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Okul Müdürü Kavramına İlişkin 
Metafor Araştırmalarının 
İncelenmesi: Bir Meta–Sentez 
Çalışması

Özet
Bu çalışma Türkiye’de 2012-2018 yılları arasında yayınlanmış okul müdürlerine 
ilişkin 15 nitel metafor araştırmasını meta sentez yöntemiyle incelemektedir. 
Çalışma sonucunda okul yöneticilerinin insani yeterliliklerinin, teknik ve kavramsal 
yeterliliklerine göre; olumlu insani özelliklerinin olumsuz insani özelliklerine göre daha 
sık vurgulandığı belirlenmiştir. Teknik yeterliliklere ilişkin en sık üretilen kategorilerin 
eğitim-öğretim faaliyeti üretimi, yöneltme ve güç olduğu belirlenmiştir. Kavramsal 
yeterliliklere ilişkin en sık üretilen kategorinin bilgi kaynağı ve aktarıcı olduğu tespit 
edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Okul müdürü, okul yönetimi, okul yöneticisi yeterlilikleri, metafor, 
meta-sentez

Examining the Metaphor Studies Related to the Concept of 
School Principal: A Meta-synthesis Study

Abstract
In this study, it is aimed to examine 15 qualitative metaphor researches about school 
principals published between 2012-2018. As a result, it was noticed that the human 
characteristics of school administrators were emphasized more than their technical and 
conceptual competencies. Positive human characteristics are treated more often than 
negative human characteristics. It has been seen that the most frequently produced sub-
themes related to technical competencies are production-training activities, orientation 
and power. It has been determined that the most frequently produced category 
regarding conceptual competencies is the source of information and transmitter.
Keywords: School principal, school management, school principal competencies, 
metaphor, meta - synthesis
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Giriş

Okulların verimliliği ve etkililiği okul yöneticisi, 
öğretmen, öğrenci ve velilerinin etkileşimine 
dayalıdır. Bu etkileşimi yansıtan önemli bir aktör 
olarak okul müdürleri öne çıkmaktadır.  Başka 
bir ifade ile okul müdürleri okulun değerlerini, 
ilkelerini, inançlarını, imajlarını yansıtmaktadır 
(Şahin ve Sabancı, 2018). Okul müdürleri 
yönetim faaliyetlerini sürdürürken, kişiliklerinde 
var olan özellikler ve sergiledikleri davranışlar ile 
yönetim anlayışlarını, stratejilerini ve tekniklerini 
göstermektedirler (Dönmez, 2008). Okul müdürlerinin hem kişilik özelliklerinden hem 
sergiledikleri davranışlardan kaynaklanan yönetim yaklaşımları metaforlar aracılığı ile 
belirlenebilmektedir. Bu sebeple okul yöneticilerine ilişkin metaforların belirlenmesi 
önemlidir.
Metafor bir deneyimi veya kavramı insanlar tarafından daha iyi bilinen bir başka deneyim 
veya kavram ile ifade etmek olarak tanımlanmaktadır (Lakoff ve Johnson, 2005). Yıldızlı, 
Erdol, Baştuğ ve Bayram’ın (2018) çeşitli yazarlardan derledikleri metafor örnekleri 
şöyledir: ‘tartışma savaştır’, ‘dünya kervansaraydır’, ‘insan hayvandır’, ‘güneş insandır’. Okul 
müdürleri ile ilgili metafor örnekleri şöyle olabilir: ‘Okul müdürü babadır’, ‘okul müdürü 
fenerdir’ Bunlardan okul müdürü ile ilgili birinci metafor okul müdürünün insani bir 
yeterliliklerini gösterirken ikinci metafor ise okul müdürlerinin kavramsal yeterliliklerini 
işaret etmektedir.
Okul yöneticilerinin yeterlilikleri, etkin bir örgüt yönetimi için önemlidir. Örgütsel etkinliği 
ve verimliliği sağlamada okul müdürlerinden beklenen bilgi, beceri ve davranışlar okul 
yöneticisi yeterlilikleri olarak tanımlanmaktadır (Ağaoğlu, Altınkurt, Yılmaz ve Karaöse, 
2012). Katz’a (1956) göre (akt: Bursalıoğlu, 2012) okul yöneticilerinin yeterliliklerinin 
insani, teknik ve kavramsal olmak üzere üç ayrı yeterlilik alanından oluştuğunu ifade 
edilmektedir. 
İnsani yeterlilik alanı, okul yöneticisinin birey ve grupları anlama, güdüleme ve insan 
ilişkilerindeki yeterlilikleri kapsamaktadır (Bursalıoğlu, 2012). İnsani yeterlilik alanı bireysel 
farklılıkları dikkate alma, işbirlikli çalışma, etkili çalışma ve çalışanlar arasında ortak bir 
çaba oluşturma gibi özellikleri içermektedir (Özdemir, Bozkurt ve Aydın, 2015). Başaran’a 
(2004) göre yöneticilerin insani yeterlilik alanını oluşturan ögeler şunlardır: Çalışanlar ile 
takım çalışması yapma, çalışanları etkili ve verimli çalışmaya güdüleme, çalışanlar arasında 
uyum sağlama, çalışanların mesleki gelişimine katkı sağlama, çalışanlara rehberlik yapma 
ve çalışanlar arasında çatışmaları yönetme. Okullar insan ilişkilerinin yoğun yaşandığı 
kurumlardır. Okul yöneticileri öğretmen, veli ve öğrenciler ile sürekli bir etkileşim içindedir. 
Bu sebepler ile okulların yönetiminde insan etkileşimi ön plana çıkmaktadır. 

Çalışma sonucunda okul 
yöneticilerinin insani 
yeterliliklerinin, teknik ve 
kavramsal yeterliliklerine 
göre; olumlu insani 
özelliklerinin olumsuz 
insani özelliklerine göre 
daha sık vurgulandığı 
belirlenmiştir.
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Teknik yeterlilik alanı, okul yöneticiliğinin görevlerine ilişkin bilgi ve becerilerdir. Okul 
yöneticiliğini etkin olarak yerine getirmek için kullanması gereken teknik, yöntem 
ve işlemlerden oluşmaktadır (Töremen ve Kolay, 2003). Okul müdürünün yönetim 
süreçleri; (planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdümleme ve denetim) öğretim yöntem 
ve teknikleri, program geliştirme, program yönetimi ve problem çözme gibi yeterlilikleri 
içermektedir (Bursalıoğlu, 2012). Aydın (2005)’a göre okul yöneticilerinin insan 
etkileşimleri yanında teknik becerileri olarak etkili bir işletme yönetimi gerçekleştirme, 
okul binasını ve çevresini hazırlama ve eğitim programlarının yönetimi gibi unsurları 
vurgulamaktadır. 
Kavramsal yeterlilik alanı ise, okul yöneticisinin içinde bulunduğu toplum ve eğitim 
sistemi bağlamında, eğitim durumlarını kuramsal ve kavramsal olarak analiz ve sentez 
edebilmesidir. Başka bir ifade ile okul yöneticisinin içinde bulunduğu okulu çok boyutlu 
ve bir bütün olarak değerlendirmesidir (Bursalıoğlu, 2012). Okul yöneticisinin yönetim 
ve eğitim bilimlerinin kuram ve kavramları ile okulu çözümleyebilmesidir (Töremen ve 
Kolay, 2003).
SEAMEO INNOTECH kuruluşu Güneydoğu Asya ülkelerinde eğitsel problemlere 
çözüm geliştirmeye dönük bir organizasyondur ve bu organizasyon okul yöneticilerinin 
yeterlilik alanlarını; stratejik düşünme becerisi ve yenilikçilik, yönetimsel liderlik, 
öğretimsel liderlik, kişisel mükemmeliyetçilik ve paydaşların katılımını sağlama olarak 
sınıflamaktadır (Seameo Innotech, 2014). Nomnian ve Arphattananon’a (2018) 
göre okul yöneticilerinin yeterlilik alanları sırasıyla şöyle tanımlanmaktadır: Stratejik 
düşünme becerisi ve yenilikçilik alanı, okul yöneticisinin değişimlere uyumu ve bu 
değişimler doğrultusunda yeni bir eğitim ortamı oluşturmasıdır. Yönetimsel liderlik 
alanı, eğitim bakanlığının vizyon ve misyonu doğrultusunda öğretmen ve destek 
hizmeti sunan çalışanların etkin yönetimini kapsamaktadır. Öğretimsel liderlik alanı, 
öğretmenlerin pedagojik gelişimlerini desteklemek ile ilgili faaliyetleri içermektedir. 
Kişisel mükemmeliyetçilik alanı, okul yöneticisinin mesleki gelişimini ilerletmesini 
ifade etmektedir. Paydaşların katılımı sağlama alanı ise okul paydaşlarının yönetime 
katılmalarını teşvik etme olarak ifade edilmektedir.
Öte yandan Moore ve Rudd (2004) okul yöneticilerinin liderlik yeterlikleri alanlarına 

insani beceriler, teknik beceriler, kavramsal 
beceriler dışında duygusal zekâ becerisi ve sektörel 
beceriler eklemektedir. Okul yöneticilerinin 
duygusal becerileri: kendini tanıma, öz 
düzenleme, duygudaşlık, motivasyon, empati ve 
sosyal becerileri kapsamaktadır. Sektörel beceriler 
ise eğitim sektörüne ilişkin bilgi ve becerileri 
kapsamaktadır. Sözü edilen duygusal zekâ okul 
yöneticilerinin insani yeterlilik alanı ile ilgilidir. 
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Bu çalışmada okul yöneticilerinin yeterlilik 
alanı konusuna ilişkin Bursalıoğlu’nun 
(2012) önerdiği kavramsal çerçeveye göre 
analizler yapılmıştır. 
Okul müdürlerinin içerisinde 
bulundukları eğitim sistemi bağlamında 
tanımlanması önemlidir. Okul 
müdürlerine yönelik metafor araştırmaları 
hem okul yöneticilerini tanımlayan hem 
de anlamaya imkan sağlayan çalışmalardır. 
Aynı zamanda metafor araştırmaları, 
okul müdürlerinin içerisinde bulunduğu 
okul kültürü içerisinde tanımlanmasına 
yardımcı olmaktadır. Alanyazın 
incelendiğinde okul müdürlerine yönelik 
ulusal (Ek 1) ve uluslararası (Heffernan, 2019; Hernández-Amorós ve Martínez Ruiz, 
2018; Linn, Sherman ve Gill, 2007; Schechter, Shaked, Ganon-Shilon ve Goldratt, 
2018; Trnavčevič ve Roncelli Vaupot, 2009) metafor araştırmaları mevcuttur. Türk 
eğitim sisteminin önemli bir öğesi olan okul yöneticiliğine ilişkin algıların ortaya 
konması önemlidir. Bu önem bağlamında okul yöneticilerinin özelliklerine ilişkin 
metafor araştırmaları yapılmıştır. Bu çalışmaların bulgularının sentezlenmesi gereklidir. 
Okul yöneticiliğine ilişkin algıların ortaya konması okul yöneticiliği mesleğinin 
gelişimi açısından önemlidir. Öte yandan alan yazın incelendiğinde okul müdürlerine 
yönelik nitel araştırmaların bulgularını sentezleyen meta-sentez araştırmalarına 
rastlanmamaktadır. Literatürdeki bu eksikliğin giderilmesi acısından bu çalışmanın 
önemli olduğu düşünülmektedir.

Amaç

Bu çalışmada okul müdürlerine ilişkin metafor araştırmalarını incelemek amaçlanmıştır. 
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 
1. Okul müdürlüğüne ilişkin metafor inceleme araştırmalarının yıllara göre dağılımı 
nedir?
2. Okul müdürlüğüne ilişkin metafor inceleme araştırmalarının metodolojik (araştırma 
modeli, örnekleme yöntemi, örnekleme sayısı, katılımcı türü, veri toplama aracı, veri 
analiz yöntemi) özellikleri nelerdir?
3. Okul müdürlüğüne ilişkin metafor inceleme araştırmalarının ürettiği temalar nelerdir?
4. Okul müdürlüğüne ilişkin metafor inceleme araştırmalarının önerileri nelerdir?

Okul müdürlerinin 
içerisinde bulundukları 
eğitim sistemi bağlamında 
tanımlanması önemlidir. 
Okul müdürlerine yönelik 
metafor araştırmaları 
hem okul yöneticilerini 
tanımlayan hem de 
anlamaya imkân sağlayan 
çalışmalardır.
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Yöntem

Bu çalışmada okul müdürlüğüne ilişkin metafor araştırmalarını incelemek 
amaçlandığından, çalışma meta- sentez yöntemine göre desenlenmiştir. Meta-sentez 
aynı konuda yapılan nitel araştırmaların bulgularını birleştirme, yorumlama ve 
değerlendirme amacıyla yapılmaktadır (Dinçer, 2018; Yıldızlı, Erdol, Baştuğ ve Bayram, 
2018). Araştırmalarda meta-sentez yöntemi, incelenen konuya ilişkin bütüncül bir 
bakış açısıyla yaklaşmak için yapıldığından araştırmacılar tarafından tercih edilmektedir 
(Polat ve Ay, 2016). Meta-sentez çalışmaları önceden belirlenen işlem basamaklarına 
göre yürütülmektedir.  
Bu çalışma; I) araştırma problemini belirlemek, II) probleme uygun anahtar kelimeleri 
belirlemek, tarama yapılacak veri tarama kaynaklarını belirlemek ve alan yazın taraması 
yapmak, III) verilerin toplanması ve değerlendirilmesi, IV) dâhil etme ve hariç tutma 
ölçütlerinin belirlenmesi ve değerlendirmeye alınacak araştırmaların seçilmesi, V) 
seçilen araştırmaların çözümlenmesi, ortak temaların ve alt temaların belirlenmesi, 
benzerlik ve farklılıkların ortaya konması, VI) temalar doğrultusunda çalışmanın 
bulgularının ortaya konması ve VII) bulguları ayrıntılı bir şekilde raporlama aşamalarına 
göre yürütülmüştür (Polat ve Ay, 2016).  

Veri Toplama Aracı 

Veri toplanma aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen nitel araştırmaların 
karakteristik özelliklerini ve içeriğini yansıtıcı bir araştırma formu kullanılmıştır. 
Araştırma formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm çalışma setindeki 
araştırmanın kodu, yayın yılı, araştırma yöntemi, örnekleme yöntemi, örneklem sayısı, 
katılımcı türü, veri toplama aracı ve veri analiz tekniği başlıklarını kapsamaktadır. İkinci 
bölümü araştırmaların ürettiği temalar ve kategorilerini kapsamaktadır. Üçüncü bölümü 
ise araştırmaların ürettiği önerileri kapsamaktadır. 

Verilerin Toplanması 

Bu çalışmanın verilerine ULAKBİM, YÖK Akademik, Scopus ve Google Akademik veri 
tabanlarından erişilmiştir. Türkçe aramalarda metafor, okul müdürü ve okul yöneticisi 
anahtar kelime olarak kullanılmıştır. İngilizce aramalarda metaphor, school principal 
ve school administrator, school manager anahtar kelime olarak kullanılmıştır. Anahtar 
kelimeler metafor ve metaphor kelimeleri diğer anahtar kelimelerle kombinasyonları 
kurularak arama yapılmıştır. Veri tabanlarında anahtar kelimeler ‘başlıkta geçsin’ 
seçeneği kullanılmıştır. Veri tabanlarının ürettiği bağımsız araştırmaların başlık ve özet 
kısımları incelenmiştir. Bu çalışmanın dahil edilme ölçütlerini karşılama potansiyeli 
olan araştırmalar seçilerek bir veri havuzu oluşturulmuştur. Bu çalışmaya dahil edilen 
araştırmalar için aşağıdaki ölçütler geliştirilmiştir.
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1- Okul müdürlüğüne ilişkin metafor araştırmaları makale formunda raporlanmış olmalıdır.
2- Okul müdürlüğüne ilişkin metafor araştırmaları 2012-2018 yıllar arasında yayınlamış olmalıdır.
3- Okul müdürlüğüne ilişkin metafor araştırmaları nitel araştırma yöntemlerine göre 
desenlenmiş olmalıdır.
4- Okul müdürlüğüne ilişkin metafor araştırmalarının katılımcıları Türkiye’deki eğitim 
bölgelerinden olmalıdır.
Veri havuzu toplam 21 araştırmadan oluşmuştur. Farklı veri tabanından gelmiş tekrar 
eden 4 araştırma ve bildiri formunda 2 araştırma veri havuzundan çıkarılmıştır. Bu 
aşamadan sonra veri seti oluşturulmuştur. Bu çalışmanın veri seti 15 araştırmadan 
oluşmuştur. Bu araştırmanın veri setini oluşturan araştırmalar ve genel özellikleri Tablo 
1’de sunulmuştur.

Tablo1: Çalışma setinin özellikleri
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Tablo1'in devamı: Çalışma setinin özellikleri

Verilerin Analizi

Bu çalışmada veriler içerik analizi tekniğine göre çözümlenmiştir. İçerik analizi; bir çalışma 
setindeki birbirine benzeyen verilerin belirli kategoriler çerçevesinde, sistematik olarak 
bir araya getirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Çalık ve Sözbilir, 2014). İçerik analizinde 
belirlenen kategoriler okuyucunun kolay anlayabileceği bir biçimde organize edilmekte ve 
raporlanmaktadır (Özdemir, 2010).  Bu çalışmanın kategorilere ilişkin frekans analizleri 
tablolar ile sunulmuştur.  
Bu çalışmaya dahil edilen araştırmalar araştırmacı tarafından detaylı olarak okunmuş ve elde 
edilen veriler araştırma formuna işlenmiştir. Araştırma formuna işlenen verilerin benzerlik ve 
farklılıkları dikkate alınarak kategoriler oluşturulmuştur. Çalışma setini oluşturan araştırmaların 
okul müdürlüğü kavramına ilişkin ürettiği koruyuculuk, sorumluluk sahibi, hoşgörülü, adil gibi 
kodlar olumlu insani özellikler olarak kodlanmıştır.  Çalışma seti oluşturan araştırmaların okul 
müdürlüğüne ilişkin ürettiği sinirli, yıkıcı, tekdüze gibi kodlar olumsuz insani özellikler olarak 
kodlanmıştır. Olumlu ve olumsuz insani özellikler, okul müdürlüğünün insani özellikleri 
teması altında toplanmıştır. Çalışma setini oluşturan araştırmaların ürettiği yönetimin 
faaliyetinin işlevlerine ilişkin kodlama örnekleri şöyledir. Örneğin otokrat, otorite, güç unsuru 
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gibi kodlar güç kullanma olarak;  bürokrat, 
mesleki hiyerarşi konumu gibi kodlar statü 
olarak; danışman, rehber, yol gösterici, yön verici 
gibi kodlar yöneltme işlevi olarak kodlanmıştır. 
Yönetim faaliyetlerinin işlevlerine göre yapılan 
bu kodlamalar okul müdürlüğünün teknik 
özellikleri teması altında toplanmıştır.  Çalışma 
setini oluşturan araştırmaların ürettiği bilgi 
sahibi, bilgiyi aktaran, aydınlatıcı gibi kodlar okul müdürlüğünün kavramsal özellikleri 
olarak kodlanmış ve kavramsal özellikler teması altında yorumlanmıştır. 
Bu çalışmanın geçerliliği ve güvenirliği bağlamında, araştırmanın amacı net olarak 
belirlenmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda kodlamalar yapılmıştır. Kodlamalar 
yapılırken kategoriler içi ve kategoriler dışı sürekli karşılaştırma yapılmıştır. 
Karşılaştırmalar sonucunda uygun kategoriye kodlar yerleştirilmiştir. Kodlanan 
kategorilerin benzerlik ve farklılıkları dikkate alınmıştır. Benzer kodlar aynı kategori 
altında toplanmıştır. Kategorileri yerleştirilen kodlar eğitim yönetimi alanında uzman 
görüşü alınarak yeniden düzenlenmiştir. Kategoriler arası tutarsızlıkla karşılaşılan 
durumlarda eğitim yönetimi alanında uzman görüşüne başvurulmuştur. Eğitim yönetimi 
alanında uzman görüşüne uygun olarak tutarsızlık rastlanan kodlar uygun kategorilere 
yerleştirilmiştir. Ayrıca çalışmanın inandırıcılığına ilişkin olarak çalışma setini oluşturan 
araştırmalardan doğrudan alıntılara yer verilmiştir (Başkale, 2016).

Bulgular ve Yorum

Bu bölümde okul müdürlüğüne ilişkin metafor incelemesi yapan çalışmaların genel 
özellikleri, ürettiği temalar ve önerilere yönelik bulgulara yer verilmiştir. Tablo 2’de 
okul müdürlüğüne ilişkin metafor araştırmalarının genel karakteristik özellikleri 
sunulmuştur.
Çalışma setini oluşturan araştırmaların en sık 2014 yılında (f=6) yayınlandığı 
gözlenmiştir. 2016 yılında okul müdürlüğü kavramına ilişkin metafor incelemesi 
yapan araştırmaya rastlanmamıştır. Çalışma setini oluşturan araştırmaların 
katılımcıları sıklıkla öğretmen adayları (f=5) ve öğrencilerden (f=5) oluştuğu 
saptanmıştır.  Sözü edilen katılımcıların yanında çalışma setindeki araştırmaların 
katılımcılarının öğretmen, okul müdürü ve okulun diğer paydaşlarını içeren karma 
katılımcılardan oluştuğu gözlenmiştir. Çalışma setini oluşturan araştırmalar sıklıkla 
fenomenolojik modele (f=9) göre desenlenmiştir. Fenomenolojik modelin yanında 
durum çalışması modeline ve araştırma deseninin net belirtilmediği araştırmalardan 
oluştuğu belirlenmiştir. Araştırma deseni net belirtilmeyen araştırmalar, 
araştırmanın sadece nitel bir araştırma olduğuna vurgu yapan araştırmalardır. 
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Tablo2: Çalışma setinin genel özellikleri
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Çalışma setini oluşturan araştırmalar, veri toplama aracı olarak sıklıkla yarı 
yapılandırılmış görüşme formu (f=9) kullanmışlardır. Ayrıca veri toplama 
aracı olarak resim (çizim) ve açık uçlu soruların kullanıldığı görülmektedir. 
Çalışma setini oluşturan araştırmalar, veri analiz yöntemi olarak sıklıkla içerik 
analizi yöntemini (f=13) kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma setinde 
araştırmaların veri analiz yöntemi olarak içerik analizi ve resim değerlendirmesi 
tekniklerini kullandıkları saptanmıştır. Çalışma setini oluşturan araştırmalarda 
sıklıkla örnekleme yönteminin net belirtilmediği (f=5) ve kolay ulaşılabilir 
(f=4) örnekleme yöntemine göre örneklem seçildiği ortaya konulmaktadır. 
Ayrıca örnekleme yöntemi olarak maksimum çeşitlik, ölçüt, seçkisiz örnekleme ve 
odak grup örnekleme yöntemlerinin tercih edildiği görülmektedir. 
Örnekleme yönteminin net belirtilmediği araştırmaların, çalışma grubunu genel 
özelliklerine göre betimleyen araştırmalar olduğu söylenebilir. Çalışma setini 
oluşturan araştırmaların örneklem sayısı sıklıkla 101-200 aralığındadır (f=5). Ayrıca 
araştırmaların örneklem sayısı 12 ile 1875 arasında değişmektedir. Çalışma setini 
oluşturan araştırmaların yürütüldüğü eğitim kademesi sıklıkla ortaokul kademesi 
(f=4) olduğu belirlenmektedir. Ayrıca araştırmaların okulöncesi, lise ve sözü 
edilen kademelere göre karma olarak yürütüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Tablo3’te 
araştırmaların karakteristik özellikleri ayrıntılı olarak sunulmuştur.
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Tablo3: Okul müdürlerine  ilişkin metaforların tematik dağılımı

Tablo 3’te okul müdürlüğüne ilişkin metaforların tematik dağılımları sunulmuştur. Tablo 
incelendiğinde okul müdürlüğünün insani yeterlilikleri alanına (f=106) ilişkin vurgunun 
teknik (f=75) ve kavramsal yeterlilik alanına göre (f=25) daha çok ön plana çıktığı 
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gözlenmiştir. Okul müdürlüğüne ilişkin olumlu insani özelliklerinin (f=72)olumsuz 
insani özelliklere (f=34) göre daha sık üretildiği saptanmıştır. Okul müdürlüğünün, 
eğitim öğretim faaliyeti (f=14), yöneltme (f=14), güç kullanımı (f=11) ve eşgüdümleme 
(f=8) gibi teknik yeterliliklerine ilişkin kategorilerin diğer yönetim işlevine göre daha 
sık üretildiği belirlenmiştir. Öte yandan okul müdürlüğünün karar verme ve örgütleme 
işlevlerinin diğer teknik yeterlilikler alanına göre daha nadir üretildiği gözlenmiştir. 
Tablo 4’te çalışma setini oluşturan araştırmaların okul müdürlüğüne ilişkin metafor 
incelemesi sonucu araştırmacılar tarafından üretilen öneriler sunulmuştur.

Tablo4: Çalışma setinin önerilerinin dağılımı
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Çalışma setini oluşturan 
araştırmaların okul müdürlüğü 
politikalarına yönelik, daha 
sık ürettiği öneri,  ''Öğretmen 
yetiştirme programına liderlik ve 
yönetim dersleri eklenmelidir.'' 
şeklindedir. Uygulamaya yönelik 
çalışma setindeki araştırmaların en 
sık ürettiği öneri, ''Okul müdürleri, 
algılanan okul müdürünün 
bilincinde olmalıdırlar.'' şeklindedir.  

Sonuç ve Tartışma

Bu araştırmada okul müdürlerine yönelik Türkiye bağlamında nitel araştırmaların 
bulgularının meta sentez yöntemi ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede 
okul müdürlerine yönelik metafor araştırmaları incelenmiş ve bu araştırmaların bulguları 
değerlendirilmiştir.
Araştırmalar metodolojik özelliklerine göre incelendiğinde nitel araştırma desenleri 
içerisinde çoğunlukla fenomenolojik araştırmalar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun 
yanında bazı araştırmalarda nitel araştırma yönteminin hangi desene uygun olarak 
yürütüldüğünden net bahsedilmemesi ise dikkat çekicidir. Araştırmaların kullandıkları 
veri toplama araçları açısından incelendiğinde, sıklıkla yarı yapılandırılmış görüşme 
formlarının kullanıldığı sonucuna erişilmiştir. Araştırmalar veri analiz teknikleri 
açısından incelendiğinde elde edilen verilerin çoğunlukla içerik analizi tekniği ile analiz 
edildiği sonucuna varılmıştır. Araştırmalar katılımcıları açısından incelendiğinde okul 
müdürlüğüne yönelik metafor araştırmalarının, öğrenciler, öğretmenler, öğretmen 
adayları ve okul müdürleri üzerinden yürütüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Sözü edilen 
katılımcıların okul müdürleri ile yakın ilişkide olan ve etkileşen eğitim paydaşları olmaları 
açısından önemli olduğu düşünülebilir. Bu araştırmanın metodolojik özellikleri Yıldızlı 
ve arkadaşlarının (2018) yaptığı araştırma sonuçları ile karşılaştırıldığında benzer olduğu 
söylenebilir. Bu durum metafor araştırmaların metodolojik eğilimlerinin birbirine benzer 
olduğunu gösterebilir. Okul müdürlerine ilişkin olarak insani özelliklerin hem teknik hem 
de kavramsal yeterlilik temalarından daha sık üretildiği sonucuna varılmıştır. Bu durum, 
katılımcıların okul müdürlüğünü mesleki olarak insan ilişkilerinin ön planda olduğu bir 
çalışma sahası olarak algıladığını ortaya koymaktadır. 
Araştırmalar ürettikleri temalar açısından incelendiğinde, okul müdürlerinin olumlu 
insanı özelliklerine ilişkin temaların sıklıkla üretildiği sonucuna erişilmiştir. Bunun yanı 
sıra okul müdürlerine yönelik olumsuz insani özelliklerin de önemli düzeyde üretildiği 
sonucuna  varılmıştır.

Araştırmalar ürettikleri 
temalar açısından 
incelendiğinde, okul 
müdürlerinin olumlu insanı 
özelliklerine ilişkin temaların 
sıklıkla üretildiği sonucuna 
erişilmiştir. Bunun yanı sıra 
okul müdürlerine yönelik 
olumsuz insani özelliklerin 
de önemli düzeyde üretildiği 
sonucuna varılmıştır.
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Erçetin ve Eriçok (2016) okul 
müdürlerinin empati, iyimser olma, çevre 
ile iletişim, dışa dönük olma, hoşgörü, 
saygılı olma, sorumluk sahibi olma, 
güvenilir olma, evrensel değerlere bağlı 
olma, dürüst olma, yaratıcı olma, yenilikçi 
ve vizyon sahibi olma gibi kişisel ve ahlaki 
yeterliliklerin etkili okul müdürlerinde 
bulunması gereken özellikler olduğunu 
vurgulamaktadır. Erdoğan (2006); 
Özdemir, Bozkurt ve Aydın (2015) 
okul müdürlerinin insani özelliklerinin 
önemini vurgulamakta ve etkin bir okul 
yöneticinin önemli bir yeterlik alanı 
olduğunu ifade etmektedirler.
Ayrıca  okul müdürlerinin teknik özelliklerine ilişkin temalar da saptanmıştır. Teknik 
özelliklere ilişkin en sık üretilen temaların eğitim-öğretim faaliyeti üretimi, yöneltme ve güç 
olduğu sonucuna erişilmiştir. Teknik özelliklere ilişkin en nadir üretilen temalar ise statü, 
denge, örgütleme, karar verme olduğu tespit edilmiştir. Erçetin ve Eriçok (2016) teknik 
yeterlik olarak insan kaynağı yönetimi, katılımcı karar alma, yetki devri, okulda eğitim ve 
öğretim faaliyeti üretme temalarının araştırmalarda ön plana çıktığını vurgulamaktadırlar. 
Bu çalışmanın bulguları ile sözü edilen çalışmanın bulguları kısmen örtüşmektedir. Bu 
durumun okul yöneticilerinin teknik yeterliliklerinin kapsamının geniş olmasından 
kaynaklandığı söylenebilir.
Öte yandan okul müdürlerinin kavramsal yeterliliklerine ilişkin üretilen tema bilgi 
kaynağı ve aktarıcı teması olduğu sonucuna varılmıştır. Erçetin ve Eriçok (2016) 
okul yöneticilerinin bilgilendirme yeterliklerinin sıklıkla araştırmacılar tarafından 
vurgulandığını saptamıştır. Bu çalışmanın sonuçları ile sözü edilen çalışmanın 
bulgularının örtüştüğü söylenebilir. 
Araştırmaların önerileri incelendiğinde eğitim politikalarına yönelik öneriler içerisinde 
öğretmen eğitimi programlarında liderlik ve yönetici ders programlarının eklenmesini 
vurgulamaktadır. Uygulamaya yönelik öneri olarak okul yöneticilerinin okul ortamı 
içerisinde algılanan okul yöneticisinin bilincinde olması gerektiği öne çıkmaktadır. 
Ayrıca araştırmacılara yönelik okul paydaşlarına ve okul kademelerine göre okul 
yöneticisi algılarını irdeleyen karma araştırmalar yapılması önerilmektedir. 

Araştırmaların önerileri 
incelendiğinde eğitim 
politikalarına yönelik öneriler 
içerisinde öğretmen eğitimi 
programlarında liderlik ve 
yönetici ders programlarının 
eklenmesini vurgulamaktadır. 
Uygulamaya yönelik öneri 
olarak okul yöneticilerinin okul 
ortamı içerisinde algılanan okul 
yöneticisinin bilincinde olması 
gerektiği öne çıkmaktadır.
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