Valilik Oluru 
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Ek 1.4: Nitel Araştırmada Kullanılan Görüşme Formu  

 

OKUL YÖNETİCİLERİNE İLİŞKİN NİTEL GÖRÜŞME FORMU  

 

 

Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterliği ve Kültürel Liderlik Rollerine 

İlişkin Yönetici Görüşleri Formu 

 

Bu form, okulların yönetiminden sorumlu olan okul yöneticilerinin kültürel 

sermaye yeterliliğine ve kültürel liderlik rollerine bakışlarını irdelemek, okul 

yöneticilerinin kültürel sermaye yeterlilik düzeylerini ve kültürel liderlik rollerini 

yerine getirme düzeyini arttırmak amacıyla yapılması gerekenlere yönelik görüş ve 

önerilerinizi öğrenmek için hazırlanmıştır. Görüşme süresi yaklaşık 30 dakika 

sürecektir. Yaptığım tüm görüşmelerde verdiğiniz yanıtlar yalnızca bilimsel amaçlar 

için (doktora tez çalışmasında) kullanılacaktır. Katkılarınız ve desteğiniz için 

teşekkür ederim. Saygılarımla. 

 

     Serkan GÖKALP 

     Gaziantep ÜniversitesiEğitim Bil. Enstitüsü 

Katılımcı No:  

Cinsiyetiniz:  

Yaşınız:  

Mesleki Kıdeminiz:  

Eğitim Düzeyiniz: 

Mezun Olduğunuz Bölüm: 

Yöneticilik Görev Türünüz:  

 

GÖRÜŞME FORMU 

 

1. Bir okul yöneticisi olarak kültürel sermaye açısından kendinizi yeterli görüyor 

musunuz? 

 

□Evet  □Biraz  □Hayır 

 

1a-Evetse, kültürel sermaye yeterliğinizi sağlamak için neler yaptınız/yaparsınız?  

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

□ Sosyal faaliyetlere katılım 

□ Kurslar (dil, piyano, bilgisayar, hizmetiçi eğitim vb.)  

□ Kitaplar (roman, hikaye), bilimsel dergiler, gazete, vb. okuma 

□ Evinizde kütüphanenin olması 

□ Yabancı ve yerli film izleme 

□ Opera, bale, sinemaya ve tiyatroya gitme 

□ Yurtdışı ve yurtiçi turistik yerlerde tatil yapma  

□ Yurtdışı projelerine (Comenius, Erasmus Plus, vb. Projelere) katılma 

□ Kültürel etkinliklere katılım 
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□ Bilgi birikimini geliştirme 

□ Becerileri geliştirme 

□ Sosyal ilişki ağlarını geliştirme 

□ Yüksek lisans ve doktora eğitimi alma 

 

2. Sizce okul yöneticilerinin kültürel sermaye (entelektüel birikim, katılım, kültürel 

bilinç, kültürel potansiyel) yeterlik düzeylerini yükseltmek için neler yapılabilir? 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

□ Ekonomik gelirlerinin (maaşları) arttırılması 

□ Daha çok kitap, bilimsel dergi ve makale okuma 

□ Mesleki olarak kendilerini geliştirme 

□ Kültürel ve sosyal etkinliklere katılma 

□ Kültürel sermayesini geliştiren yöneticilerin ödüllendirilmesi 

□Kitap, gazete satın almak, sinema, tiyatroya ve tatile gitmek için ekonomik destek 

sağlanması 

□Okul yöneticilerine kültürel sermayeye ilişkin eğitim verilmesi 

□Okul yöneticilerine yurt dışı ve yurt içi seyahat imkanları sağlanması 

□Okul yöneticilerinin kültürel sermayelerini geliştirme konusunda güdülenmesi 

□Okul yöneticilerinin yabancı dil konuşma, müzik aleti kullanma, diksiyon, yüzme 

vb. becerilerini geliştirmesi 

□Okul yöneticilerinin seçiminde kültürel sermaye yeterliğinin dikkate alınması 

□Okul yöneticilerinin performansının değerlendirilmesinde kültürel sermaye 

yeterliğinin dikkate alınması 

□Eğitim aldıkları kurumlarda (üniversiteler, stajyerlik eğitimi vb) kültürel 

sermayelerini zenginleştirecek faaliyetlerin arttırılması 

 

3-Sizce okul yöneticilerinin kültürel sermaye (entelektüel birikim, katılım, kültürel 

bilinç, kültürel potansiyel) yeterliklerine  sahip olmasını engelleyen durumlar 

nelerdir? 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

□ Aileden kaynaklı engeller (örneğin, ailede kültürel anlamda istenen yeterliğe sahip 

birinin olmaması) 

□ Ekonomik sıkıntılar 
□ Olumsuz çevre koşulları 

□ Bireysel gelişim isteğinin olmayışı 

□ Sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım eksikliği 

□ Zaman yetersizliği 

□ Öğrenim görülen kurumlarda alınan eğitimin kalitesi 

□ Kültürel sermaye gelişiminin ödüllendirilmemesi 

□ Yöneticiliğe başladıktan sonra görev yaptıkları yerin sosyal ve kültürel özellikleri 

□ Ulaşım sorunları 
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□ Okul yöneticilerinin görev yaptıkları kurumlardaki çalışanların kültür seviyesi 

□ Aile sorumlulukları 

□ Okul yöneticilerinin idealist ruhunu kaybetmiş olması 

□ Okul yöneticisinin yöneticilik ve öğretmenlik konusunda yetersiz olması 

□ Akademik bilgi yetersizliği 

□ Eğitim düzeylerinin düşük olması 
□ Yükseköğretim öncesi hayatlarının büyük kısmını geçirdikleri yerden kaynaklı 

engeller  

 

 

4. Bir okul yöneticisi olarak kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeyi açısından 

kendinizi yeterli görüyor musunuz? 

 

□Evet   □ Biraz    □Hayır 

 

4a-Evetse,  kültürel liderlik rollerini yerine getirmek için neler yaptınız/yaparsınız? 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

□Paylaşılan bir vizyon ve misyon oluşturma 

□ Okulda kolektif çalışmaya ve meslektaş dayanışmasına dayalı bir ortam oluşturma 

□ Okul çalışanları ve öğrenciler arasında ve okul çalışanları ile dış çevre arasında 

sosyal ilişki ağları oluşturma 

□ Okul kültürünü değiştirip geliştirme. Okul kültüründe yenilikler yapma 

□ Tüm çalışanlar tarafından paylaşılan bir liderlik oluşturma  

□ Ailelerle ve toplumla işbirliği yapma 

□ Çalışanları karar verme sürecine dahil etme 

□ Okulun başarıları, okuldaki önemli insanlar ve olaylar hakkında hikayeler, 

efsaneler ve kahramanlar oluşturma ve kutlama törenleri gerçekleştirme 

□ Öğrenen bir okul kültürü oluşturma 

□ Okulda resmi ve resmi olmayan iletişim kanallarını etkili bir şekilde kullanma 

□Ortak olarak paylaşılan değerleri, inançları, gelenekleri ve normları geliştirme  

□Okulda istenen örnek davranışları kendi davranışınızla gösterme (rol modellik) 

□ Okulun amaçlarını, değerlerini ve kurallarını öğretmenlere ve öğrencilere aktarma 

□ Konuşma ve yazı dilini etkili bir şekilde kullanma 

□ Okulun çevrede saygınlık kazanmasına katkı sağlama 

□ Çağdaş gelişmeleri ve yenilikleri akılcı olarak okulumuza yansıtma 

□ Öğretmenler ve öğrencilerin kendilerini değerli ve mutlu hissetmelerini 

sağlayabilme 

□Öğretmenlerin kendilerini yenilemelerine  ve profesyonel gelişimine destek olma 

 

 

5- Sizce okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerini 

yükseltmek için neler yapılabilir? 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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□ Lisansüstü eğitim alma 

□ Ekonomik gelirlerinin arttırılması 

□ Daha çok kitap, bilimsel dergi ve makale okumaları 

□ Mesleki olarak kendilerini geliştirmeleri  

□ Kültürel ve sosyal etkinliklere katılım 

□ Kültürel  liderliği etkin yapan yöneticilerin ödüllendirilmesi 

□Okul yöneticilerine kültürel liderliğe ilişkin eğitim verilmesi 

□ Okul yöneticilerinin kültürel liderliği geliştirme konusunda kararlı ve güdülenmiş 

olması 

□Okul yöneticilerinin seçiminde kültürel liderlik bilgisi ve davranışlarının dikkate 

alınması 

□Okul yöneticilerinin performansının değerlendirilmesinde kültürel liderlik rollerini 

yerine getirmelerinin dikkate alınması 

□Eğitim aldıkları kurumlarda kültürel liderliklerini zenginleştirecek faaliyetlerin 

arttırılması 

□Okul yöneticilerine kültürel liderliğe ilişkin kitaplar ve dergiler satın almak için 

ekonomik destek sağlanması 

□Kültüre ilişkin bilgilerini arttırmaları 

□Okul yöneticilerinin hem mesleki hem de yaşamın bütün yönlerine ilişkin bilgisini 

geliştirmeleri 

□Kültürel liderliği etkin bir şekilde yapmaları için mevzuatta değişiklikler yapılması 

□Okul yöneticilerine daha esnek davranmaları ve hareket edebilmeleri için imkan 

sağlanması 

□Kültürel liderliği etkin yapabilmeleri için bürokratik engellerin kaldırılması 

 

 

6-Sizce okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini yerine getirmelerini engelleyen 

durumlar nelerdir? 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

□Aileden kaynaklı engeller (örneğin, aileye ilişkin sorumluluklar, çocukların bakımı) 

□Ekonomik sıkıntılar 

□Olumsuz çevre koşulları 

□Sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım eksikliği 

□ Bireysel gelişim isteğinin olmayışı 

□ Zaman yetersizliği 

□ Öğrenim gördükleri kurumlarda almış oldukları eğitimin kalitesi 

□Çalışılan okulun örgüt kültürü 

□ Kültürel liderlik gelişiminin ödüllendirilmemesi 

□ Yöneticiliğe başladıktan sonra görev yaptıkları yerin sosyal ve kültürel özellikleri 

□ Okul yöneticilerinin görev yaptıkları kurumlardaki çalışanların kültür seviyesi 

□ Okul yöneticilerinin idealist ruhunu kaybetmiş olması 

□ Okul yöneticisinin yöneticilik ve öğretmenlik konusunda yetersiz olması 
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□ Akademik bilgi yetersizliği 

□ Eğitim düzeylerinin düşük olması 

□ Yükseköğretim öncesi hayatlarının büyük kısmını geçirdikleri yerden kaynaklı 

engeller 

□Bürokratik engeller 

□Mevzuattan kaynaklan engeller  

 

7-Okulunuzda kültürel liderlik rollerini yerine getirirken kültürel sermayenizden 

yararlanıyor musunuz? 

□Evet □ Biraz      □Hayır 

7a-Evetse, nasıl? 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

□ Ebeveynlerin aktardığı ve öğrettiği bilgileri ve becerileri kullanarak 

□ Kardeşlerimin aktardığı ve öğrettiği bilgileri ve becerileri kullanarak 

□ Okulda öğrendiğim bilgileri ve becerileri kullanarak 

□ Aile ve okul dışında toplumdaki diğer bireylerden öğrendiğim bilgi ve becerileri 

kullanarak 

□ Bireysel gelişim amacıyla elde ettiğim bilgi ve becerileri kullanarak 

□ Mezun olduğum okulların bana sağladığı resmi belge ve evrakları kullanarak 

□ Kazandığım ödülleri ve unvanları kullanarak 

□ Çalışma hayatım boyunca elde ettiğim deneyimleri kullanarak 

□ Oluşturduğum sosyal ilişki ağlarını (sendika, dernek, arkadaşlıklar yoluyla) 

kullanarak  

□ Kültürel ve sosyal etkinliklere katılarak 

□Sahip olduğum tablo, müzik aleti, koleksiyon, yazdığım kitaplar, yaptığım eser, 

kullandığım araba gibi şeyleri kullanarak 

□ Çeşitli bilim dallarında bilgi sahibi olarak 

□ Kültürel olarak sürekli kendimi yenileyerek 

□ Bilimsel kitap, dergi ve makaleleri okuyarak 

□ Okuduklarımdan yararlı gördüklerimi hayata aktararak 

□ Kültürel amaçlı faaliyet ve/veya kurslara katılarak 

□Kurum içi etkinliklere düzenli olarak katılarak 

□ Kültürel hayatı etkileyen bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak 

□ Açık ve anlaşılır konuşarak 

□ Çevremdekilerle sosyal ve medeni ilişkilerimi üst düzeyde tutarak 

□Çevremde kendini yetiştirmiş, kültürlü bir insan olarak tanınarak 

□ Toplumu yönlendirebilecek derecede çevremde söz sahibi bir kişi olarak 

□Toplumsal faaliyetlere gönüllü olarak katılarak 

□ Ulusal ve evrensel kültürel değerlerin farkında olarak 
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Ek 1.5: Nitel Araştırma İçin Görüşme Yapabilmek ve Görüşme Formunu 

Uygulayabilmek İçin Alınan Valilik Oluru 
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Ek 1.6: Komolgrov-Smirnov Test Sonuçları 

Tablo 3.11 

Kolmogorov-Smirnov Test Sonucu 

 Kolmogorov-Smirnov 

  Statistic df Sig. 

Kültürel Sermaye  ,223 586 ,000 

Kültürel Liderlik  ,248 586 ,000 

 

Tablo 3.12. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Sonucu 

  Kültürel Sermaye Kültürel Liderlik 

N  586 586 

Normal Parametres
a,b

 Mean 3,6361 3,6633 

Standart Deviation 1,05385 1,06847 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,223 ,248 

Positive ,106 ,107 

Negative -,223 -,248 

Kolmogorov-Smirnov Z  5,391 5,998 

Asymp. Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

 

Tablo 3.13. 

Kültürel Sermaye Alt Boyutları İçin Kolmogorov-Smirnov Test Sonucu 

 Kolmogorov-Smirnov 

  Statistic df Sig. 

Entellektüel Birikim  ,234 586 ,000 

Katılım  ,206 586 ,000 

Kültürel Bilinç  ,208 586 ,000 

Kültürel Potansiyel  ,229 586 ,000 

 

Tablo 3.14 

Kültürel Sermaye Alt Boyutları İçin One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Sonucu 

  Entellektüel 

Birikim 

Katılım Kültürel 

Bilinç 

Kültürel 

Potansiyel 

N  586 586 586 586 

Normal Parametres 
a,b

 Mean 3,6477 3,6092 3,6304 3,6491 

Standart 

Deviation 

1,07765 1,11426 1,10938 1,12436 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,234 ,206 ,208 ,229 

Positive ,115 ,106 ,108 ,115 

Negative -,234 -,206 -,208 -,229 

Kolmogorov-Smirnov 

Z 

 5,664 4,982 5,024 5,547 

Asymp. Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 
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