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 ÖZET
Etkili okul müdürlerinin en önemli başarõlarõndan biri hiç kuşkusuz birlikte çalõştõğõ

kişileri öğretimi daha iyileştirmek amacõyla güdülemesidir. Okullarda değişim konularõnda
yapõlan araştõrmalarõn işaret ettiğine göre etkili örgütlerde kararlar alõnõrken çalõşanlar da
dahil edilir. Gerçekte, kararlar alõnõrken örgütte çalõşanlarõn görüşlerinin alõnmasõ etkili
okullarda gözlemlenen en önemli etmenlerden biridir. Etkili okul kendiliğinden, rasgele ve
hiçbir çaba harcanmadan ortaya çõkan bir kurum değildir. Söz konusu okul, özellikle
bilinçli olarak yapõlan etkinliklerin bir sonucudur ve mimarõ da hiç kuşkusuz okul
müdürüdür.

Araştõrmanõn amacõ; etkili okul kavramõnõ açõklõğa kavuşturmak, bu konuda ulusal
ve uluslar arasõ düzeyde yayõnlanan çalõşmalarõn bir sentezini yapmak, elde edilen bilgiler
doğrultusunda Kayseri�de �etkili� olarak kabul edilen genel lise yöneticilerinin karar
sürecine nasõl katõldõklarõnõ saptamaktõr. Araştõrma sürecinde, konunun amacõna uygunluğu
sebebiyle örnek olay tarama modeli kullanõlmõştõr.

Anahtar Kelimeler: Etkili okul,okul müdürü, karar verme.

ABSTRACT
Much research on unusually effective schools supports the conclusions that they

generally rank high on certain aspects of organizational functioning frequently referred to
as �effective schools correlates.�  Recognizing that there are many potentially successful
approaches for providing or improving such aspects of  organizational functioning as
positive school climate, capable leadership, or appropriate emphasis on important learning
objectives.

Recognizing that one of the central achivements of unusually effective  principals
involved their success in somehow developing and maintaining faculty motivation to
improve instruction, and aware that some research on change in schools and other
organizatons pointed toward employee participation  in decisionmaking as a key variable in
developing staff motivation and commitment.  Indeed, faculty participation in designing
and carrying out school improvment plans frequently has been an important aspect of
successful effective schools projects.
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GİRİŞ

Örgütler, yönetim biliminin başlõca inceleme alanõ olup  bir araya gelen üyelerin

ortak bir amacõ gerçekleştirmek için çalõşmasõnõ; işbirliğinde ve  birbirleriyle ilişki içinde

bulunmasõnõ gerektirir (Barnard, 1962). Bu işbirliği ve ilişki bağlamõnda örgüt yöneticisinin

diğer işgörenlerle olan ilişkileri ve özellikle karar alma yöntemleri ayrõ bir önem arz eder.

Örgütlerde karar verenler aldõklarõ kararlarõ örgüt adõna vermektedirler.  Örgütte

bulunduklarõ mevkiinin görev ve sorumluluklarõ, onlarõn belli durumlarda ortaya çõkan

sorunlarla ilgili kararlar almalarõnõ gerektirir.  Bazõ durumlarda kararõ sadece yönetici bile

verse, yine de o örgütte bulunduğu toplumsal rol ve örgütün amacõ çerçevesinde karar

vermektedir.

Yönetimde karar verme konusunda çalõşmalar son yõllarda artmõşsa da, aslõnda

"karar" kavramõ yönetim alanõnda çalõşanlarõn eskiden beri kullandõğõ bir kavramdõr.

Gulick ve Urwick (1937), ünlü POSDCORB formülünde, yöneticinin görevleri arasõnda

yönetmeyi de saymõş; yönetmeyi sürekli karar verme işi; karar vermeyi de, eylemci

birimlerde çalõşanlarõn önemli bir görevi olarak görmüştür.  Bununla birlikte, bugünkü

anlamõyla "karar verme"nin önemi, Barnard (1962) ve Simon'õn (1951) yazõlarõyla kabul

edilmeye başlanmõştõr.  Simon'da Yönetsel Davranõş adlõ kitabõnda, bir yönetim örgütünün

ve bu örgüte katõlanlarõn davranõşlarõnõn incelenmesi için, "karar" kavramõna da önem

verilmesi gerektiğini söylemiştir.

Ancak çoğu kez kararlar görülebilen eylemlerle belirtilir.  Örgütte alõnan kararlarõn

gerek örgüt ve gerekse işgörenler açõsõndan etkili olmasõ amaçlanõr. Örgütün koyduğu

kurallar, belirlediği politikalar, yöneticilerin verdiği emirler, yapõlan değişiklikler ve diğer

somut olaylarda hep etkililik ölçütü kullanõlõr.  Diğer bir deyimle, yöneticinin başarõsõ

verdiği kararlarõn sonuçlarõna göre değerlendirilir, bunun için de yöneticiler başarõsõzlõğa

uğramamak için doğru ve etkin karar verme çabasõndadõrlar. Yukarõdaki açõklamalardan da

anlaşõlacağõ gibi karar sürecinde yöneticinin etkili olmasõ arzu edilen bir durum değil, bir

zorunluluktur.

Yönetim ve karar sürecinde önemi yadsõnamayacak olan etkililiğin irdelenmesi

ilerleyen konularõn daha kolay anlaşõlmasõnõ sağlayacaktõr. Etkililik üzerindeki

incelemelerin tarihçesi, insan emeğini yüksek çõktõyõ verecek biçimde örgütlemeğe çalõşan
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ilk örgüt yazarlarõna kadar uzanmaktadõr.  Etkililik, yirminci yüzyõla gelinceye değin,

verimlilikle eşanlamlõ bir sözcük olarak kullanõlmõştõr (Tosun, 1981:1).  Etkili okul ile ilgili

literatür ise 1930'lara değin uzanõr ama bu alanla ilgili araştõrmalar 1970'li yõllarda en üst

düzeylere yükselmiştir (Edmonds 1978; Glass ve Smith, 1978; Brookover ve Lezotte 1979;

Drucker, 1992).  Ancak o günden bu güne "etkililiğin açõk, spesifik, uygulamalõ, kapsamlõ

ve kuramsal çerçevelere uyan bir tanõmõ henüz yapõlamamõştõr.  Sadece etkinliğin çok

boyutlu bir kavram olduğu konusunda bir yakõnlaşma sağlanabilmiştir" (Balcõ, 1993:1).  Bu

güçlüğüne karşõlõk etkili okulu tanõmlama girişimleri de yok değildir.  Levine ve Lezotte'ye

(1990:1) göre etkili okul, okula devam eden bütün öğrencilerin verilen programlardan en

iyi şekilde yararlanmasõ, bir başka deyişle hazõrlanan programõn arzu edilen hedefe

ulaşmasõdõr.  Benzer bir tanõm da Taylor (1990:2) tarafõndan "okula devam eden bütün

öğrencilerin öğrenebileceği bir ortam" olarak yapõlmõştõr.

Örgütün etkililiği ile yöneticilerin karar alma yöntemleri arasõndaki korelasyon bir

çok bilim adamõ tarafõndan araştõrõlmõştõr.  English ve Hill'e (1990) göre eğer okul müdürü

karar alõrken astlarõna ve özellikle yardõmcõlarõna danõşõrsa alõnan kararõn başarõya ulaşma

derecesi artacaktõr.  Etkili örgütlerde alõnan kararlar konusunda Drucker'õn (1992)  görüşü

de English ve Hill'in (1990) görüşleriyle binişmektedir. Drucker'a (1992: 95) göre karar

verme yöneticinin görevlerinden en önemlisidir ve etkili karar vermek  için yönetici özel

bir çaba sarf etmek zorundadõr.  Anõlan yazara göre örgütün başarõsõ yöneticinin vereceği

kararlarla doğrudan ilişkilidir ve karar uygulamaya konulmadõğõ müddetçe iyi niyetten ileri

gidemeyecektir.

Örgütsel etkililik ve yöneticilerin karar alma yöntemleri konularõnda geniş çaplõ

araştõrmalar yapan Onaran'õn (1975) görüşleri de yukarõdaki fikirleri destekler niteliktedir.

Anõlan yazara göre eğer yönetici karara katõlma konusunda astlarõna olanak tanõrsa karara

katõlan işgörenler olumlu tutumlar geliştirecekler, daha çok dikkat ve çaba harcayacaklar;

karar alõnmasõ için gerekli bilgi örgüt içinde daha serbestçe yayõlabilecek; denetim ve

gözetim de kolaylaşacaktõr.

Örgütlerde karar alma yöntemleri ile etkililik arasõndaki doğrudan ilişkiden dolayõ

okullarda etkililiği arttõrmak için okul müdürlerinin karar alma yöntemlerinin incelenmesi

ve gerekiyorsa onlara etkili karar alma yöntemleri, alanõn uzmanlarõ tarafõndan açõklanmasõ

sağlanmalõdõr.  Çünkü karar verme gereksinimi hemen tüm örgütlerde vardõr ve tüm



4

yöneticiler, hatta tüm örgüt üyeleri örgütsel nitelikli karar verme durumundadõr.  Fakat

şunu da unutmamak gerekir,  önemli olan karar vermek değil, olanaklara göre en iyi kararõ

verebilmektir. (Aydõn, 1994:128).  Bunun içindir ki yöneticinin verdiği kararlarla ilgili

olarak astlarõnõn desteğini almasõ ve karar verirken yine astlarõnõn katõlõmõnõ sağlamasõ

örgüt ve  üyeleri için  sayõsõz faydalar sağlayacaktõr.

Problem

Örgüt, toplumsal gereksinmelerin bir kesimini karşõlamak üzere, önceden

belirlenmiş amaçlarõ gerçekleştirecek düzenli işleri yapmak için güçlerini gönüllü

eşgüdümleyen insanlardan oluşan toplumsal bir açõk sistemdir (Başaran,1989: 90).  Bu

toplumsal açõk sistemlerden birisi de şüphesiz okuldur.  Toplumsal bir açõk sistem olan

okullar da varlõğõnõ sürdürebilmek ve amaçlarõnõ gerçekleştirmek için büyük çaba sarf

ederler.  Örgütlerin bütün çabalarõna rağmen bunlardan bir kõsmõ �etkili� diğerleri de �daha

az etkili�  olarak nitelendirilebilir.

Örgüt amaçlarõnõn hangi ölçüde gerçekleştirildiği sorusunun cevabõ, onun

etkililiğini belirtir.  Örgütsel etkililik diye gösterebileceğimiz tek bir şey yoktur. Bu, tüm

örgütle ilgili bir kavramdõr; bir araya getirilince bazõlarõ anlamõnõ kaybeden birçok

parçadan oluşmaktadõr (Tosun, 1981:4). Bundan dolayõdõr ki, etkililik ölçme ve

değerlendirme işlemini gerektirir. Bu konuda "çok etkili" ya da "etkisiz" gibi öznel

değerlendirmeler de yapõlõr (Can,1997 :275).   Onun için okulda etkili bir eğitim-öğretim

ortamõ oluşturmak isteyen okul müdürleri kararlarõnõ ve eylemlerini etkileyen iç ve dõş

öğelerin varlõğõndan haberdar olmalõ; karar üzerindeki etkilerini çözümleyici, onlarla

iletişim ve etkileşime hazõr bir tutum içinde yaklaşmalõdõr.  Böyle bir yaklaşõm okul

müdürünün yetkinliğinin ve idare ettiği okulun etkililiğinin anlamlõ bir göstergesi olacaktõr

(Açõkalõn,1995:57).

Yönetici; örgütte karar veren kişi,  örgüt ortamõ da bir dizi kararlarõn alõndõğõ ve

uygulandõğõ ortam olarak tanõmlanõr. Yönetici okulda kimlerin hangi sõnõfõ okutacağõ,

yardõmcõlarõnõn kimler olacağõ ve onlara ne gibi yetkilerin aktarõlacağõ, çevre ve diğer

örgütlerle nasõl bir ilişki içinde olunacağõ, örgütün üst, alt ve diğer sistemlerle olan

ilişkilerinin nasõl  olmasõ gerektiği konusunda düşünüp çözüme ulaşõrken, basitten

karmaşõğa doğru bir dizi karar verir. Aydõn (1994:127) her örgütün etkili olabilmesi için
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karar verme yeteneğine sahip olmasõ gerektiğini, kararlarõn lider tarafõndan, grup

tarafõndan, örgüt dõşõ yasal güçler ya da bir başka yolla verilebileceğini, önemli olanõn

kararõn nasõl ve kim tarafõndan verildiği değil de verilen kararõn uygulamaya konulup

konulmadõğõ ve uygulamaya konulmuşsa kararlarõn uygulama etkinliğinin takip edilmesi

olduğunun altõnõ çizmektedir.

Eğitim çok pahalõ ve vazgeçme maliyeti de çok yüksek olan bir yatõrõmdõr. Bundan

dolayõdõr ki okullarõn etkililiğe ulaştõrõlmasõ çabalarõ tüm dünya uluslarõnõn eğitim plan ve

programlarõnõn başõnda yer almaktadõr (Balcõ, 1993:59).  Durum bu olunca Kayseri merkez

ilçelerindeki genel liselerde görev yapan okul müdürlerinin, işgörenleri karar sürecine

katmadaki becerilerinin araştõrõlmasõ araştõrmanõn problemini oluşturmaktadõr.

Araştõrmanõn Amaçlarõ

Araştõrmanõn amacõ; etkili okul kavramõnõ açõklõğa kavuşturmak, bu konuda ulusal

ve uluslar arasõ düzeyde yapõlan yayõnlarõn bir sentezini yapmak, elde edilen sentez

doğrultusunda Kayseri İlinde "etkili" olarak kabul edilen sekiz genel lisede yöneticilerin

karar sürecine katõlõmõ nasõl sağladõğõnõ araştõrmaktõr. Anõlan okullarõn "etkili okul" olarak

sõnõflandõrõlabilmesi için alõnan ölçütler; üniversiteye öğrenci yerleştirebilme oranõ;

öğrenci ve öğretmen hareketliliğinin azlõğõ, disiplin olaylarõnõn az olmasõ, okulun çevre

üzerinde bõraktõğõ olumlu etkiler  sayõlabilir.

             YÖNTEM

Bu alt bölüm, araştõrma modeli, evren, örneklem, verilerin toplanmasõ, bulgular ve

yorum kõsmõndan oluşmaktadõr.

 Araştõrma Modeli

Araştõrmacõ, konunun amacõna uygunluğu nedeniyle bu araştõrmada örnekolay

tarama modelini kullanmõştõr.  Karasar�a (1984: 80) göre tarama modelleri, geçmişte ya da

halen varolan bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştõrma yaklaşõmlarõ

olup araştõrmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşullarõ içinde ve olduğu gibi

tanõmlanmaya çalõşõlõr.  Anõlan yazara göre bu modelle yapõlan araştõrmalar, genel tarama

modelleri ile yapõlanlara oranla daha ayrõntõlõ ve gerçeğe yakõn bilgiler verir ve büyük

ölçüde nitelik araştõrmalarõdõr. Hopkins�in (1980: 278) görüşleri yukarõdaki tezi

destekleyecek niteliktedir. Anõlan araştõrmacõya göre, örnek olay tarama modelleri kurum,
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toplum, grup ve kişi gibi sosyal ünitelerin derinliğine araştõrõlmasõnda çok sõk

kullanõlmaktadõr.

Evren ve Örneklem

Araştõrmanõn evrenine Kayseri Melikgazi ve Kocasinan merkez ilçelerinde bulunan

ve Milli Eğitim Bakanlõğõ'na bağlõ 16 genel lise dahil edilmiştir. Genel liseler içerisinden

aşağõdaki ölçütler göz önüne alõnarak sekiz genel lise seçilmiştir.  Bu ölçütler; üniversiteye

öğrenci yerleştirebilme oranõ, öğrenci ve personel arasõndaki disiplin olaylarõnõn azlõğõ,

işgören hareketliliğinin azlõğõ (olumsuz şartlar yüzünden kurumdan ayrõlmalarõn azlõğõ),

okulun çevre üzerinde bõraktõğõ olumlu etki sayõlabilir. Anõlan liselerden 1999-2000 eğitim-

öğretim döneminde üniversiteye öğrenci yerleştirme başat ölçüt alõnarak "en etkili" sekiz

okul belirlenerek araştõrma için çalõşma grubu oluşturulmuştur.

Verilerin Toplanmasõ

Araştõrmacõ,  "etkili okullarda karar süreci" konusunda ulusal ve uluslar arasõ

düzeyde yapõlan araştõrmalarõ kapsayan bir literatür taramasõ yapmõştõr. Literatür

taramasõnõn sonuçlarõ araştõrmacõnõn meslektaşlarõ, yüksek lisans ve doktora  öğrencileriyle

tartõşõldõktan sonra anõlan konuda dokuz görüşme sorusu hazõrlanarak (ek 1, s.10) üç okul

müdürüyle bir pilot uygulama yapõlmõş olup bu uygulamaya katõlan okul müdürleri

araştõrmaya dahil edilmemiştir. Araştõrmada ulaşõlan sonuçlar literatür taramasõnõn yanõnda

büyük ölçüde görüşme yoluyla elde edilmiştir.  Özgüven (1992:109) görüşmenin, daha çok

sosyal bilimlerde geniş ölçüde kullanõlmakla beraber her alanda kullanõlabilecek genel bir

bilgi toplama yöntemi olduğunu, görüşme sõrasõnda anlaşõlmayan konularda açõklama, soru

sorma ve tamamlamaya olanak verdiğine dikkat çekmiştir.

Görüşme yöntemiyle bilgi toplamada deneklerin seçimi de hayati bir öneme

sahiptir.  Bununla birlikte bilim adamlarõ arasõnda sosyal bilimlerde kaç kişi ile görüşme

yapõlmasõnõn en uygun olduğu konusunda bir fikir birliği yoktur.  Patton (1990) sosyal

bilimlerde yapõlacak olan görüşmelerde en az veya en fazla kaç kişi ile görüşülmesi

konusunda konulmuş kesin bir kural olmadõğõnõ ve bunun  araştõrmacõnõn amacõna, ne gibi

bilgiler elde etmek istediğine, araştõrma için harcayabileceği zaman ve paraya da bağlõ

olduğunu vurguluyor.   Sosyal bilimlerde çok sayõda araştõrmalar yapan Borg ve Gall da

(1983)  bazen sayõ bakõmõndan çok küçük örneklemden elde edilen sonuçlarõn çok geniş bir

örneklemden elde edilenden daha doyurucu olabileceğini savunmaktadõr.
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BULGULAR VE YORUM

a) Kişisel bilgiler: Araştõrmaya katõlan sekiz okul müdürünün tümü erkek ve 20

yõlõn üzerinde idarecilik hizmetleri olduğu saptanmõştõr.  Öğrenim durumu itibariyle 1'i

yüksek lisans öğrenimi görmüş, 5'i dört yõllõk lisans mezunu ve 2'si de yüksek okul

programõnõ tamamlamõştõr.  Görüşlerine başvurulan okul müdürlerinin yaşlarõ 39 ila 53

arasõnda olup yaş ortalamalarõ 47�dir.  Görülen odur ki, araştõrmaya dahil edilen

ortaöğretim kurumlarõ orta yaşta bulunan erkek okul müdürleri tarafõndan yönetilmektedir.

Anõlan öğretim kurumlarõnda hiçbir kadõn  okul müdürünün olmayõşõ düşündürücü ve

dikkat çekici bulunmuştur.

b) Başarõyõ olumlu yönde etkileyen etmenler: Araştõrmacõ tarafõndan yapõlan

literatür taramasõnda etkili bir okulda en önemli etmenin okul müdürü olduğu bir çok yazar

tarafõndan vurgulanmõştõr (Austin ve Holowenzak,1985; Arnn ve Mangieri, 1988; Levine

ve Lezotte, 1990; Balcõ, 1993; Celikten,1998).  Sweeney'e (1992:346) göre ise okuldaki

öğretimi iyileştirmek için okul müdürü doğrudan sorumluluk sahibidir, okulun başarõsõ da

yine onun aldõğõ kararlarla ve kararlarõ uygulama sõrasõnda ortaya çõkacak sorunlarõ

çözebilme becerisiyle doğru orantõlõdõr.

Öte yandan araştõrmaya katõlan okul müdürlerinin hemen hepsi örgütün başarõsõnõ

arttõrmada kendilerinin tek başõna yeterli etmen olmadõğõnõ,  �başarõlõ ve etkili bir okula

kavuşmak için uyumlu bir grup ve takõm çalõşmasõnõ gerektiğinin� altõnõ çizmişlerdir.

Araştõrmaya katõlan okul müdürlerinin görüşleri takõm ve grup çalõşmasõ konusunda

araştõrma yapan uzmanlarca da desteklenmektedir.  Poza ve Markus (1980:23), takõm

üyelerinin sorumluluk almasõ ve takõm disiplinine uyum sağlamasõnõn biraz vakit

alabileceğini, fakat bu sõkõntõlarõn giderildiği zaman her bir takõm üyesinin takõm liderinden

daha da etkili olabileceğini savunmaktadõr.

Görüşmelerden elde edilen bulgularõn õşõğõnda okulu etkili kõlan etmenlerden biri de

okulun bulunduğu uygun bir çevre olduğu söylenebilir.  Çevrenin okulun başarõsõ üzerinde

oynayabileceği rolü bir yönetici "Eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yapõlabilmesi için

düzenlenmiş bir çevreye sahip okul ortamõnda disiplin, korku ve baskõ yoluyla değil de,

katõlõm ve inandõrmayla sağlanõr�  sözleriyle dile getirmiştir.
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c) Karara katõlma: Hemen bütün idareciler hiçbir kararõ tek başlarõna

almadõklarõnõ ve okulda alõnan bütün kararlardan en azõndan müdür yardõmcõlarõnõn

haberdar olduğunu ve kararlarõn örgüt çalõşanlarõyla beraber alõndõğõnõ belirtmişlerdir.

Görüşme yapõlan bir okul müdürü de "eğer belli bir konuda acil bir karar alõnmasõ

gerekiyorsa onun sorumluluğuna katlanarak kararõ tek başõma alõrõm, fakat ilk fõrsatta da bu

karardan etkilenecek kişilere durumu izah ederim" diyerek alõnacak kararda grup desteğinin

önemine dikkati çekmiştir.

"Temiz masa" ilkesini benimseyen ve bütün yetkileri müdür yardõmcõlarõna

aktardõğõnõ söyleyen bir okul müdürü de bu davranõşõnõn sebebini şöyle açõklõyor: "Eğer

bütün yetkileri ben kullanõrsam ve astlarõma hiç yetki devretmezsem, o zaman öğretmenler

ve öğrenciler bütün yanlõş uygulamalardan beni sorumlu tutacak, beni sorgulayacak bir

makam arayacaktõr.  Fakat kararlar müdür yardõmcõlarõm tarafõndan alõnõrsa o zaman ben

okul müdürü olarak ilgili yakõnma merci olacağõm, problemler için bana gelinecek, ortaya

çõkabilecek problemleri üst makamlara gitmeden örgütümüz içerisinde biz çözebileceğiz."

Okul müdürleri yetkilerini yönetmeliklerin olanak verdiği ölçüde astlarõna

devretmektedir. Fakat yukarõdaki örnekte olduğu gibi sorumluluk ve yetkilerin tamamõnõn

astlara devredilmesi her zaman olumlu sonuçlar doğurmayabilir ve hatta problem ve

başarõsõzlõklara neden olabilir.

Yapõlan görüşmeler sonucunda ulaşõlan genel eğilim odur ki okul yöneticilerimiz

"yetki devri" ve onun getireceği "sorumluluk" konusunda birbirlerinden farklõ düşüncelere

sahiptirler.  Özellikle öğretmen ve öğrenci sayõsõ diğerlerine göre az olan okul müdürleri,

yetkiyi astlarõna aktardõklarõnõ fakat sorumluluk konusunda o kadar katõ olmadõklarõnõ,

yerine göre öğretmenlerin veya müdür yardõmcõlarõnõn okul müdürü adõna yaptõğõ bir işten

doğan sorumluluğu yine okul müdürü olarak kendilerinin kabul edebileceği yönünde

yorumladõlar.  Öte yandan müdürlerin çoğunluğu, "yetki aktarõlan kişinin her ne pahasõna

olursa olsun sorumluluğu da almasõ"  gerektiğini, aksi halde  yetki devredilen  kişilerin bu

konuda gösterilecek  iyi niyeti kötüye  kullanabileceğini, modern örgüt yönetiminin ise iyi

niyet üzerine kurulamayacağõnõ vurgulamõşlardõr.

SONUÇLAR
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Araştõrmacõnõn gözlemleri ve görüşmelerden elde edilen bulgulara göre, etkili

kararlar yöneticilerin zihinsel hazõrlõk ve çabalarõ sonucunda oluşmaktadõr. Eğer yönetici

karardan önce ayrõntõlõ olarak zihinsel hazõrlõk yapar, gerekli bütün bilgilere ulaşõp,

gerçekler ile kişisel görüşleri birbirlerinden ayõrõrsa, bu yöneticiler hiçbir hazõrlõk

yapmadan sadece "evet" "hayõr" şeklinde karar verenlere göre daha etkili olmaktadõrlar.

Etkili okul kendiliğinden, rasgele ve hiçbir çaba harcanmadan ortaya çõkan bir

kurum değildir.  Söz konusu okul türü özellikle bilinçli olarak yapõlan etkinliklerin bir

sonucudur ve bu etkinliklerin baş mimarõ da hiç kuşkusuz okul müdürüdür. İşte burada okul

müdürüne düşen görevler okulun amaç ve görevlerini açõk-seçik tanõmlamak, okulda

sağlõklõ bir atmosfer yaratmak, en önemlisi de kurum kaynaklarõnõ, programlarõ ve öğretimi

olumlu yönde etkileyecek yönde  kullanmaktõr.

Yönetici hangi düzeyde bir okulda görev yaparsa yapsõn ve çalõştõğõ okul ne

derecede etkili olursa olsun karar verme onun en önemli sorumluluğu olacaktõr. Karar

kendiliğinden oluşan bir süreç değil yöneticinin bilinçli çabalarõ sonucunda oluşur.   Şunu

da unutmamak gerekir ki  yönetici için belli bir konuda karar verme yeterli değildir, verilen

kararõ yerine getirmesi, takip etmesi de gerekir.  Kararlar uygulamaya konulmadõğõ

müddetçe iyi niyetten ileri geçememektedir.

EK 1

Etkili Okullarda Karar Süreci
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Görüşme Sorularõ

1. Yaşõnõz?

2. Öğrenim durumunuz?

3. Kaç yõldõr yönetici olarak çalõşõyorsunuz?

4. Size göre �etkili okul� nedir? Bir örgütün başarõlõ olmasõnda etkili olan etmenler

neler olabilir?

5. Şu anda çalõştõğõnõz okul ne derecede etkilidir? Bunda hangi etmenlerin daha

çok etkili olduğunu düşünüyorsunuz? Niçin?

6. Çalõştõğõnõz okulda kararlarõ nasõl alõrsõnõz? Diğer işgörenlerin karara

katõlõmlarõnõ nasõl  sağlarsõnõz?

7. Hangi sõklõkta yetki aktarõrõsõnõz? Niçin?

8. Özellikle yönetim basamağõnõn üst kademesinde bulunan işgörenlerin karara

katõlõmõnõ nasõl sağlarsõnõz?

9. Etkili okullarda görev yapan işgörenlerin karar sürecine  katõlõmlarõnõn

sağlanmasõ konusunda yukarõdaki sorulara eklemek istediğiniz noktalar neler

olabilir?
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