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GİRİŞ 

“Ben kimim?” yüzyıllardır insanların aklını kurcalayan bir sorudur. Kimlik kavramı herkesi kapsar ve insanın 

varoluşuyla ilgilidir. Her birinin kendine has özellikleri ve yapısı vardır. Bu karmaşık yapı farklı açılardan ele 

alınmakta ve ortaya örgütsel kimlik kavramı çıkmaktadır (Akatay, 2009). Örgütsel çalışanlar pozitif sosyal kimliğe 

sahiptir ve bunu örgütsel kimliğe olumlu olarak yansıtma eğilimindedirler. Çalışanlar, örgütsel kimliğin 

değersizleştirilmesinin kişisel itibarı ve sosyal kimliği tehdit edeceğine inandıklarında örgütsel kimliği gönüllü 

olarak koruyacaklardır (Bozbey, 2019). Örgütsel özdeşleşme, örgüt çalışanlarının iş birliğini, örgüte olan güvenini 

ve motivasyonunu olumlu yönde etkileyerek örgütsel kaygıyı azaltır. Bir örgütün devamlılığı çalışanlarına bağlıdır. 

Kurumsal kimlik kurumsal verimliliği sağlar (Öztürk, 2020). 
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Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik Algı Düzeylerinin 

İncelenmesi * 

Examination Of Class Teachers' Perception Of Organizational Identity 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı; Samsun ili Tekkeköy İlçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki 
ortaöğretim kurumlarında yaşanan sorunları, bu okullarda çalışan okul müdürlerinin görüşlerine 

dayanarak tespit etmektir. Araştırmamızda nitel yöntem kullanılmış olup veri toplama da 

görüşme tekniği kullanılmıştır. Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinlerin 

alınması sonucu taşımalı eğitim kapsamında en fazla öğrencisi olan 5 okuldan veriler toplanmış 
ve bu okullarda görev yapan okul müdürlerine görüşme formu uygulanmıştır. Görüşme formu 

yarı yapılandırılmış olup uzman görüşünden yararlanılarak hazırlanılmıştır. Görüşme 

formundaki sorular yöneticilerden gelen cevaba göre yeniden düzenlenmiştir. Alınan cevaplara 

bakıldığında taşımalı eğitimin ciddi sorunlar barındırdığı görülmüştür. Sistemin artık tıkandığı 
ve taşımalı eğitimin tümüyle kaldırılarak yerine öğrenci velisine öğrencinin geldiği gün 

üzerinden para ödenmesi uygulamasının getirilmesi gerektiği bütün okul müdürleri tarafından 

dile getirilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminin uygulamadan tamamen kaldırılması mümkün 

değilse bile köklü iyileştirmeler gerektiği okul müdürlerince ifade edilmiştir. Servislerin ciddi 
bir şekilde denetlenmesi, servis şoförlerinin eğitimden geçirilmesi, taşımalı eğitimin olduğu 

okullara bir müdür yardımcısı kontenjanının verilmesi, ücretsiz yemek uygulamasının bütün 

okulu kapsaması, servislerde sadece öğrencilerin taşınması okul müdürlerine göre taşımalı 

eğitim sisteminde yapılması gereken iyileştirmelerden bazılarıdır. 

Anahtar Kelimeler: Taşımalı Eğitim, orta öğretim kurumu, öğrenci 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the problems encountered in secondary education 

institutions within the scope of bussed education in Tekkeköy District of Samsun province 
according to the school principals’ opinions working in these schools. Qualitative method was 

used in our research and interview technique was used in data collection. After obtaining the 

necessary permissions from Tekkeköy District Directorate of National Education, the data were 

collected from 5 schools with the highest number of students within the scope of bussed 
education and an interview form was applied to the school principals working in these schools. 

The interview form is semi-structured and was prepared by getting expert opinion. The 

questions in the interview form were rearranged according to the answers from the managers. 

Considering the answers received, it has been seen that bussed education has serious problems. 
It was stated by all school principals that the system is now blocked and that bussed education 

should be completely abolished and instead, the parents of the students should be paid for each 

day the student arrives. it has been stated by the school principals that radical improvements are 

needed even if it is not possible to completely abolish the bussed education system. According 
to the school principals, some of the improvements that should be made in the bussed education 

system are to inspect of the school busses seriously, to train the bus drivers, to assign a deputy 

principal position to the schools with bussed education, to enable the application of free meals to 

cover the whole school, and to allow only students in the school busses. 

Keywords: Bussed Education, secondary education institution, student 
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Kimlik “Ben kimim?” sorusunu merkeze alırken, örgütsel kimlik ise “Biz kimiz?” sorusunu merkeze almaktadır. 

Kurumun kim olduğu organizasyon düzeyinde vurgulanan önemli bir unsurdur (Uğurlu & Arslan, 2015). Örgütsel 

kimlikler; her bir örgütsel paydaşın kendi zihninde oluşturduğu örgüte ilişkin temel özellikleri içeren, merkezi, 

sürekli, ayırt edici örgütsel özelliklerdir ve karmaşıktır. Bir örgütün en temel sermayesi çalışanlarıdır. Çalışanların 

sosyal kimliği, ortak hedefleri gerçekleştirmenin temelidir ve bir örgütün sosyal sermayesi, personelinin kimlik 

kaynaklarından oluşur (Ağlargöz, 2011). Örgütler, örgüt çalışanlarının bir bütün olmasını ve onları diğer 

örgütlerden ayırmasını sağlayarak örgütsel kimlik ve imajlarını oluştururlar. Her kuruluşun, çalışanların bağlı 

olduğu bir kimliği vardır (Tüzün, 2006). 

Toplumsal açıdan ilkokullar, iyi yurttaşların gelişmesinde önemli bir eğitim basamağıdır (Şahin, 2014). Örgün 

eğitimin başlangıcı bireyin hayatında yaşanır. Her çocuk hayata hazırlanır ve bu süreçte gerekli bilgi ve becerileri 

edinir. Bu süreçte çocuklar öğretmenle yoğun bir etkileşim içinde olmuştur (Çavdar ve diğerleri, 2022). 

Öğretmenin karakterinden, davranışlarından, tepkilerinden ve düşüncelerinden büyük ölçüde etkilenir. Bu 

yaklaşıma göre öğrencilerin okul hakkındaki olumlu ya da olumsuz yargıları; öğretmenlerin okula yönelik 

düşünceleri, kavramları, duyguları ve tutumları ile ilgilidir (Şanlı & Arabacı, 2016). Örgüt kültürünün bir okulun 

başarısı veya başarısızlığı üzerinde büyük etkisi olabilir. Bir okulun başarısı, öğrencilerinin başarısını yansıtır ve 

öğretmenlerin bir okulun kimliğini nasıl algıladıkları, okul etkililiği için giderek daha önemli hale gelmektedir 

(Öcel, 2013). Örgütsel etkililik için örgütsel kimliğin araştırılması ve öğretmenlerin okul kimliği algılarının 

belirlenmesi gerekmektedir (Çobanoğlu-Kasap, 2008). 

Sınıf öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı düzeylerini belirlemek amacıyla hazırlanan araştırma ilgili literatüre 

kaynak ve katkı sağlayacağı ve ilköğretim okullarında olumlu okul kimliğinin geliştirilmesinde yol gösterici 

olacağı düşünüldüğünden önemli görülmüştür. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Örgüt 

Örgüt; en basit haliyle, ortak bir amaç için bir araya getirilmiş ve bu amaç doğrultusunda bilinçli olarak hareket 

eden en az iki kişiden oluşan bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Bireyler ortak bir hedefe ulaşmak için gönüllü 

olmalıdır (Çobanoğlu, 2021). Örgütlerde hiyerarşik bir düzen vardır ve bireyler otokratik bir düzene göre 

görevlerini yerine getirmek için iş birliği yaparlar. Temel olarak sosyal birimler oluştururlar ve bir organizasyonun 

üyeleri arasındaki etkileşim ve iletişim için sosyal yapılar olarak kabul edilirler (Ertürk, 2003). Örgütler, bireyler, 

ortak amaçlara ulaşmak için birlikte eylemleri koordine eden; bireylerin, teknolojilerin ve hedeflerin kendi 

kültürleri, otoriteleri ve çalışanlar arasındaki iletişim ile etkileşimde bulunduğu yapılardır (Güçlü, 2003). 

Toplumun faaliyetleri örgütte yürütülür ve toplum üyelerinin inanç, değer, tutum ve davranışlarından dolayı 

toplumun yansıması örgüte yansır. Toplumun entelektüel ve teknolojik gelişimi organizasyona yansır (Leblebici, 

2008). Örgütte ortak hedefler vardır ve bu hedeflere ulaşmak için toplumun tüm üyelerinin çabası gereklidir. Bir 

kuruluş, paydaşlarının etkinliği kadar aktif olabilir ve varlığını sürdürebilir (Köse ve Semra Tetik, 2001). 

Örgütsel Kimlik 

Kimlik “ben kimim?” sorusunun cevabıdır. Bu tür tepkiler duygu, bilgi, sosyal yaşam, gelenek ve görenekler, 

tutumlar, inançlar, sembolik yargılar ve farkındalığı içerir (Erdal ve diğerleri, 2013). Örgütsel kimliklerin 

tanımlanması bireysel kimliklerden daha karmaşıktır. Çünkü her çalışanın kendi organizasyonunun farklı bir 

organizasyonel tanımı vardır (Hızarcıoglu & Güney, 2022). Bilginin en büyük güç olduğu gerçeğinden 

kaynaklanan ve küresel ölçekte tüm dünyayı etkisi altına alan teknolojik bir değişim sürecinden geçen örgütler, bu 

süreçte varlıklarını sürdürme mücadelesi vermektedir (Tüzün & Çağlar, 2008). Örgütler çevresel değişimlere ayak 

uydurabildikleri sürece ayakta kalabilirler. Örgütsel kimlik, bireyin örgüte aidiyet duygusunu sağlar (Akduru, 

2022). 

1970'lerden itibaren “Sosyal Kimlik Kuramı” ortaya atılmış ve araştırmalar geliştirilmiştir. Sosyal kimlik kuramı 

temelde örgütsel kimlik kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Hızarcıoğlu, 2022). Bu alanda yapılan 

araştırmalar örgütlerin anlaşılmasına katkıda bulunur. 1974-1978 yılları arasında Henri Tajfel tarafından bir sosyal 

kimlik teorisi çalışması yapılmış, çalışanların cinsiyet, din ve yaş değişkenlerine göre örgütsel aidiyet ve benlik 

kavramları incelenmiştir (Kobal, 2022). Bireylerin kimliklerini aidiyet duygusu ile geliştirebildikleri yönündeki 

bulgular, sonraki araştırmalarla birlikte örgütsel kimlik kavramına ışık tutmaktadır. Örgütsel kimlik; bir örgütün en 

belirleyici, temel ve kalıcı inançları bütünüdür. Örgütsel özdeşleşme, örgüt üyelerinin davranışlarını ve örgüt 

hakkındaki inançlarını etkiler ve bu etki çok güçlüdür (Argon & Ertürk, 2013). 
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Örgütsel kimlik; örgütsel bağlılık, örgütsel etkililik ve iş doyumu kavramları olumlu değişiklikler üretmektedir. 

Örgütsel kimlik, kurumsal kimlik ile eşdeğerdir ve olumlu bir örgütsel kimlik algısına sahip olan bireyler, örgüte 

aidiyet duygusuna sahip olacaktır. Örgüte aidiyet duygusu hisseden birey örgütte üretkenliğini artıracaktır (Şanlı & 

Arabacı, 2016). Örgütsel kimlik; bireyin bir gruba verdiği duygusal değeri ve o gruba ait olma isteğini ifade eder. 

Aidiyet; bu, bireyin duygusal olarak grubun bir parçası olmak istemesi ve duygusal olarak gruba bağlı olması 

anlamına gelmektedir. Bireysel kaygılar, kişinin kendi örgütsel kimliğini tanımlamak için kullanılır (Öcel, 2013). 

Bireyin “Ben kimim?” sorusuna verdiği yanıt, onun örgütsel kimliği açısından yorumlanır. Örgütsel kimlik aslında 

bir örgütle bilişsel ve psikolojik bir bağlantıdır (Paşamehmetoğlu ve Poyraz, 2013). 

Örgütsel kimliğin dört unsuru vardır. Örgüt kültürü, imajı, örgüt felsefesi ve örgütsel kimlik araçları gibi unsurlar 

bir örgütün kimliğini oluşturur (Akatay, 2009). Örgütsel davranış, bireysel çalışanların davranışlarını ve örgütsel 

çalışanların toplu davranışlarını içerir. Bir örgütün dış ve iç paydaşlarla iletişimi ve eylemleri, örgütsel kimliğin 

dinamiklerinden birini oluşturur (Bozbey, 2019). Örgütsel kimliğin olumlu algılanabilmesi için çalışanların örgütle 

güçlü bir ilişki içinde olması, örgütün çalışanların beklentilerini tahmin etmesi ve çalışanlar arasındaki rekabetin en 

aza indirilmesi gerekmektedir. Örgütsel kimlik, çalışanların örgütle ilgili farklı, özgün, temel ve temel düşünce ve 

inançlarından oluşur ve örgüte özgüdür (Argon ve Ertürk, 2013). 

Eğitim Kurumlarında Örgütsel Kimlik 

Günümüzde bir eğitim kurumu olan örgütler, verimliliklerini kıyaslamada akademik başarıyı önemli 

görmektedirler. Günümüzde eğitim kurumu örgütlerinde öğrencilerden en üst düzeyde başarı beklenmekte, tüm 

okul çalışanlarının ve tüm paydaşların etkileşimli, işbirlikçi bir model içinde örgütsel amaçlar etrafında bir araya 

gelmesi beklenmektedir (Oran Çınar, 2019). Ortak hedefler etrafında ortak motivasyona sahip bir örgüt olarak; 

ortak amaçlara iş birliği yoluyla ulaşmak için tasarlanmış toplumsal birimler olarak kabul edildiğinde, eğitim 

kurumlarının öğrenci başarısını en üst düzeye çıkaran toplumsal liderler yetiştirmedeki etkinliği ön plana 

çıkmaktadır (Arslantaş, 2015). Günümüzde örgütlerin bireysel beklentileri en az örgütsel beklentiler kadar 

önemlidir. “Ben kimim?” diye soran bireyler, sosyal statü sorularının ötesinde, kurumsal kimliklerinin ne olduğu 

ile ilgilenmeye başlarlar ve kişiliklerinden çok kurumlarına uygun davranışlar geliştirmeye başlarlar (Erdinç, 2019). 

Bir eğitim kurumunda örgütsel kimlik, kurumun diğer eğitim kurumlarından nasıl farklılaştığını gösteren, kurumu 

değerlendirme olanağı sağlayan, okulun iç yapısını gösteren ve öğretmenin en önemli bileşenidir (Kılıçkaya, 2019). 

Olumlu örgütsel algıya sahip çalışanlar okullarına güven duymaktadırlar. Değişkenlerle yakından ilişkili olan içsel 

motivasyon, örgütsel bağlılık, örgütsel sosyalleşme, iş performansı ve örgütsel adalet, örgütsel kimlik olumlu 

olduğunda bu değişkenler üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir (Erdal ve diğerleri, 2013). Eğitim kurumları, 

toplumsal işlevleri açısından çok önemli kurumlardır ve olumlu bir kimlik, öğretmenlere potansiyellerini tam 

olarak gerçekleştirmeleri için fırsatlar sunar (Tabak & Boyacı, 2019). Etkili okul işleyişi ve eğitim kurumu 

hedeflerine ulaşılması ancak olumlu bir örgütsel anlayışla mümkündür. Olumsuz örgütsel kimlik algılarının, 

örgütsel iş performansını düşürdüğü ve bireysel motivasyonu olumsuz etkilediği bilinmektedir (Polat, Balaban ve 

Aydın, 2022). 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Sınıf öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı düzeylerini belirlemeye yönelik araştırma betimsel tarama modeli ile 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, geçmişte veya günümüzde var olan veya var olan bir durumu betimlemek 

ise, bu tür araştırmalar için betimsel tarama araştırması uygun bir modeldir (Karasar, 1998). 

Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini 2022/2023 eğitim öğretim yılı güz döneminde İstanbul/Arnavutköy’de resmi ilkokullarda 

görevli sınıf öğretmenleri oluştururken evrenden kolay ulaşılabilir örneklem yöntemiyle belirlenen 274 sınıf 

öğretmeni araştırma örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin demografik verilerine 

göre dağılımı aşağıda tablo halinde verilmiştir. 
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Tablo 1: Öğretmenlerin Demografik Verilerine Göre Dağılımı 

Demografik Özellik Değişken f % 

Cinsiyet Kadın 167 60,9 

Erkek 107 39,1 

Mesleki Kıdem 0-5 yıl 34 12,4 

6- 10 yıl 72 26,3 

11-15 yıl 93 33,9 

16- 20 yıl 54 19,7 

21 yıl ve üzeri 21 7,7 

Eğitim Düzeyi Lisans 187 68,2 

Yüksek Lisans 81 29,6 

Doktora 6 2,2 

Okulda Çalışma Yılı 0-5 yıl 34 12,4 

6- 10 yıl 72 26,3 

11-15 yıl 93 33,9 

16- 20 yıl 54 19,7 

21 yıl ve üzeri 21 7,7 

Toplam  274 100,0 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak demografik değişkenlere ilişkin kişisel bilgi formu ve Tabak ve Boyacı 

(2019) tarafından geliştirilen “Öğretmen Örgütsel Kimlik Algısı Ölçeği (ÖÖKAÖ)” kullanılmıştır. “hiç uygun değil 

(1)”, “uygun değil (2)”, “kısmen uygun (3)”, “uygun (4)” ve “tamamen uygun (5)” şeklinde 5’li Likert tipi 

derecelendirme olarak tasarlanan ölçek genelinden alınan yüksek puan katılımcıların örgütsel algı düzeyinin yüksek 

olduğunu göstermektedir. Ölçeğe ilişkin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Tabak ve Boyacı (2019) tarafından 

yapılan ölçeğin; faktör yük değerleri .56 ile .89 arasında olup toplam varyansının %72.1 açımlayıcı olduğu, 

güvenilirlik Cronbach Alpha katsayısı ile α değerinin .94 olduğu tespit edilmiştir. Ölçek alt boyutlarında “destek” 

(α= .94), “aidiyet” (α= .80) ve “iletişim” (α= .80) olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu 

söylenebilir (Tabak ve Boyacı, 2019). 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Çevrim içi yöntemle toplanan veriler SPSS paket programı aracılığıyla çözümlenmiştir. Veri setlerine normallik 

testi uygulanmış ve analiz neticesinde çarpıklık değeri -1,189 ve basıklık değeri 2,118 olduğu saptanmıştır. 

Dağılımın normal olmadığı yönünde sonuca ulaşılmış ve analizlerin Kruskal Wallis H ve Mann Whitney U gibi 

parametrik olmayan testler uygulanmıştır. 

BULGULAR VE YORUM 

Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik Algı Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Sınıf öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı düzeyleri araştırılmak istenmiş ve sonuçlara ilişkin veriler aşağıda tablo 

olarak sunulmuştur. 

Tablo 2: Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik Algı Düzeylerine İlişkin Analiz Sonuçları 

 x̅ SS 

Destek 3,93 ,91 

Aidiyet 4,10 ,87 

İletişim 3,98 ,93 

Öğretmen Örgütsel Kimlik Algısı Ölçeği (ÖÖKAÖ) 3,98 ,83 

Sınıf öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı düzeylerine ilişkin analiz sonuçları incelendiğinde destek boyutunda 

ortalamanın 3,93 olduğu; aidiyet boyutunda ortalamanın 4,10 olduğu; iletişim boyutunda ortalamanın 3,98 olduğu 

ve ölçek genelinde algı düzeyinin ortalama 3,98 olduğu görülmektedir. Ortalamalar değerlendirildiğinde ölçek 

geneli ve alt faktörlerin tamamında sınıf öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı düzeylerinin “yüksek” olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır. 

Cinsiyet Değişkenine İlişkin Bulgular 

Sınıf öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediği araştırılmak istenmiş ve sonuçlara ilişkin veriler aşağıda tablo olarak sunulmuştur. 
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Tablo 3: Sınıf Öğretmenlerinin Cinsiyetine Göre Farklılaşmaya İlişkin Analiz Sonuçları 

  N Sıra Ort. Sıra Toplamı U p 

Destek  
Kadın 167 138,76 23172,50 

8121,000 ,742 
Erkek 107 135,54 14502,50 

Aidiyet 
Kadın 167 142,37 23776,00 

8724,500 ,198 
Erkek 107 129,90 13899,00 

 İletişim 
Kadın 167 139,20 23247,00 

8650,000 ,654 
Erkek 107 134,84 14428,00 

ÖÖKAÖ 
Kadın 167 139,60 23312,50 

8584,500 ,583 
Erkek 107 134,23 14362,50 

Tablo incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı düzeyleri; öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir(p>0,05). 

Kıdem Değişkenine İlişkin Bulgular 

Sınıf öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı düzeylerinin kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediği araştırılmak istenmiş ve sonuçlara ilişkin veriler aşağıda tablo olarak sunulmuştur. 

Tablo 4: Sınıf Öğretmenlerinin Kıdemine Göre Farklılaşmaya İlişkin Analiz Sonuçları 

 N Sıra Ort. X2 sd p 

Destek 

0-5 yıl 34 142,43 

3,985 ,91092 ,408 

6- 10 yıl 72 127,39 

11-15 yıl 93 134,37 

16- 20 yıl 54 143,27 

21 yıl ve üzerinde 21 163,21 

Aidiyet 

0-5 yıl 34 144,24 

1,823 ,87130 ,768 

6- 10 yıl 72 127,86 

11-15 yıl 93 137,48 

16- 20 yıl 54 143,47 

21 yıl ve üzerinde 21 144,38 

İletişim 

0-5 yıl 34 153,69 

6,375 ,93413 ,173 

6- 10 yıl 72 127,08 

11-15 yıl 93 129,73 

16- 20 yıl 54 144,41 

21 yıl ve üzerinde 21 163,67 

ÖÖKAÖ 

0-5 yıl 34 147,32 

3,951 ,82826 ,413 

6- 10 yıl 72 128,95 

11-15 yıl 93 132,39 

16- 20 yıl 54 141,97 

21 yıl ve üzerinde 21 162,02 

Tablo incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı düzeyleri; öğretmenlerin öğretmenlik meslek 

kıdemi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir(p>0,05). 

Eğitim Düzeyi Değişkenine İlişkin Bulgular 

Sınıf öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı düzeylerinin eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediği araştırılmak istenmiş ve sonuçlara ilişkin veriler aşağıda tablo olarak sunulmuştur. 
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Tablo 5: Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Düzeylerine Göre Farklılaşmaya İlişkin Analiz Sonuçları 

  N Sıra Ort. X2 sd p 

Destek 

Lisans 187 132,29 

2,592 ,91092 ,274 Yüksek Lisans 81 149,06 

Doktora 6 143,75 

Aidiyet 

Lisans 187 136,07 

,223 ,87130 ,894 Yüksek Lisans 81 140,22 

Doktora 6 145,50 

İletişim 

Lisans 187 138,06 

,075 ,93413 ,963 Yüksek Lisans 81 135,81 

Doktora 6 142,83 

ÖÖKAÖ 

Lisans 187 134,21 

1,045 ,82826 ,593 Yüksek Lisans 81 144,22 

Doktora 6 149,33 

Tablo incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı düzeyleri; öğretmenlerin eğitim düzeyi değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir(p>0,05). 

Okulda Çalışma Süresi Değişkenine İlişkin Bulgular 

Sınıf öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı düzeylerinin okulda çalışma süresi değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediği araştırılmak istenmiş ve sonuçlara ilişkin veriler aşağıda tablo olarak sunulmuştur. 

Tablo 6: Sınıf Öğretmenlerinin Okulda Çalışma Süresine Göre Farklılaşmaya İlişkin Analiz Sonuçları 

  N Sıra Ort. X2 sd p 

Destek 

0-5 yıl 104 130,30 

6,019 ,91092 ,198 

6- 10 yıl 94 138,28 

11-15 yıl 51 136,74 

16- 20 yıl 19 153,97 

21 yıl ve üzerinde 6 204,33 

Aidiyet 

0-5 yıl 104 133,61 

4,429 ,87130 ,351 

6- 10 yıl 94 144,91 

11-15 yıl 51 125,87 

16- 20 yıl 19 138,37 

21 yıl ve üzerinde 6 184,83 

İletişim 

0-5 yıl 104 139,85 

6,459 ,93413 ,167 

6- 10 yıl 94 130,74 

11-15 yıl 51 128,69 

16- 20 yıl 19 165,24 

21 yıl ve üzerinde 6 189,75 

ÖÖKAÖ 

0-5 yıl 104 133,32 

6,064 ,82826 ,194 

6- 10 yıl 94 136,95 

11-15 yıl 51 131,44 

16- 20 yıl 19 158,71 

21 yıl ve üzerinde 6 202,83 

Tablo incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı düzeyleri; öğretmenlerin okulda çalışma yılı 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir(p>0,05). 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Sonuç ve Tartışma 

Araştırma bulguları doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Literatürdeki çeşitli araştırmalar incelendiğinde Erdinç (2019), Yalnızlar (2019), Oran Çınar 

(2019), Şanlı (2014) ve Arslantaş (2015) tarafından yapılan araştırmalarda öğretmenlerin örgütsel kimlik algı 

düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılması bu araştırmanın sonucunu destekler niteliktedir. Ancak 

literatürde bu araştırma sonucuyla farklılık gösteren çalışmalar da mevcuttur. Örneğin Yaykıran (2019) tarafından 

yapılan araştırmada Ankara ili merkez ilçelerinde görev yapan ilkokul öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı 

düzeyinin orta düzeyde olduğu sonucu bu araştırmanın sonucu ile örtüşmemektedir. 

Sınıf öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı düzeyleri; öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Literatürdeki çeşitli araştırmalar incelendiğinde Oran Çınar (2019), Yaykıran (2019), Kılıçkaya 

(2019) ve Çobanoğlu (Kasap) (2008) tarafından yapılan araştırmalarda, öğretmenlerin örgütsel kimlik algınının 
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öğretmenin cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılması bu araştırmayı destekler niteliktedir. 

Ancak literatürde bu araştırma sonucuyla farklılık gösteren çalışmalar da mevcuttur. Örneğin Gül (2015) tarafından 

yapılan araştırmada kadın öğretmenlerin lehine; Özan ve Şener (2013) tarafından yapılan araştırmada erkek 

öğretmenler lehine örgütsel kimlik algılarında farklılaşmanın mevcut olduğu yönünde sonuca ulaşılması hem bu 

araştırma sonuçlarıyla hem de farklılaşma yaratan cinsiyet bağlamında birbiriyle örtüşmemektedir. 

Sınıf öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı düzeyleri; öğretmenlerin öğretmenlik meslek kıdemi değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Literatürdeki çeşitli araştırmalar incelendiğinde Kılıçkaya (2019), Yaykıran 

(2019), Gül (2015), Şanlı (2014) ve Akgül (2012) tarafından yapılan araştırmalarda, öğretmenlerin örgütsel kimlik 

algınının öğretmenin mesleki kıdem değişkenine göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılması bu araştırmayı destekler 

niteliktedir. Ancak literatürde bu araştırma sonucuyla farklılık gösteren çalışmalar da mevcuttur. Örneğin Erdinç 

(2019), Oran Çınar (2019) ve Yalnızlar (2019) tarafından yapılan araştırmalarda bu araştırmadan farklı o larak 

mesleki kıdem faktörünün öğretmenlerin örgütsel kimlik algısında farklılaşma yarattığı yönünde sonuca ulaşılması 

hem bu araştırma sonuçlarıyla hem de farklılaşma yaratan kıdem yılı bağlamında birbiriyle örtüşmemektedir. 

Sınıf öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı düzeyleri; öğretmenlerin eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. Literatürdeki çeşitli araştırmalar incelendiğinde Gül (2015) ve Yalnızlar (2019) 

tarafından yapılan araştırmalarda öğretmenlerin örgütsel kimlik algılarının öğretmenin mezuniyet faktörüne göre 

farklılaşma yaratmadığı sonucuna ulaşılması bu araştırmayı destekler niteliktedir. Ancak literatürde bu araştırma 

sonucuyla farklılık gösteren çalışmalar da mevcuttur. Örneğin Yaykıran (2019), Polat, Balaban ve Aydın (2022) 

tarafından yapılan araştırmalarda öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı düzeylerinin eğitim düzeyi açısından 

farklılaşmaya neden olduğu, ön lisans eğitim düzeyine sahip öğretmenlerin lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine 

sahip öğretmenlerden daha olumlu bir örgütsel kimlik algısına sahip olduğu sonuçları, bu araştırmanın sonucuna 

göre farklılık göstermektedir. 

Sınıf öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı düzeyleri; öğretmenlerin okulda çalışma yılı değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. Literatürdeki çeşitli araştırmalar incelendiğinde Oran Çınar (2019) tarafından yapılan 

araştırmada okulda çalışma süresi değişkeninin öğretmen örgütsel kimlik algısı üzerinde farklılaşma yaratmadığı 

sonucuna ulaşılması bu araştırmayı destekler niteliktedir. Ancak literatürde bu araştırma sonucuyla farklılık 

gösteren çalışmalar da mevcuttur. Örneğin Arslantaş (2015), Yalnızlar (2019) ve Yaykıran (2019) tarafından farklı 

ölçek ve farklı örneklem grubuyla yapılan araştırmalarda okulda çalışma yılı değişkeninin öğretmenlerin örgütsel 

kimlik algısı üzerinde farklılaşma yarattığı yönünde sonuca ulaşılması hem bu araştırma sonuçlarıyla hem de 

farklılaşma yaratan cinsiyet bağlamında birbiriyle örtüşmemektedir. 

Öneriler 

Araştırma sonuçları doğrultusunda; farklı yöntem, teknik, evren veya örneklemlerle yeni araştırmalar yapılması; 

farklı şehir, bölge, resmi veya özel eğitim kurumlarının hedef seçilerek öğretmen veya okul yöneticilerinin de dahil 

edilmesi; örgütsel kimlik konusunda seminer ve kurslar veya işbaşı eğitimleri düzenlenmesi; olumlu özdeşleşmeyi 

artırmak için kurumlar, okul yöneticilerinin öğretmenlere kendilerini her zaman değerli ve önemli hissettirecek 

davranışlar sergilemesi; kurumsal paydaş sorunlarının ele alınmasına yönelik idari desteğin artırılması; okul 

paydaşları arasındaki iş birliğini artıracak etkinlikler düzenlenmesi; öğretmen örgüt kimliğini belirleyen destek, 

aidiyet ve iletişim boyutlarında güçlendirici motivasyonel ve önleyici faaliyetler yapılması; eğitim veya projeler 

gerçekleştirilmesi önerilmektedir. 
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