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jumping performances. Designed as a literature review, the study was supported with the
findings of previous studies in terms of the role of plyometric trainings in development of
jumping performances of athletes.
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LÇES ÖRNE
PERCEIVED CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF PRIMARY SCHOOL
PRINCIPALS AND STRESS LEVEL IT CAUSED ON TEACHERS: GAZ ANTEP
AH NBEY COUNTY SAMPLE
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ÖZET
Bu ara rman n amac ilkokul yöneticilerinin kulland klar çat ma yönetim stillerinin ö retmenlerde olu turdu u
stres düzeyine etkilerini belirlemekti. Ara rmaya Gaziantep ili ahinbey ilçesinde görev yapan 228 kad n ve 242
erkek olmak üzere toplam 470 ilkokul ö retmeni kat lm r. Ara rmada veri toplama arac olarak Örgütsel
Çat ma Envanteri 2 (Rahim Organizational Conflict Inventory II- ROCI II) kullan lm r. Elde edilen verilerin
analizinde SPSS 15.0 for Windows Paket Program kullan lm r. Ara rman n sonuçlar na göre, ö retmen
alg lar na göre okul müdürlerinin tümle tirrme, ödün verme, kaç nma ve uzla ma stillerini orta düzeyde
kulland klar , hükmetme stilini ise orta düzeyin alt nda kulland klar belirlenmi tir. Okul müdürlerinin
kulland klar tümle tirme stilinin ö retmenlerde di er stillere göre daha fazla stres yaratt tespit edilmi tir. Kad n
retmenlerin ödün verme ve uzla ma stilinin kullan
konusundaki alg lar n erkek ö retmenlere göre
istatistiksel olarak daha dü ük bulunmu tur (p<0,05). Ancak kullan lan çat ma yönetim stillerinin ö retmenlerde
olu turdu u stres düzeyinin cinsiyete göre istatistiksel olarak farkl k göstermedi i belirlenmi tir (P>0.05). Bunun
yan nda alg lanan çat ma yönetim stillerinin ve çat ma yönetim stillerinden kaynaklanan stres düzeyinin
retmenlerin ya gruplar na ve e itim durumlar na göre farkl k göstermedi i belirlenmi tir (p>0.05). Kullan lan
çat ma yönetimi ile ö retmenlerde olu turdu u stres düzeyi aras ndaki korelasyon analizine göre, kullan lan
çat ma yönetim stili ile ortaya ç kan stres düzeyi aras nda anlaml bir ili ki oldu u bulunmu tur. Buna göre
yöneticilerin çat ma yönetiminde hükmetme stilini kullanmalar n ö retmenlerde stres düzeyini istatistiksel
olarak anlaml düzeyde artt rd (p>0.05), di er çat ma yöntemlerinin ise ö retmenlerde stres düzeyini azaltt
tespit edilmi tir.
Anahtar kelimeler: Çat ma, çat ma yönetimi, stres

ABSTRACT
The aim of this study was to find out the effects of conflict management styles used by primary school
administrators on stress levels of teachers. Participants of the study were 470 primary school teachers, 228 of
whom were female and 242 male, working in ahinbey County of Gaziantep province. Data were collected through
Rahim Organizational Conflict Inventory II - ROCI II, and they were analyzed by using SPSS 15.0 package
program for Windows. Results of the study revealed that school principals used integration, appeasement,
avoidance and negotiation styles at moderate level according to the perceptions of teachers. As for ruling styles,
they used it at below-moderate level. Integration style used by principals was observed to cause more stress on
teachers compared to other styles. Perceptions of female teachers on the usage of appeasement and negotiation
styles were found to be statistically lower than male teachers (p<0,05). However, conflict management styles that
were used by principals did not reveal any statistically significant difference in terms of gender (P>0.05). In
addition, perceived conflict management styles and stress level stemmed from conflict management styles did not
reveal any significant difference in terms of age groups and education level of teachers (p>0.05). The correlation
analysis between used conflict management and the stress level it caused on teachers showed that there was a
significant relationship between used conflict management and stress level it caused on teachers. It can be derived
from those findings that ruling style used by administrators in conflict management increased stress level of
teachers at a statistically significant degree (p>0.05), as to the other conflict management styles, they decreased
stress level of teachers.
Key Words: Conflict, Conflict management, stress
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Bir e itim örgütü olan okullarda çat malar çok yönlü olarak sürekli ya anmaktad r. Bu
çat malar; ö rencilerin kendi aralar ndaki çat malar ; ö renci ö retmen aras ndaki çat malar;
retmenlerin kendi aralar nda ya ad klar bireyler aras veya gruplar aras çat malar; okul
çal anlar n velilerle ya ad klar çat malar; ö retmenlerin ve di er personelin yöneticilerle
ya ad klar çat malar; okul yöneticilerinin üst makamlarla ya ad klar çat malar eklinde
kendini göstermektedir. Okul ortam nda ya anan çat malar, bu ortamda bulunan her bireyin
performans üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler yapmaktad r. Okul müdürleri, okulun tüm
idaresinden birinci derecede sorumlu olduklar ndan; kendisi taraf olmasa da okul ortam nda
olu an uyu mazl klar üçüncü taraf olarak çözmek zorundad r. Aksi halde çat ma derinle ecek
veya okul müdürüne yönelebilecektir. Yani okul müdürü, kendisi taraf olmasa da çözemedi i
bir çat ma sonunda olu acak yeni bir çat man n taraf olabilir. Çat malar n olumsuz
sonuçlar ndan yaln zca okul çevresinin de il toplumun hatta toplumun gelece inin de olumsuz
etkilenece i gerçe i birçok örneklerle de do rulanm r. Gelece imiz olan gençleri yeti tiren
itim çal anlar n (yöneticiler, ö retmenler ve di er personel) çat ma yönetimi konusunda
donan ml olmas hem toplumun gelece i hem de etkili okulun olu turulmas aç ndan son
derece önemlidir (Sertok, 2006).
Sosyal hayat
n dinamik örgütleri olan okullarda da çat ma yönetiminde en büyük görev
okul yöneticilerine dü mektedir. Okul yöneticilerinin mümkün oldu unca ortaya ç kan
çat malardan korkmamas ve bu çat malar yap bir yönde kullanmas artt r. Ortaya ç kan
her çat man n sonucunun olumsuz olaca gibi bir hisse kap lmamal , çat malar n bazen
yenilik ve de imi de beraberinde getirdi ini unutmamal r. Ortaya ç kan problem durumuna
göre en uygun çat ma yönetimi stratejisini seçip uygulamal ve sonuçlar n okulun amaçlar
do rultusunda gerçekle mesini sa lamal r (K rçan, 2009).
Okullarda çat malar n yönetimi, ö retmenlerin kar la
en büyük güçlüklerin bas nda
gelmektedir. Ö retmenler, amaçlar na ula abilmek için kar la klar çat malar etkili ekilde
yönetebilme kabiliyetine sahip olabilmelidirler. E er kar la lan çat malar iyi yönetilemezse;
arkada , ö renci, yönetici ve velilerle ili kilerinin bozulmas na sebep olabilir. Ö retmenlerin
çat ma yönetimini etkili bir biçimde yapabilmesi için; çat man n do al ve kaç lmaz
oldu unu kabul etmesi, çat may belirli bir düzeyde tutabilmesi gibi bilgi ve becerilere sahip
olmalar gerekmektedir. Okullarda kar la lan çat malar n iyi yönetilememesi sonucunda
farkl duygular ortaya ç kabilir. Bireyler hem kendileriyle hem de çevresiyle çat ma
yasad nda ortaya ç kan duygulardan biri de öfkedir. Di er duygular da oldu u gibi öfke
duygusu da do ald r. Öfke; davran lar n gözlenmesi ya da sözlü ifadeler sonucunda verilen
mesajlarla anla r (Türker, 2010).
Çat man n varl ndan örgütsel amaçlar n gerçekle tirilmesi amac yla yararlanabilmek için
örgütsel çat ma kaynaklar n bilinmesi ve örgütsel amaçlar do rultusunda yönetilmesi
gerekmektedir. Okul müdürünün ve ö retmenlerin, kar la klar çat malar uygun yöntemleri
kullanarak okulun yarar na olacak ekilde yönetmeleri gerekir. Aksi takdirde, okulun etkilili i,
verimlili i ve motivasyonu azalabilir ve amaçlanan e itim ö retim ortam sa lanamayabilir.
Okullarda çat malar n orta düzeyde tutulmas ve etkin bir ekilde yönetilmesi, amaçlar
gerçekle tirmesi aç ndan okullar n etkilili ine katk sa lamaktad r. Okul müdürlerinin
çat ma durumlar nda gösterecekleri davran biçimi, okullar n etkilili ini belirleyici temel bir
niteliktir. Bu nitelik ile ilgili mevcut durumun ortaya ç kar lmas , ara
lmas gereken bir
problemdir (Kaya, 2008).
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Bir okul müdürü; ö retmenlerin, ö rencilerin ve yard mc personelin duygular n ve
davran lar n üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Okul müdürünün tutum ve davran lar ,
okulda meydana gelen çat malar yönetme biçimleri, okuldaki iklimi do rudan etkiler. Bir okul
müdürü davran lar ile ö retmenlerin i doyumunu, motivasyonunu ve ba ar lar
nas l
etkiledi ini bilmelidir. Okul müdürü, okulunda meydana gelebilecek çat malar en iyi biçimde
yönetebilmeli ve yönetim ile çal anlar aras nda sayg , güven ve deste in olu mas
sa lamal r (Tanr verdi, 2008).
Örgütsel ve bireysel anlamda stresin belli bir düzeyinin korunmas gerekti i ve stresin ayn
zamanda bireyi ve örgütü harekete geçirme aç ndan pozitif yönlerinin de oldu u bilinen bir
gerçektir. Stresin olumsuz etkilerinden korunmak için de örgütsel bazda bireylerin daha verimli
çal abilmeleri aç ndan birtak m tedbirler al nmaktad r. Günümüz i dünyas nda stresi
yönetmeye çal an irketler bünyelerinde düzenledikleri e itsel, sosyal vb. faaliyetlerle stresten
en az etkilenme gayreti içerisindedirler. Örgütsel ya amda stresin maliyetleri oldukça yüksektir
ve bu kaç lmaz bir olgudur. Bu yüzden örgütlerde stresi önlemeye ve yönetmeye ili kin
zaman yönetimi, sosyal destek yakla
, amaçlar belirleme faaliyetleri, i zenginle tirilmesi,
kat lmal yönetim, rollerin belirgin olmas ve çat may önleme, kariyer planlamas ve yönetimi,
stres dan manl ve stres yönetimi ile ilgili çe itli teknikler geli tirilmektedir (Gümü tekin &
Gültekin, 2010). Bunun yan nda insanlarda stres düzeyini etkileyen birçok örgütsel, çevresel ve
bireysel unsur oldu u bilinmektedir ( ahin & Erigüç, 2000; Okutan & Tengilimo lu, 2002;
Gümü tekin & Öztemiz, 2004; tar, 2012).
Literatürde yer alan bu bilgilere göre, okul ortam nda çat ma yönetiminin önemli bir olgu
oldu u görülmektedir. Bunun yan nda okullarda kullan lan çat ma yönetim stillerinin
retmenlerde olu turdu u stres düzeyinin de belirlenmesi, özellikle ö retmenlerin rahat bir
ortamda çal malar için önemlidir. Bu ba lamda yap lan bu çal mada, ilkö retim okullar nda
görev yapan yöneticilerin kulland klar çat ma yönetim stillerinin ve kullan lan stillerin
retmenlerde olu turdu u stres düzeyine etkilerinin incelenmesi amaçlanm r.
MATERYAL ve METOT
Ara rman n Modeli
Yap lan bu ara rmada, ilkokul yöneticilerinin kulland klar çat ma yönetim stillerinin
belirlenmesinde ve kullan lan çat ma yönetim stillerinin ö retmenlerde olu turdu u stres
düzeyinin belirlenmesinde genel tarama modeli kullan lm r. Okul müdürlerinin çat ma
yönetim stillerinin ö retmenlerin demografik özelikleriyle (cinsiyet, ya , k dem y , ö renim
düzeyi) ili kisinin incelenmesinde ve kullan lan çat ma yöntemi türünün ö retmenlerde
olu turdu u stres düzeyinin belirlenmesinde ili kisel tarama yöntemi kullan lm r.
Evren ve Örneklem
Ara rman n evrenini 2012-2013 e itim ö retim y nda Gaziantep ili ahinbey ilçesi
ilkokullar nda görev yapan ilkokulu ö retmenleri olu turmu tur. lçede görev yapan tüm
retmenlere ula ma sorunu oldu u için, ilçede görev yapan ö retmenlerin bir bölümü
örneklem olarak al nm r. Bu ba lamda ara rman n örneklem grubunu Gaziantep ili
ahinbey ilçesindeki ilkokullarda görev yapan 228 kad n ve 242 erkek olmak üzere toplam 470
ilkokul ö retmeni olu turmu tur.

16

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

Veri Toplama Araçlar ve Yöntemleri
Ara rmada veri toplama arac olarak, daha önce Polat (2008) taraf ndan kullan lan “Rahim
Organizational Conflict Inventory II- Örgütsel Çat ma Envanteri” kullan lm r. Ölçek
Gümü eli (1994) taraf ndan Türkçe’ ye uyarlanm r. Ölçek iki bölümden olu maktad r. lk
bölüm ki isel bilgi formundan olu maktad r. kinci bölümde okul müdürlerinin çat ma
yönetim stillerini ve söz konusu stillerin ö retmenlerde olu turdu u stres düzeyini belirlemek
için k sa ad ROCI II olan Rahim Organizational Conflict Inventory uygulanm r. Bunun
yan nda uygulanan ankette, ö retmenlerin ya , cinsiyet, mesleki k dem, ö renim durumu ve
bran lar n belirlenmesini amaçlayan be demografik soru da bulunmaktad r. ROCI II;
tümle tirme, ödün verme, hükmetme, kaç nma ve uzla ma stilleri olmak üzere be boyuttan
olu maktad r. ROCI II 5’li Likert tekni ine göre düzenlenmi tir. Ölçekte okul müdürlerinin
çat ma yönetim stillerine ili kin davran lar ölçerken çok az kat yorum (1), az kat yorum
(2), ara s ra kat yorum (3), ço unlukla kat yorum (4), her zaman kat yorum (5) seklinde
puanlan rken, bu davran lar n ö retmenlerde yaratt stres düzeyi çok az (1), az (2), biraz (3),
fazla (4), çok fazla (5) seklinde puanlanm r. Ölçek hem okul müdürlerinin çat ma yönetim
stillerinin ö renilmesini hem de kulland klar çat ma yönetim stillerin her birinin
retmenlerde olu turdu u stres düzeyini ortaya ç karmaya yöneliktir. Ölçe in sol taraf nda
okul müdürlerinin ö retmenlerle aralar nda ya anan çat malar çözümlemede gösterdikleri
davran lar n s kl be li dereceleme ölçe iyle ölçülürken, sol taraf nda ise bu maddelerin
retmenlerde olu turdu u stres düzeyi ölçülmektedir. Ölçek be boyuttan olu maktad r. Bu
boyutlar tümle tirme, ödün verme, hükmetme, kaç nma ve uzla ma stili olmak üzere be farkl
çat ma yönetim stilini kapsamaktad r. Tümle tirme stili 1., 5., 12., 22., 23., 28. sorularla; ödün
verme stili 2., 11., 13., 19., 24. sorularla; hükmetme stili 8., 9., 18., 21., 25. sorularla; kaç nma
stili 3., 6., 16., 17., 26., 27., sorularla ve uzla ma stili ise 4., 7., 10., 14., 15., 20. sorularla
ölçülmektedir (Aktaran; Polat, 2008).
Veri ölçme arac n geli tirilmesi sürecinde haz rlanan ölçek tasla ilk olarak 60 MBA ve
lisans ö rencisi, 38 yönetici taraf ndan yan tlanm r. Her madde ölçe i yan tlayan deneklerle
tart lm r. Anla lmas zor, belirsiz veya tutars z olarak kabul edilen maddeler ölçekten
kart lm ya da düzeltilmi tir. Ölçekten ç kart lan her bir maddenin yerine yeni bir madde
eklenmi tir. Daha sonra ölçek s ras yla 184, 351 ve 133 ki iden olu an ö retmen ve müdürlere
ve 185 ki iden olu an hastane yönetim i görenlerine uygulanm r. Yap lan faktör analizleri
sonucunda .40 faktör yükünün alt nda kalan maddeler ölçekten ç kar lm veya düzeltilmi tir.
Yakla k 105 maddenin ölçekte kalmas na karar verilmi tir. Bu süreçte elde edilen verilerin
de erlendirilmesi sonucunda ölçekte her bir boyut için 7 sorunun bulunmas , dolay yla
ölçe in 35 maddeden olu mas na karar verilmi tir. Farkl boyutlar içeren maddeler ölçek
içinde rasgele da lm r. 35 maddeden olu an ölçek 1.3 milyon yöneticiyi kapsayan
Penton/IPC listesinden rasgele seçilen 4000 yöneticiye yollanm r. 1219 ölçek
de erlendirmeye al nm r. Yap lan faktör analizi neticesinde 8 faktör elde edilmi tir.
Faktörlerden ilk 5’ine isabet eden ve faktör yük de eri 40 olan 28 madde ölçe in son haline
dâhil edilmi tir. Test-tekrar güvenirli i için ölçek Youngstown Üniversitesi’nden 119 MBA ve
lisans ö rencisine bir hafta arayla iki kez uygulanm ; verilerin analizi sonucunda tümle tirme
stili için = .83, ödün verme stili için = .81, hükmetme stili için = .76, kaç nma stili için = .79,
uzla ma stili için = .60 (p<.01) de erleri elde edilmi tir. 5 boyut için elde edilen Cronbach
Alpha de erleri de s ras yla .77, .72, .72, .75 ve .72’dir (Aktaran; Polat, 2008).
statistiksel Analiz
Elde edilen verilerin analizinde SPSS 15.0 for Windows paket program kullan lm r. Veriler
analiz edilmeden önce elde edilen verilerin güvenilirli i için iç tutarl k kat say na
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(Cronbach's Alpha) bak lm r. Alfa katsay , toplam puanlar üzerine kurulu Likert tipi bir
ölçe in güvenilirli inin hesaplanmas nda s kl kla kullan r (Alpar, 2006). Ölçe in çat ma
yönetim stillerinin kullan m s kl ile ilgili olan bölümü için Alfa kat say 96,5; çat ma
yönetim stillerinin kullan
n yaratt stres düzeyi bölümü için ise 88,4 olarak bulunmu tur.
Alfa ( ) katsay na ba olarak ölçe in güvenirli i a
daki gibi yorumlan r:
<0.40 ise ölçek güvenilir de ildir,
0.40
< 0.60 ise ölçe in güvenirli i dü ük,
0.60
< 0.80 ise ölçek oldukça güvenilir ve
0.80
< 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. (Tav anc l, 2002).
Bu ara rmada ölçe in her iki bölümü için de bulunan Alfa de eri 0,80’den büyük oldu u için
ölçe in yüksek derecede güvenilir bir ölçek oldu unu söyleyebiliriz.
Ara rmada kullan lacak istatistiksel analizler belirlenmeden önce verilerin normal da ma
uygun olup olmad na One-Sample Kolmogorov-Smirnov test ile bak lm r. Verilerin normal
da ma uymamas durumunda parametrik olmayan testler (non-parametrik) kullan r (Y lmaz
& Y lmaz, 2005). Bu ara rmada kullan lan ölçekteki tüm faktörler için “p” de eri 0,05’den
küçük bulunmu tur. Bulunan “P” de eri 0,05’den küçük ise verilerin normal da m
göstermedi i söylenir (Alpar, 2006). Veriler normal da ma uymad ndan dolay iki gruba
ait kar la rmalar n yap lmas için Mann-Whitney U testi, üç ve ya daha fazla gruba ait
ortalamalar n kar la
lmas için ise Kruskal-Wallis H varyans analizi kulln lm r. Ayr ca
tan mlay istatistiklerden olan frekans analizi ve ortalama analizleri kullan lm r. Çat ma
stillerinin kullan
ile ilgili bölüm için elde edilen ortalama 1,0-1,79 aras eylemin nadiren
yap ld
, ortalama 1,80-2,59 aras eylemin ara s ra yap ld
, ortalama 2,60-3,49 aras
eylemin s k s k yap ld
, ortalama 3,40-4,19 aras eylemin ço unlukla yap ld
, ortalama
4,20-5,0 aras eylemin her zaman yap ld
ifade etmektedir. Çat ma stillerinin kullan
yaratt
stres ile ilgili bölüm için elde edilen ortalama 1,0-1,79 aras eylemin az stres
yaratt
, ortalama 1,80-2,59 aras eylemin orta düzeyin alt nda, ortalama 2,60-3,49 aras
eylemin orta düzeyde stres yaratt
, ortalama 3,40-4,19 aras eylemin orta düzeyin üzerinde
stres yaratt
, ortalama 4,20-5,0 aras eylemin oldukça fazla stres yaratt
ifade etmektedir.
BULGULAR
Tablo 1. Ara
De kenler

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

kenler

21-30 ya
(n=139)
X±Ss

31-40 ya
(n=261)
X±Ss

41-50 ya
(n=58)
X±Ss

51+ ya
(n=12)
X±Ss

Tümle tirme

3,21

0,95

3,25

1,01

3,48

0,90

3,46

0,82

Ödün verme

2,93

0,79

2,87

0,82

3,02

0,82

2,67

0,59

Hükmetme

2,48

0,80

2,52

0,83

2,61

0,80

2,50

1,07

Kaç nma

2,88

0,63

2,95

0,66

3,07

0,58

2,76

0,51

Uzla ma

3,20

0,83

3,17

0,87

3,33

0,85

3,18

0,74

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

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

kenler

21-30 ya
(n=139)
X±Ss

31-40 ya
(n=261)
X±Ss

41-50 ya
(n=58)
X±Ss

51+ ya
(n=12)
X±Ss

Tümle tirme

2,56

0,90

2,60

0,99

2,70

0,90

2,68

0,88

Ödün verme

2,49

0,87

2,52

0,91

2,54

0,85

2,72

0,83

Hükmetme

2,45

0,92

2,40

0,92

2,40

0,87

2,42

0,95

Kaç nma

2,48

0,85

2,50

0,86

2,42

0,78

2,67

0,78

Uzla ma

2,50

0,88

2,53

0,94

2,55

0,94

2,82

0,79

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

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

; YSD: Yaratt

Stres Düzeyi

Okul müdürleri taraf ndan tümle tirme stilinin kullan m oran artt kça bu stilin kullan
n
yaratt stres düzeyi azalmaktad r. Benzer ekilde ödün verme, kaç nma ve uzla ma stillerinin
kullan m oran artt kça yaratt klar stres düzeyleri azalmaktad r, ancak hükmetme stilinin
kullan m oran artt kça yaratt
stres düzeyi de artmaktad r. Tümle tirme, ödün verme,
hükmetme, kaç nma ve uzla ma stillerinin kullan
ve yaratt klar stres düzeyleri aras ndaki
ili kiler istatistiksel olarak anlaml r (p<0,05).
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TARTI MA ve SONUÇ
Ara rmada müdürlerin kullanm olduklar çat ma yönetim stillerinden tümle tirme
yönteminin ö retmenlerde en fazla stres yaratan yöntem oldu u belirlenmi tir. Tümle tirme
yöntemi bir sorun çözme yöntemidir. Ö retmenlerin tümle tirme yönteminde di er yöntemlere
göre daha fazla stres ya amalar n temelinde, sorun çözümünde okul müdürüne yeterince
çat ma nedenlerini aç klamam olmalar , problem çözmenin taraflar n ihtiyaçlar
yeterli
düzeyde kar lamamas veya okul müdürünün problem çözme stilini yeterince etkili
uygulamamas n yatt dü ünülebilir.
Okullarda çat ma yönetiminde problem çözmenin (tümle tirme) çat malarda en s k kullan lan
strateji olmas yöneticilerin çat ma yönetimi sürecinde hem kendisine hem de kar tarafa
yönelik ilgisinin yüksek oldu unu göstermektedir. Bu durum yönetici- ö retmen ili kilerinde
olumlu bir havan n varl na i aret etmekle birlikte yöneticilerin çat ma sürecinde etkili bir
çözüm üretebilmek için taraflar aras i birli ine haz r oldu unu göstermektedir. Dolay yla
çat ma sonucunun i levsel olma olas
yüksektir. Yöneticilerin ö retmen kökenli olmalar ,
okullarda ö retmen yönetici ili kilerinin informal yan n daha a r basmas , bunlar n sonucu
olarak da yönetici ö retmen ili kilerinin s cak, samimi ve içten olmas çat ma süreçlerinde
problem çözme stratejisinin daha s k tercih edilmesinin nedeni olabilir. Kaç nma stratejisinin
en az kullan lan strateji olmas e itim örgütleri aç ndan oldukça manidar olan ba ka bir
sonuçtur. Çat malardan kaç nmak okullarda sorunlar n daha çözümsüz hale gelmesine neden
olabilir. Çözüme kavu turulamayan sorunlar n gittikçe artmas da çat malar n y
etkilerini
art racakt r. Ayr ca çat malardan kaç nma taraflar aras bir gerilimin varl na i aret etmekte
olup sa kl bir ileti im ortam n kurulmas n zor oldu unu göstermektedir. Bu nedenle
yöneticiler taraf ndan kaç nma stratejisinin az kullan lmas okullarda sa kl ileti imin egemen
oldu u sonucunu desteklemektedir ( ahin, 2007). Ayr ca okul müdürlerinin ve ö retmenlerin
alg lar na göre tümle tirme tarz n birinci s rada olu u müdürlerin kendilerinin taraf
olmad klar çat malarda demokratik ve kal çözümler bulduklar anlam nda yorumlanabilir
(Sertok, 2006).
Görün (2009) taraf ndan yap lan çal mada, ilkö retim ve ortaö retim yöneticilerinin çat ma
yönetiminde s ras yla problem çözme, ödün verme, kaç nma ve hükmetme yöntemlerini
kulland klar tespit edilmi tir. Kaya (2008) taraf ndan yap lan çal mada, ö retmen alg lar na
göre okul müdürlerinin etkili olarak ‘’tümle tirme’’ yöntemini kulland klar , bu stili s ras yla
uzla ma, kaç nma, ödün verme ve hükmetme stillerinin takip etti i belirlenmi tir. Ara rma
sonunda okul müdürlerinin tümle tirme stilini kullanmalar n, okulda ç kan anla mazl klarda
her iki taraf nda tatmin edecek bir yöntem benimsendi inin göstergesi oldu u vurgulanm r.
Bu bulgular destekleyen di er bir çal mada, ilkö etim okul yöneticilerinin çat ma
yönetiminde en fazla tümle tirme ve uzla ma stillerini kulland klar , en az kullan lan stilin ise
hükmetme stili oldu u belirlenmi tir (Öztay, 2008). Bu ara rma sonuçlar n büyük bir
bölümü bizim çal ma bulgular
desteklemektedir
Ara rmada ö retmenlerin alg lad klar çat ma yönetim biçimlerinin cinsiyetlerine göre
anlaml farkl k gösterdi i bulunmu , buna göre kad n ö retmenlerin ödün verme ve uzla ma
stilinin kullan
konusundaki alg lar n erkek ö retmenlerden anlaml düzeyde daha dü ük
oldu u belirlenmi tir. Buna kar k ö retmenlerin kullan lan çat ma stillerinden kaynaklanan
stres düzeylerinin cinsiyetlerine göre anlaml farkl k göstermedi i bulunmu tur.
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Elde edilen bu bulgulara göre okul müdürlerinin kad n ö retmenlere çat ma yönetiminde daha
çok ödün verme ve uzla ma yoluna gittikleri, dolay yla kad n ö retmenlere bu konuda daha
çok taviz verdikleri ve çat malar n çözümünde pazarl k yoluna gittiklerini söyleyebiliriz.
lkö retim okullar nda görev yapan ö retmenler üzerinde yap lan benzer bir çal mada,
retmenlerin alg lad klar baz çat ma yönetim stillerinin cinsiyete göre farkl k gösterdi i
bulunmu tur. Buna göre, erkek ö retmenlerin kaç nma, uzla ma ve uyma stillerini kad n
retmenlerden daha fazla kulland klar bulunmu tur. Buna kar k bütünle tirme ve
hükmetme stillerinin ö retmenlerin cinsiyetlerine göre farkl k göstermedi i bulunmu tur
(Uysal, 2012). Örgütsel çat ma yönetiminde cinsiyet farkl klar n de erlendirildi i di er bir
çal mada, kad n ve erkek serbest piyasa çal an yöneticilerinin çat ma yönetim stratejilerinin
cinsiyete göre farkl k göstermedi i bulunmu tur. Bunun muhtemel nedenleri olarak, kad n
yöneticilerin erkek yöneticilere göre örgütsel ya amda ve özellikle yönetim kat nda daha k sa
bir süredir yer almalar ve kad nlar yöneticilerin erkek meslekta lar n tecrübe ve davran
biçimlerine göre hareket etmeleri gösterilmi tir (Özta & Ak n, 2009).
Acar (2006) taraf ndan yap lan çal mada, ö retmen alg lar na göre okul müdürlerinin
kulland klar çat ma yönetim stillerinden sadece hükmetme stilinin cinsiyetler aras
farkl la
belirlenmi tir. Buna göre kad n ö retmenlerin erkek ö retmenlere göre hükmetme
stilini daha fazla alg lad klar tespit edilmi tir. Ayn çal mada erkek ö retmenlerde
tümle tirme, ödün verme, kaç nma ve uzla ma stillerinden kaynaklanan stres düzeyinin az
oldu u, kad n ö retmenlerde de tümle tirme, uzla ma, ödün verme ve kaç nma stillerinden
kaynaklanan stres düzeyinin az oldu u, hükmetme stilinden kaynaklanan stres düzeyinin ise
hem erkek hem de kad n ö retmenlerde orta düzeyde oldu u belirlenmi tir. Tekkoyun (2008)
taraf ndan yap lan çal mada, ö retmenlerin okul ortam nda maruz kald klar stres düzeyi çe itli
de kenlere göre de erlendirilmi ve ö retmenlerin stres düzeylerinin cinsiyete göre
farkl la mad sonucuna ula lm r. Kuma (2008) ise yapt çal mada, kad n ö retmenlerin
erkek ö retmenlere göre daha stresli bir ya ant ya sahip olduklar , bunun temel nedenlerinin
ise okul ortam ndaki e itim sorunlar ndan kaynakland
tespit etmi tir.
Ara rmaya kat lan ö retmenlerin ya gruplar n kendilerine okul müdürleri taraf ndan
uygulanan çat ma yönetim stillerini de tirmedi i, benzer ekilde ö retmenlerin ya gruplar
ne olursa olsun okul ortam nda benzer düzeyde strese sahip olduklar tespit edilmi tir.
Sertok (2006) taraf ndan yap lan çal mada, ö retmenlerin alg lad klar çat ma yönetim
stillerinin ya gruplar na göre farkl la mad tespit edilmi tir. Ayn çal mada ö retmenlerin
ya lar na göre okul müdürlerinin kulland klar çat ma yönetim stillerinden kaynaklanan stres
düzeyi de de erlendirilmi tir. Buna göre, ya 25’e kadar olan ö retmenlerin en fazla stresi
hükmetme stilinde, en az stresi ödün verme stilinde ya ad klar , ya 26-30 olan ö retmenlerin
en fazla stresi hükmetme stilinde, en az stresi ödün verme stilinde ya ad klar , ya 31-35 olan
retmenlerin en fazla stresi hükmetme stilinde, en az stresi ödün verme stilinde ya ad klar ,
ya 36-40 olan ö retmenlerin en fazla stresi tümle tirme stilinde ya ad klar , en az stresi
kaç nma stilinde ya ad klar , ya 40 ve üzeri olan ö retmenlerin ise en fazla stresi tümle tirme
stilinde, en az stresi ise kaç nma stilinde ya ad klar belirlenmi tir. Ancak ö retmenlerin
alg lad klar çat ma yönetim stillerinden kaynaklanan stres düzeylerinin ya gruplar na göre
farkl la mad
bulunmu tur. Tekkoyun (2006) yapt
çal mada da, ö retmenlerin okul
ortam nda maruz kald klar stres düzeyinin ya ile ili kisini de erlendirmi , çal man n sonunda
retmenlerin ya gruplar na göre ya ad klar stres düzeyinin farkl la mad
tespit etmi tir.
Kuma (2008) yapt çal mada, okul ortam nda 20-25 ya grubunda yer alan ö retmenlerin
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stres düzeylerinin 26-30, 31-40 ve 41 ve üzeri ya grubunda yer alan ö retmenlerin stres
düzeylerinden daha dü ük oldu unu, buna kar k 41 ve üzeri ya grubunda yer alan
retmenlerinde en yüksek stres düzeyine sahip olduklar tespit etmi tir.
Yap lan benzer bir çal mada, ö retmenlerin çat ma yönetim stillerinden kaç nma ve uzla ma
stillerini kullanma düzeylerinin ya gruplar na göre farkl k gösterdi i, di er çat ma yönetim
stillerinin ise ya gruplar na göre anlaml düzeyde farkl la mad tespit edilmi tir (Uysal,
2012). lkö retim okul yöneticileri üzerinde yap lan bir di er çal mada, çat ma yönetiminde
yap stratejileri en fazla 41-50 ya grubundaki yöneticilerin kulland klar , bu stili en az 20-30
ya aras ndaki yöneticilerin kulland klar tespit edilmi tir. Bunun yan nda y
stratejileri en
fazla 20-30 ya grubundaki yöneticilerin, en az 41-50 ya aras yöneticilerin kulland klar tespit
edilmi tir. Ayr ca 16–20 y l aras nda görev yapan yöneticilerin ve 21 y l ve üzerinde görev
yapan yöneticilerin kaç nma Stratejilerini “ara s ra” kulland klar , di er k dem gruplar ndaki
yöneticilerin ise “çok nadir” olarak kulland klar , ba kalar ndan yard m almaya dayal
Stratejilerin ise bütün k dem y gruplar taraf ndan “ara s ra” kullan ld belirlenmi tir (Bal,
2008).
Ara rmada okul müdürlerinin çat ma yönetim stillerinden olan hükmetme stilini
kullanmalar n ö retmenlerde stres düzeyini artt ran bir unsur oldu u bulunmu tur.
Ortaö retim kurumlar nda yap lan benzer bir çal mada, okul müdürlerinin kulland klar tüm
çat ma yönetim stilleri ile ö retmenlerin stres düzeyi aras nda anlaml bir ili ki oldu u
görülmü tür. Tümle tirme, ödün verme, kaç nma ve uzla ma çat ma yönetim stilleri ile stres
olu umu aras nda ters yönde, hükmetme stili ile ise do rusal yönde bir ili ki oldu u
belirlenmi tir. Di er bir ifadeyle okul müdürlerinin tümle tirme, ödün verme, kaç nma ve
uzla ma çat ma yönetim stillerini kulland kça, ö retmenlerin stres düzeylerinin azald , ancak
hükmetme stili söz konusu oldu unda, okul müdürleri hükmetme stilini ne kadar çok kullan rsa
retmenlerin stres düzeylerinin de o kadar çok artmakta; ne kadar az kullan rsa da
retmenlerin stres düzeylerinin o ölçüde azalmakta oldu u tespit edilmi tir (Polat, 2008).
Sertok (2006), ö retmenlerin alg lad klar çat ma yönetimlerinin kendilerinde olu turdu u
stres düzeyinin incelendi i çal mada, okul müdürlerinin çat ma yönetim stilleri ve bu stillerin
retmenlerde olu turdu u stres düzeyi aras nda hükmetme stilinde do ru yönde, di er stillerde
ters yönde bir ili ki oldu u belirlenmi tir. Buna göre; okul müdürlerinin hükmetme stilini
kulland klar nda ö retmenlerin stres düzeyinde artma meydana geldi i, buna kar k okul
müdürlerinin tümle tirme, ödün verme, kaç nma ve uzla ma çat ma yönetim stillerini
kulland klar nda ö retmenlerin stres düzeylerinde azalma meydana geldi i belirlenmi tir. Bu
sonuçlarda, okul müdürlerinin kulland klar çat ma yönetim stilleri ile ö retmenlerde
olu turdu u stres düzeyi aras nda anlaml ili ki oldu u sonucunu desteklemektedir.
Acar (2006) yapt çal mada, müdürler taraf ndan kullan lan çat ma stillerinden yaln zca
hükmetme ile bu stilin ö retmende yaratt
stres düzeyi aras nda do ru yönde (pozitif
korelasyon de erine sahip), bir ili ki oldu unu, di er dört alg lama eklinde ise ters yönde
ili kiler bulundu unu tespit etmi tir. Di er bir ifadeyle hükmetme stilini okul müdürü ne kadar
çok kullan rsa ö retmenlerin stres düzeyi o ölçüde artmakta, ne kadar az kullan rsa o ölçüde
dü mektedir sonucuna ula
r. Buna kar di er dört alg lama eklinde ise stres düzeyi
müdürlerin çat ma yönetim stillerini kullanma derecesi ile ters orant olarak de ti ini, Okul
müdürü tümle tirme, ödün verme, uzla ma ve kaç nma stilini kulland kça, ö retmenlerin stres
düzeyinin dü mekte; bu stilleri kullan m derecesi azald kça, ö retmenlerin stres düzeyinin
artmakta oldu unu belirlemi tir.
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Sonuç olarak, ö retmenlerin alg lar na göre okul müdürlerinin çat ma yönetim stili olarak
tümle tirme, ödün verme, kaç nma ve uzla ma stillerini orta düzeyde kulland klar , hükmetme
stilini ise orta düzeyin alt nda kulland klar görülmektedir. Okul müdürlerinin kulland klar
çat ma yönetim stillerinin ö retmenler üzerinde yaratm
oldu u stres düzeyini
de erlendirdi imiz zaman, okul müdürlerinin tümle tirme stilini kullanmalar n
retmenlerde orta düzey strese neden oldu u, buna kar k di er çat ma yönetim stillerinin
retmenlerde orta düzeyin alt nda strese neden oldu u belirlenmi tir.
Ara rmada hem kad n hem de erkek ö retmenlerin alg lar na göre okul müdürlerinin çat ma
stilleri olarak tümle tirme, ödün verme, kaç nma ve uzla ma stillerini orta düzeyde
kulland klar , hükmetme stilini ise orta düzeyin alt nda kulland klar belirlenmi tir. Cinsiyet
de kenine göre ö retmenlerin çat ma yönetim alg lar
kar la rd
z zaman, kad n
retmenlerin ödün verme ve uzla ma stillerini erkek ö retmenlerden daha fazla alg lad klar
ve gruplar aras ndaki bu farkl klar n istatistiksel olarak anlaml oldu u tespit edilmi tir. Buna
kar k okul müdürlerinin kulland klar çat ma yönetim stillerinin ö retmenlerde olu turdu u
stres düzeyinin cinsiyete göre farkl k göstermedi i, hem kad n hem de erkek ö retmenlerin
benzer düzeyde strese maruz kald klar bulunmu tur. Günlük hayat içerisinde ve örgütlerde,
insanlar n birçok konuda kar cinse kar farkl yakla m sergiledi i bilinmektedir. Bu nedenle
örgütlerde çat ma yönetiminde yöneticilerin kulland klar çat ma yönetim stilleri, personelin
cinsiyetine göre farkl k göstermesi muhtemel bir sonuçtur. Bunun yan nda, yöneticilerin
çat ma yönetiminde kulland klar stillerin çal anlarda olu turdu u stres düzeyinin cinsiyete
göre farkl k göstermemesi de beklenen bir sonuçtur. Çünkü hem kad n hem de erkek çal anlar
için çat ma ortam olan bir i yerinde, çal anlar psikolojik olarak sürekli y pranma ile kar
kar yad rlar. Bu nedenle çat ma yönetimlerinde yöneticilerin kullanm olduklar çat ma
yönetim stili ne olursa olsun, çat malara etkili çözümler getiren ve çal anlar n i ortam nda
rahat çal malar sa layacak stratejiler olmal r.
Ara rmada ö retmenlerin ya gruplar na göre okul müdürlerinin kulland klar çat ma
yönetim stili alg lar n ö retmenlerde baz farkl klar gösterdi i, ancak genel olarak
retmenlerin ya gruplar na göre alg lad klar çat ma yönetim stillerinin istatistiksel olarak
anlaml farkl k göstermedi i tespit edilmi tir. Benzer ekilde okul müdürlerinin kulland klar
çat ma yönetim stillerinin ö retmenlerde yaratt stres düzeyinin ö retmenlerin ya gruplar na
göre farkl k göstermedi i belirlenmi tir. Çat ma yönetiminde yöneticilerin kulland klar
çat ma yönetim stillerinin çal anlar n ya gruplar na göre farkl k göstermemesi, yöneticilerin
belli çat ma yönetim stillerini benimsediklerini ve kendilerine ait bu kal plar n d na ç kmak
istemediklerini göstermektedir. Asl nda yöneticilerin çat ma yönetimlerinde, çal anlar n ya
gruplar dikkate alarak hareket etmesi önemli bir husustur. Örne in, çal maya henüz yeni
ba lam olan bir personel, çal ma ortam ndaki kendinden büyük i arkada lar na göre daha
tecrübesizdir. Bu nedenle, kendinden büyükler ile k yasland zaman basit olaylarda bile
çat maya ba vurabilir, bunun yan nda mevcut çat malarda tecrübesiz olmas ndan kaynakl
birçok sorun ya ayabilir. Dolay yla özellikle okul gibi e itim ve ö retimin önemli bir parças
olan örgütlerde, okul müdürlerinin çat ma yönetimlerinde personelin ya özelli ini de dikkate
almas gerekir.
Ara rmada okul müdürlerinin kulland klar çat ma yönetim stilleri ile bu stillerin
retmenlerde olu turdu u stres düzeyi aras nda anlaml bir ili ki oldu u tespit edilmi tir. Buna
göre okul müdürlerinin çat ma yönetiminde tümle tirme, ödün verme, kaç nma ve uzla ma
stillerini kullan m düzeylerinin artmas n ö retmenlerde stres olu umunu azaltt
tespit
edilmi tir. Çat ma yönetiminde kullan lan yöntemlerin çal anlarda olu turdu u stres düzeyini
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etkilemesi muhtemel bir sonuçtur. Çünkü çat ma yönetiminde kullan lan her yöntem,
çal anlarda farkl psikolojik sonuçlar do urabilir. Örne in, uzla ma yönteminin kullan ld
bir çat mada, yönetici taraflar n tamamen tatmin olaca ekilde çat may çözerse, çal anlar
psikolojik olarak rahatlar ve i ortam nda stres ya amazlar. Ancak, çat ma yönetiminde
hükmetme yönteminin kullan ld
bir örgütte, çal anlar aras ndaki çat malar taraflar n
isteklerini tatmin etmeyecek ekilde sonuçlanaca için çal anlar n i ortam nda daha fazla
stres ya amalar na neden olacakt r.
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EXTENDED ABSTRACT
Conflicts in educational organizations are usually reported to stem from human relations.
Conflicts that appear from differences in political opinions might be among some of these
conflicts as an example. Especially in some schools, it was observed that some teachers
separated their rooms in terms of their political opinions. Another conflict that might be
observed in schools can be the controversies among branches. Especially in some secondary
schools, some arguments on the importance of some courses were observed between teachers
of numerical and verbal courses. Moreover, the similar arguments were occasionally observed
between form masters and branch teachers. Another conflict sample that can be encountered in
educational institutions based on who did his/her job more seriously and selflessly. Trying to
do one’s best; entering and leaving classes on time; activities that are done in classes; and
extracurricular responsibilities were among the other conflict samples observed in educational
organizations. These conflicts have usually been gossiped among teachers and caused new
conflict situations to appear (Genç, 2011).
Stress is a tension state that is caused by threatening physical and spiritual borders of an
organism. As soon as the organism encounters a dangerous situation, it tries to protect itself. If
he thinks that he can overcome it, he struggles against it; if not, he escapes from or avoids it.
Various changes may be observed on human metabolism during the stress process when the
organism is under threat. Stress is both a physical and psycho-social tension that is caused by
the expectations towards a person, and derangement among personal values, attitudes, needs,
talents and capabilities a person has. Stress is a psychological condition that appears as a
reaction to an action or situation as a result of psychological reinforcement. Stress is a negative
situation that may damage the health of organism (Aytaç, 2009).
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It is observed that, as in other fields, today, the number of studies on stress levels of employers
in education fields has been increased. However, these studies are observed to lack studies on
causes of job related stress experienced by teachers. One of these areas is conflict management
styles used by school administrators. Teachers’ perceptions of conflict management styles
might have a significant effect on stress levels. In this framework, present study aims to find
out the effects of conflict management styles used by school principals on stress levels of
teachers.
Participants of the study were class teachers working at primary schools in ahinbey county of
Gaziantep province in 2012-2013 academic year. Since it was difficult to reach all of the
teachers in the county a group of teachers participated the study. In this respect, participants of
the study were 470 primary school teachers, 228 of whom were female and 242 male, working
in ahinbey County of Gaziantep province.
Data collection tool of the study was “Rahim Organizational Conflict Inventory II” that was
used by Polat (2008) before as well. The scale was adapted to Turkish by Gümü eli. It has two
parts which are the first part that includes personal information form, and the second part that
was ROCI II, the abbreviated name of Rahim Organizational Conflict Inventory. It was
developed to identify conflict management styles and their effects on stress levels of teachers.
In addition to these, the scale had five questions aiming to gather demographic information
about the participants such as age, gender, experience, education level and branches of teachers.
Statistical analyses of the study were conducted by using SPSS 15.0 program for Windows
through One-Sample Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U test, and Kruskal-Wallis H
variant analyses.
Findings of the study revealed that perceived conflict management styles of female and male
teachers were statistically significantly different (p<0,05). However, conflict management
styles that were perceived by teachers did not reveal any statistically significant difference in
terms of age groups. In addition, conflict management styles used by school principlas were
found to be effective on stress levels of teachers. Especially the ruling style used by
administrators as conflict management way increased stress level of teachers.
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