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ÖZET 

 

FORMATÖR VE KOORDĠNATÖR BEDEN EĞĠTĠMĠ 

ÖĞRETMENLERĠNĠN OKUL MÜDÜRLERĠNDEN ALGILADIKLARI 

DÖNÜġÜMSEL LĠDERLĠK STĠLLERĠ ĠLE ADANMIġLIK DÜZEYLERĠNĠN 

ĠLĠġKĠSĠ 

 

ARSLAN, Fethi 

Doktora, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik Anabilim Dalı 

Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. Mehmet GÜNAY 

Ocak- 2013, 142 sayfa 

 

Bu araĢtırmanın amacı, formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin 

bakıĢ açıları ile okul müdürlerinin dönüĢümsel liderlik özelliklerini incelemek, illerde 

verimli bir çalıĢma ortamının hazırlanması konusunda müdürlerin formatör ve 

koordinatör beden eğitimi öğretmenlerine ne kadar destek verdiklerini saptamak ve 

bakanlıkların yeni yapılanma sürecinde ilgililere rehberlik etmesidir. 

Bu araĢtırmada mevcut durumu ortaya çıkarmayı amaçlayan betimsel ve 

taramaya yönelik bir yöntem kullanılmıĢtır. Önce konuyla ilgili literatür taranıp daha 

önce yapılmıĢ araĢtırma sonuçları incelenmiĢtir. Elde edilen bilgiler incelenerek 

değiĢkenler açısından, tezin konusuyla ilgili detaylı teorik çerçeve hazırlanmıĢtır. Daha 

sonra geçerliliği ve güvenilirliği belirlenmiĢ ölçekler ve anketler kullanarak veri 

toplanmıĢtır. 

AraĢtırma, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Hizmet içi eğitim 

seminerine katılan formatör ( N=109 ) ve koordinatör (N=56 ) Beden Eğitimi 

öğretmenleri ile yapılmıĢtır. 

Bu araĢtırmada veriler uzmanlar tarafından geliĢtirilmiĢ, “DönüĢümcü Liderlik 

Anketi” ve “Örgütsel AdanmıĢlık Ölçeği” ile toplanmıĢtır. AraĢtırmada; ilk olarak 

formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin demografik bilgileri ile birlikte, 
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müdürlerinin dönüĢümcü (transformational) liderlik stilini belirlemek için Bass ve 

Avolio (1990)‟nun Çok Faktörlü Önderlik Ölçeği ve Podsakoffun (1990) geliĢtirdiği ve 

ülkemizde ĠĢcan (2002) tarafından Türkçe‟ye uyarlanan ve geçerlilik güvenirlik 

çalıĢması yapılan Multifactor Leadership Questionnaire 5 - x short (MLQ) kullanıldı. 

Formatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeyleri arasında 

değiĢkenler (cinsiyet, hizmet yılı, eğitim durumu) açısından anlamlı olarak bir fark 

tespit edilmedi. Öğretim ĠĢlerine Adanma alt boyutu bakımından gruplar arasında 

bakıldığında; kadın öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine erkek öğretmenlere göre daha 

fazla adandıkları görüldü. Koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık 

düzeyleri arasında değiĢkenler (cinsiyet, hizmet yılı, eğitim durumu) açısından anlamlı 

olarak bir fark bulunmadı, Öğretim ĠĢlerine Adanma alt boyutu bakımından gruplar 

arasında lisans eğitim düzeyine sahip olan grup lehine anlamlı bir farklılık saptandı.  

Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin “AdanmıĢlık Ölçeği Alt 

Boyutları” ölçeğinden almıĢ oldukları puanları,  birbirine yakın düzeyde bulundu. 

Formatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeyleri ile müdürlerinin 

dönüĢümsel liderlik stilleri arasında iliĢki saptanmadı. Koordinatör beden eğitimi 

öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeyleri ile müdürlerinin dönüĢümsel liderlik stilleri 

arasında iliĢki tespit edilmedi. Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerin 

Müdürlerinin DönüĢümsel Liderlik Stilleri ölçeğinden almıĢ oldukları puanlar arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmadı.   

Sonuç olarak çalıĢmada formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerin 

adanmıĢlık düzeyleri arasında bir fark olmadığı,  müdürlerinin de dönüĢümsel liderlik 

stillerinin algılanmasında birbirine yakın düzeyde olduğu belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Formatör beden eğitimi öğretmeni, koordinatör beden 

eğitimi öğretmeni, dönüĢümsel liderlik, örgütsel adanmıĢlık. 
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ABSTRACT 

THE RELATĠONSHĠP BETWEEN THE COORDĠNATOR AND FORMATEUR 

PHYSĠCAL EDUCATĠON TEACHERS‟ DEDĠCATĠON STATUS AND THEĠR 

PERCEPTĠON OF TRANSFORMATĠONAL LEADERSHĠP TYPES PROVĠDED BY 

SCHOOL DĠRECTORS. 

 

ARSLAN, Fethi 

 

PhD, Department of Physical Education and Sports Training 

 

Advisor: Prof. Dr. Mehmet GÜNAY 

 

January- 2013, 142 pages 

  

The aim of this study is to examine the view of the formator and coordinator 

physical education teachers and the transformational leadership styles of the managers, 

to determine how much support is given by the managers for the formator and 

coordinator physical education teachers to prepare an efficient workplace in the future, 

and to enable the ministry to guide the concerned during the reorganizational process.   

In this study, descriptive and survey methods have been used in order to 

determine the existing situation. Firstly, the literature related to the field has thoroughly 

been reviewed and the findings of the previous studies have been examined. With the 

information gained, a theoretical framework for the thesis has been built in terms of 

various variables. Later, data has been collected by means of valid and reliable scales 

and questionnaires.      

This study has been conducted with the formator (N= 109) and coordinator (N= 

56) physical education teachers participating in the in-service training seminar 

organized by the Ministry of National Education.    

In this study, data has been collected using “Transformational Leadership Scale” 

and “Organizational Commitment Questionnaire” developed by experts. In order to get 

the demographic information about the teachers and the transformational leadership 
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styles of the managers, Bass and Avolio‟s (1990) Multi-factor Leadership Scale and the 

Multifactor Leadership Questionnaire 5 - x short (MLQ) developed by Podsakoffun 

(1990), translated and modified by ĠĢcan (2002), were used.   

 There was no significant difference in the commitment levels of the formator 

physical education teachers in terms of variables such as gender, work experience, and 

educational background. When the two groups were analyzed in terms of the 

commitment to educational affairs sub-dimension, female teachers were found to 

commit themselves more than the males. There were no significant differences in the 

commitment levels among the coordinator teachers in terms of the variables such as 

gender, work experience and educational background. In terms of commitment to 

educational affairs, there was a significant difference between groups favoring the ones 

having a BA.     

The scores obtained by formator and coordinator physical education teachers 

from “The commitment scale sub-dimensions” were found to be identical. There was no 

relationship between the commitment levels of the formator physical education teachers 

and the transformational leadership styles of the managers. There was no statistical 

significant difference between the scores of the managers of the formator and the 

managers of the coordinator physical education teachers obtained from the 

transformational leadership style scale.   

In conclusion, we determined that there was no significant difference between 

the commitment levels of the formator and coordinator physical education teachers; the 

level of the transformational leadership styles of the managers were found to be close to 

each other.  

Key words: formator physical education teacher, coordinator physical education 

teacher, transformational leadership, organizational commitment.  
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1. GĠRĠġ 

Beden eğitimi ve spor, genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır ve her iki eğitim 

birbirini tamamlayıcı bir nitelik taĢımaktadır. Eğitimde geçekleĢtirilmek istenen 

hedefler ancak uygun yöntem ya da yöntemlerin seçilmesiyle sağlanabilmektedir. Bu 

nedenlerden dolayı her ders için tek bir yöntem değil çok farklı yöntemlerin 

kullanılması söz konusu olmaktadır. Eğitim kurumlarının amaçlarına ulaĢmasında etkili 

liderlerin rolü büyüktür. Okulda lider olarak görülen kiĢiler ise öncelikle okul 

müdürleridir. 

Bu araĢtırma ile formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin okul 

müdürlerinden algıladıkları dönüĢümsel liderlik stilleri ile adanmıĢlık düzeylerinin 

iliĢkisi incelenmesi amaçlanmıĢtır. Formatör ve koordinatör beden eğitimi 

öğretmenlerini seçmemizdeki önem kendi uzmanlık alanlarına hakim ve belirli Ģartları 

taĢımalarıdır. 

Türk eğitim sistemi içindeki önemleri ve konumları itibariyle iĢlevsel etkinliğe 

sahip olan okul müdürlerinin dönüĢümsel liderlik stilleri ile koordinatör ve formatör 

beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeylerinin belirlenmesi eğitim açısından 

önemli bulunmaktadır. Çünkü formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin 

adanmıĢlık düzeylerinin incelenmesi ve bu yöndeki eksikliklerin giderilmesiyle, beden 

eğitimi öğretmenlerinin illerde karĢılaĢtığı problemlere etkili ve verimli çözümler 

üretebilme becerilerinin artacağı beklenmektedir. Aynı zamanda çözüme 

kavuĢturulması gereken yeni ve karmaĢık yapılı problemleri keĢfetme yeteneklerinin 

artırılması, duyusal ve biliĢsel etkinliklerde var olan fiziksel enerjiye sahip öğrencilerin 

yetiĢtirilmesi açısından önemli olduğu düĢünülmektedir. 

Yapılan araĢtırma altı bölümden oluĢmaktadır. Bu bölümde araĢtırmanın 

problemine, amacına, önemine, sınırlılıklarına, sayıtlılarına ve tanımlarına yer 

verilmiĢtir. 



2 

 

 

 

 

 1.1 Problem Durumu 

Gelecek nesilleri kötü alıĢkanlıklardan kurtaracak olan sosyal, sportif ve kültürel 

faaliyetlerdir. Çocukları geleceğe umutla taĢıyacak olan sistem ise eğitimdir. Eğitimde 

amaçlanan hedeflere ulaĢmak için öğrencinin zihinsel eğitiminin yanı sıra bedensel 

eğitimiyle hedeflere ulaĢmak olanaklı olmaktadır. Beden eğitimi ve spor, genel eğitimin 

ayrılmaz bir parçasıdır ve her iki eğitim birbirini tamamlayıcı bir nitelik taĢımaktadır. 

Eğitimde geçekleĢtirilmek istenen hedefler ancak uygun yöntem ya da yöntemlerin 

seçilmesiyle sağlanabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı her ders için tek bir yöntem 

değil çok farklı yöntemlerin kullanılması söz konusu olmaktadır (Demirel,2006). 

“Eğitim kurumlarının amaçlarına ulaĢmasında etkili liderlerin rolü büyüktür. Okulda 

lider olarak görülen kiĢiler ise öncelikle okul müdürleridir (Buluç, 2009).” “Müdür, 

okulda amaçların yerine getirilebilmesi için iş görenleri örgütleyen, çalışanları 

yönlendirip, koordine eden ve denetleyen kişidir (Gürsel, 1999: 77).” 

“DönüĢümcü liderler, organizasyonlardaki astların çabalarını somut hedefler 

yerine, bir vizyona yöneltmektedir. Uzun dönemli bir bakıĢ açısına sahip olan 

dönüĢümcü liderler, astların tüm yetenek ve becerilerini ortaya çıkartıp, kendilerine olan 

güvenleri arttırarak, onlardan normal olarak beklenenden daha fazla sonuç almayı 

hedeflemektedirler (Tabak, 2005).” 

Eğitim sektörü içindeki personel yapısında en büyük personel kitlesi 

“öğretmen”lerdir. Öğretmenler eğitimin temel taĢlarından birini oluĢturur. Öğretmenler 

içerisinde sosyal ve kültürel faaliyetleri yönlendiren Beden eğitimi öğretmeninin iĢ ve 

performans niteliği eğitimin daha kaliteli hale gelmesine neden olmaktadır. Beden 

Eğitimi Öğretmenleri kurumun sade bir üyesi olarak değil aynı zamanda kurumun bir 

lideri olduğu göz ardı edilemez. Beden eğitimi öğretmenlerinin iĢ performanslarına ve 

dolayısıyla liderlik özelliklerine etki eden pek çok faktörler bulunmaktadır. Bunlar 

arasında, sahip oldukları kiĢilik özellikleri ve öğretmenliğe karĢı geliĢtirdikleri tutumları 
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sayılabilir. Beden Eğitimi Öğretmenliği ve okul müdürlüğü, özveri, beceri, sabır ve 

sevgi ister.  

Eğitim sistemin içerisinde örgütün amaçları doğrultusunda daha baĢarılı, daha 

verimli bir Ģekilde sağlanmalıdır. Örgütlerde iĢgören devir oranının neden olduğu 

olumsuzlukların ortadan kaldırılmasında “örgütsel adanmıĢlık” konusu önemli bir faktör 

olarak görülmektedir (Güçlü, 2006). “Örgütsel adanmıĢlık, iĢgörenin çalıĢtığı örgütün 

amaç ve değerlerini benimsemesini, gerçekleĢtirilmesi için beklenilenin ötesinde çaba 

göstermesini ve örgütte kalmayı sürdürme eğilimi oluĢturmaktadır (Celep, 2000).” 

Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenleri açısından illerde yaĢanan 

sıkıntılar Ģimdiye kadar ayrıntılı biçimde belirlenememiĢ olması, bu çalıĢmanın 

yapılması ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda çalıĢmada formatör ve 

koordinatör beden eğitimi öğretmenlerine yönelik eylemlerin gerçekleĢme sıklığı 

incelenmiĢ, illerde bu olgunun varlığı ve özellikleri ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. 

AraĢtırma bulguları formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin 

görevleri sırasında karĢılaĢtıkları problemlerin hangi boyutta, sıklıkta gerçekleĢtiğini 

ortaya koyabilmektir. Bu güçlüklere rağmen formatör ve koordinatör beden eğitimi 

öğretmenlerinin mesleklerinde ne kadar verimli olduklarını, mesleklerine bağlılıklarının 

ne derece olduğudur. 

Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin bakıĢ açılarına göre okul 

müdürlerinin dönüĢümsel liderlik özelliklerini incelemek, illerde verimli bir çalıĢma 

ortamının hazırlanması konusunda müdürlerin formatör ve koordinatör beden eğitimi 

öğretmenlerine ne kadar destek verebilmektedirler. 

 1.2. AraĢtırmanın Amacı  

Bu araĢtırmanın amacı; formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin 

okul müdürlerinden algıladıkları dönüĢümsel liderlik stilleri ile adanmıĢlık düzeylerinin 

iliĢkisinin incelenmesidir. 
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1. Formatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeylerinin değiĢkenler  

  ( cinsiyet, hizmet yılı, eğitim durumu) açısından farklılık var mıdır? 

2. Koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeylerinin  

 değiĢkenler ( cinsiyet, hizmet yılı, eğitim durumu) açısından farklılık  

 varmıdır? 

3. Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeyleri  

 arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

4. Formatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeyleri ile  

 müdürlerinin dönüĢümsel liderlik stilleri arasında iliĢi var mıdır? 

5. Koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeyleri ile  

 müdürlerinin dönüĢümsel liderlik stilleri arasında iliĢi var mıdır? 

6. Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin müdürlerinin  

 dönüĢümsel liderlik stilleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 1.3 AraĢtırmanın Önemi 

Bu araĢtırma, Türk eğitim sistemi içindeki konumları ve önemleri nedeniyle 

iĢlevsel etkinliğe sahip olan okul müdürlerinin dönüĢümsel liderlik stilleri ile 

koordinatör ve formatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeylerinin 

belirlenmesi eğitim açısından önemli bulunmaktadır. 

Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerini seçmemizdeki önem 

kendi uzmanlık alanlarına hakim ve belirli Ģartları taĢımalarıdır. Millî Eğitim Bakanlığı 

tarafından beden eğitimi öğretmenlerine yönelik formatörlük kursları düzenlenir. Beden 

eğitimi formatörlük kursuna meslekte en az 5 yıllık hizmeti bulunan ve son üç yılın sicil 

notu ortalaması en az iyi olan beden eğitimi öğretmenlerinden, maaĢ ve takdirle 

ödüllendirilenlere öncelik verilmek üzere, Ġl Millî Eğitim Müdürlükleri‟nce belirlenen 

seçim kriterlerine göre kursa katılması uygun görülen kiĢilerin isimleri, Millî Eğitim 

Bakanlığına gönderilir. Bakanlık, valiliklerce gönderilen beden eğitimi öğretmenlerinin 

isim listesini, onay almak üzere ilgili daire baĢkanlığına gönderir. Ġllerde 5 yıl ve 
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üzerinde hizmet süresi bulunanlardan yeterli müracaat olmaması durumunda; adaylığı 

kalkmıĢ beden eğitimi öğretmenlerinden yukarıdaki Ģartlar dikkate alınarak kursa 

katılacaklar belirlenir. MaaĢ kesimi cezası ile aylıktan kesme cezalarından daha ağır 

disiplin cezası alanların baĢvuruları kabul edilmez. 

Bu kurslarda, beden eğitimi formatörlük eğitim programını tamamlayan ve 

baĢarılı olan beden eğitimi öğretmenlerine, formatör beden eğitimi öğretmeni baĢarı 

belgesi verilir.  Formatörlük belgelerini aldıktan sonra bulundukları il/ilçe millî eğitim 

Müdürlükleri nezdinde formatör beden eğitimi öğretmeni olarak görevlendirilirler. 

Formatör beden eğitimi öğretmenlerinin yönetim anlayıĢındaki karĢılaĢtıkları 

sorunlar ile okul müdürlerinin dönüĢümsel liderlik stillerine iliĢkin bir iç görüĢ 

geliĢtirmelerine, değiĢen hayat ve eğitim koĢulları altında kendilerini yeni baĢtan bir 

değerlendirmeye almalarına, liderlik davranıĢlarına iliĢkin eksiklerini görebilme ve 

tamamlamaya yöneltilebilmesi açısından oldukça yardımcı olacaktır. Aynı durum 

koordinatör beden eğitimi öğretmenleri için de geçerli olmakla birlikte liderlik boyutu 

ile öğretmenlik açısından daha da önem kazanmaktadır. 

Bu doğrultuda, okul müdürlerinin dönüĢümsel liderlik stillerinin, formatör ve 

koordinatör beden eğitimi öğretmenleri açısından nasıl algılandığı ve formatör ve 

koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeylerinin incelenip bu 

yöndeki eksikliklerin giderilmesiyle, beden eğitimi öğretmenlerinin illerde karĢılaĢtığı 

problemlere etkili ve verimli çözümler üretebilme becerileri, çözüme kavuĢturulması 

gereken yeni ve karmaĢık yapılı problemleri keĢfetme yeteneklerinin artırılması, 

duyusal ve biliĢsel etkinliklerde var olan fiziksel enerjiye sahip öğrencilerin 

yetiĢtirilmesi açısından önemli olduğu düĢünülmektedir. 

Bu araĢtırmada elde edilecek bilgiler, Millî Eğitim Bakanlığı ve Spor 

Bakanlığının yeniden yapılanma sürecinde önemli bir rol alacaktır. Ayrıca, 

üniversitelerin kendi alanlarındaki öğretmen yetiĢtirme politikalarında, yönetimin bir alt 

boyutu olan formatör ve koordinatörlerin anlam ve önemi (kurumun yapısına, 
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etkinliğine, verimliliğine, üretkenliğine, iĢ doyumuna, geleceğine, insan iliĢkilerine vb. 

konularda) ortaya çıkacaktır. Ġl/ilçelerde görev yapan okul müdürlerinin beden eğitimi 

öğretmenlerini ne kadar destekleyip/desteklemediğini, verimliliklerini ne dereceye 

kadar azaltıp/arttırdığını ortaya koyacaktır.  

Türkiye‟nin 81 ilinde görev yapan koordinatör ve formatör beden eğitimi 

öğretmenleri, okul müdürlerinin dönüĢümsel liderlik stillerini nasıl algıladıkları ve 

değerlendirdikleri ile adanmıĢlık düzeyleri arasındaki iliĢki birçok yönden 

karĢılaĢtırılmalı olarak saptanabilecektir. 

 Bu araĢtırmanın bulguları, eğitim-öğretimde söz sahibi olan okul müdürlerinin 

seçme ve yetiĢtirme politikalarındaki, atamalarındaki, hizmetiçi eğitim programlarında 

var olan eğitim programlarının iyileĢtirilmesinde ve çağdaĢ seviyeye yükseltilmesinde 

katkı sağlayacaktır. 

1.4.Sınırlılıklar 

1. AraĢtırma 81 ilde formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenleri ile 

sınırlandırılmıĢtır. 

2. Bu araĢtırma anket ve ölçekler elde edilecek verilerle sınırlıdır. 

1.5. Sayıtlılar 

AraĢtırmada kabul edilen sayıtlılar aĢağıdaki gibidir: 

1. AraĢtırmaya katılan formatör ve koordinatör beden eğitim 

öğretmenlerinin dönüĢümsel liderlik anketini ve adanmıĢlık ölçeğini 

samimi bir Ģekilde yanıtladıkları kabul edilmektedir. 
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1.6.Tanımlar 

Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

214. Maddesi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim 

Bakanlığı TeĢkilat ve Görevleri hakkında hükümlerine göre Daire BaĢkanlığının 

görevleri hazırlanmıĢtır (04/01/1995 tarih 22161 sayılı Resmi Gazete). 

Koordinatör Beden Eğitimi Öğretmeni: Öncelikle, ildeki koordinatör formatör 

beden eğitimi öğretmenleri arasından, koordinatör formatör beden eğitimi öğretmeninin 

bulunmaması durumunda, formatör beden eğitimi öğretmenleri arasından seçilen ve 

millî eğitim müdürlüğü ile beden eğitimi öğretmenleri arasında koordineyi sağlayan 

öğretmeni kapsar (MEB 2620 sayılı Tebliğler Dergisi). 

Formatör Beden Eğitimi Öğretmeni: BranĢı beden eğitimi öğretmeni olan ve 

Millî Eğitim Bakanlığının Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca düzenlenen Beden 

Eğitimi Öğretmenleri Formatörlük Kursu BaĢarı Belgesi alanları kapsar (MEB 2620 

sayılı Tebliğler Dergisi). 
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2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümde, liderlik, dönüĢümsel liderlik ve adanmıĢlık konularını içeren 

temel kavramlar açıklanacaktır. 

2.1. Lider ve Liderlik Tanımı 

Çağlar boyu insanlar gruplar halinde yaĢamıĢlardır. Grupları bir araya getiren 

bireylerdir. Bireyler kendi ihtiyaç ve gereksinimleri giderebilmek için gruba ihtiyaç 

duyar ve gruba göre hareket eder. Ġstek ve amaçlarını gerçekleĢtirmek için iĢ bölümü 

yapmak gereklidir. Grubun iĢ bölümünü hedeflerine götürecek olan kiĢi liderdir. 

• Bağlı bulunduğu grubun amaçlarını belirleyen ve amaçlar doğrultusunda grup 

üyelerini etkileyen ve davranıĢa yönelten kiĢi (Sabuncuoğlu, 2001). 

• BaltaĢ'a göre lider, sonucu değiĢtiren kiĢidir (BaltaĢ, 2006). 

• Örgütte belirsizliği ortadan kaldıran, çalıĢanların benimsediği, fikirleri ve 

ilkeleri etrafında birleĢtiği ve bütünleĢtiği kiĢi
 
(Çeltek, 2007). 

• Takımdaki hedefleri belirleyen, bu hedeflere nasıl ulaĢılacağını gösteren, 

takımdaki herkesin sorumluluklarını ve rollerini belirleyen kiĢi. 

• Grup üyeleri tarafından hissedilen ancak açıklığa kavuĢmamıĢ olan ortak 

düĢünce ve arzuları benimsenebilir bir amaç biçiminde ortaya koyan ve grup üyelerinin 

potansiyel güçlerini bu amaç etrafında faaliyete geçiren kiĢidir (Eren, 2004). 

Lider ile ilgili tanımlar farklılık gösterse de bu tanımların birleĢtiği noktalar 

genelde aynıdır ve lider ile grup arasındaki iliĢkiyi içerir. 

Lider ile liderlik arasında pek çok araĢtırmalar yapılmıĢ ve farklı Ģekilde 

açıklanmıĢtır. Liderlik kelimesi, dünya literatürüne 14. yy. da girmiĢ olmasına rağmen 
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son iki yüzyılda sıklıkla kullanılmaktadır. Oxford Ġngilizce sözlükte, lider kelimesinin 

varlığının 1300‟lere kadar gittiğini, ama liderlik kavramının çok yeni bir kavram olup 

19.yy.‟ın ilk yarısında ortaya çıktığı belirtilmektedir. Ġngilizce “leadership” 

kelimesinden Türkçeye liderlik olarak geçen bu terime, Türkçe karĢılık olarak 

“önderlik” ve “liderlik” gibi kelimeler önerilmiĢse de çoğu kez liderlik sözcüğü tercih 

edilmektedir (ġiĢman, 2004:2). 

Liderlik ile ilgili olarak bilim adamları arasında farklılık olmasına rağmen, insan 

davranıĢları üzerine etkisi nedeni ile sosyal bilimlerin ortak inceleme konularından 

olmuĢtur.  

Lider ve liderlik konularında yapılan araĢtırmalar, incelemeler ve benzeri 

çalıĢmaların kapsamı ve çokluğu konuya verilen önemin somut göstergeleridir (Aydın, 

2007). 

Liderlik ile ilgili olarak 5000'den fazla çalıĢma, 350'den fazla tanım yapılmıĢ, 

yapılan bu tanımların çoğu net ve tam anlaĢılır bir Ģekilde değildir (Erçetin, 2000).  

Liderlik olgusu örgütlerin içinde bulunduğu küresel ortamda, örgütlerde sürekli 

değiĢmeye bağlı olarak liderlerden beklenen iĢlevlerin değiĢmesi ile ilgilidir. 

Bu bakımdan bazı liderlik tanımlarına bakıldığında; 

• Belirli Ģartlar altında belirli kiĢisel ve grup amaçlarını gerçekleĢtirmek için, bir 

kimsenin (liderin) baĢkaların faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi sürecidir 

(Balçık, 2002). 

• BaĢkalarına esin kaynağı olmak ve onları yönlendirmektir. Bu anlamda 

örgütle gerçekleĢtirilecek değiĢimin itici gücü olmanın yanı sıra herhangi bir sorunla 

karĢılaĢıldığında, karĢılaĢılan sorunu çözmektir (Çalık, 2003). 

• Astları sorgulamaya teĢvik ederek problemlerin daha fazla farkına 

varmalarını, bunlarla baĢ edebilmede alıĢılagelmiĢ davranıĢ ve düĢünüĢ kalıplarını 
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sorgulamalarını ve önceden de var olan problemler hakkında yeni bakıĢ açıları 

oluĢturmalarını sağlamak için izleyenleri etkileyebilme sürecidir (Karip, 1998. 463-

465). 

Bu liderlik tanımlarında da anlaĢıldığı gibi liderlik yönlendiren ve yönlendirme 

sürecinde üst rolü oynayan kiĢidir.  

Liderlik tanımları (vizyoner liderlik, etik liderlik, moral liderlik, kültürel 

liderlik, öğretim liderliği, entelektüel liderlik vb.) içerisindeki kavramlardan bir tanesi 

de dönüĢümcü liderlik kavramıdır. DönüĢümcü liderlik kavramı günümüzde aynı 

zamanda dönüĢümsel liderlik kavramı olarak da bilinmektedir. 

2.2. DönüĢümsel Liderlik Kavramı 

DönüĢüm kavramı Ġngilizce de transformasyon olarak ifade edilip, bazı 

kaynaklarda “dönüĢümcü”, “değiĢimci” dönüĢümsel”, “değiĢimci” “dönüĢtürümcü” gibi 

kavramlarla ifade edilmiĢ, zaman zaman Vizyoner Liderlik, Karizmatik Liderlik ve 

Öğretimsel Liderlikle birlikte değerlendirilmiĢtir (Aydın 2005, Koçel 2005, 

Bursalıoğlu, 2005 ).  

DönüĢümün sözlük anlamı, Ģekil değiĢimi, bir Ģeyin biçimini değiĢtirmek, baĢka 

kalıba sokmak olarak tanımlanmaktadır (Doğan, 2007). DönüĢüm mevcut yapıdan daha 

farklı bir yapıya geçmek ve bunu yaparken de ani ve radikal farklılaĢmalara yönelmek, 

gelecekte olabilecek eğilimlere Ģimdiden hazırlıklı olmak olarak tanımlanır (Akdemir, 

1998).  

DönüĢümcü liderlik, 1978 yılında siyaset bilimci James Mc Gregor Burns 

tarafından aslında değiĢik türlerde siyasi liderleri karakterize edebilmek amacı ile 

liderlik literatürüne sunulmuĢ bir liderlik teorisidir. 1985 yılında Bernard Bass 

tarafından ele alınarak, tüm örgütsel uygulamalara uyarlanabilecek Ģekilde 

geliĢtirilmiĢtir 
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“DönüĢümcü lider, örgüt çalıĢanlarına telkinle güdüleme verir, entelektüel 

uyarım sağlar ve onlarda enerji oluĢturur. Lider, grupta bir vizyon ve misyon bilinci 

oluĢturarak gruptaki bireylerin amaçlara yönelik ilgilerinin artmasını sağlar. 

DönüĢümcü lider, izleyicisini ya da potansiyel izleyicinin var olan bir eğilimini, 

ihtiyacını, isteğini fark eder ve bu ihtiyacı izleyiciyi güdülemek için kullanır, izleyicinin 

gereksinim ve isteklerine hitap ederek harekete geçmesini sağlar (Çelik, 2003).” 

“Yönetim bilimlerinde ve bilhassa eğitim alanında dönüĢümcü liderlik, son 

günlerde büyük önem kazanmıĢtır. DönüĢümcü liderlik alanında ABD; Kanada ve 

Ġngiltere baĢta olmak üzere, uzun vadeli deneysel çalıĢma yapılmakta ve bundan sonuç 

elde edilmeye çalıĢılmaktadır (Bottery, 2001: 200).” 

“Liderlik faaliyetlerindeki çıktılar; iĢ tatmini, kalite geliĢimi, yenilikçilik, 

performansın objektif ve subjektif ölçümleri vb. dönüĢümcü liderlik ile iliĢkilidir. 

DönüĢümcü liderlik ile iĢ tatmini ve iĢ performansının belirlenmesindeki biçimsel rol 

davranıĢları arasında olumlu bir bağıntı vardır (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2001: 344).” 

 “Liderlik, iĢe yönelik ve dönüĢümcü olmak üzere Burns tarafından ikiye 

ayrılmıĢtır. ĠĢe yönelik liderlik sürecini Burns Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır: herhangi bir 

bireyin bazı hususları karĢılıklı olmak üzere değiĢtirmek için diğer kiĢilerle bağlantı 

kurmaya baĢladığı andan itibaren süregelen zamanın tamamıdır. Liderlik üzerine 

çalıĢmalar yürüten Bass, bu konu üzerindeki araĢtırmalarının sonucunda dönüĢümsel 

liderlik kavramını ortaya atmıĢtır. Burns bu kavramı liderin seyircilerin tutumlarında 

oluĢan radikal değiĢikliğe dikkat çekebilmek amacıyla kullanmıĢtır. Bass‟a göre 

dönüĢümcü lider, izleyicilerin moral ve motivasyonlarını yüksek düzeyde tutmaktadır. 

Yani dönüĢümcü lider izleyenler üzerinde büyük bir etki yaratmaktadır. Bass lideri 

mükemmellikler denk anlamda tutmaktadır (Erçetin,2000).” 

 1985 senesinde Bernard M. Bass, dönüĢümsel liderlik hakkında yürttüğü 

çalıĢmalar sonucunda, bu kavrama ölçülebilir ve anlaĢılabilir bir Ģekil kazandırmıĢtır. 

“çok faktörlü liderlik ölçeği” (MLQ) Bass sayesinde literatüre geçmiĢtir. Liderliğe, 
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Burns‟ün aksine geniĢ çerçeveden bakan Bass, dönüĢümsel ve etkileĢimsel liderliği 

birbirini tamamlayan iki kavram olarak nitelendirmektedir. “Dolayısıyla lider, 

etkileĢimsel ya da dönüĢümsel liderlik formunda davranıĢ sergileyebilecek yani 

davranıĢlarını Ģartlara göre saptayabilecektir. Bununla birlikte, tavsiye edilen 

dönüĢümsel liderliğin temel alındığı stratejiler kaydedilmektedir (Berber, 2000).” 

 “DeğiĢimci-reformist liderlik olarak da tanımlanan bu liderlik diğerlerinden 

bütünüyle farklı, geliĢim, değiĢim ve yenilik amaçlayan, izleyicilerine kabiliyetlerinin 

geliĢmesi ve sorumluluklarının artması için sorumluluk veren liderlik türüdür. 

DönüĢümsel liderler astlarını, ödül verme yolu ile ihtiyaçlarını tatmin etmekten çok 

daha fazlasını yaparlar. Astların güven duygularının arttırılması ve grup ve 

organizasyonun kendini anlaması vasıtasıyla da astlar baĢarı ve büyümeye doğru 

yönlendirilmektedir (Güney, 2007:372).” 

2.2.1. DönüĢümcü Liderliğin Temel Özellikleri 

 Liderlerin kendilerini değiĢim ajanı olarak betimlemesi, cesaretli olma, 

çalıĢanlara güvenme, değerlere önem verme, öğrenmenin sürekliliği, karmaĢıklıklarla 

mücadele etme, vizyon sahibi olma dönüĢümsel liderlik özellikleri olarak söylenebilir. 

“DönüĢümsel liderlik yaklaĢımı, liderlik yaklaĢımlarının bir çoğunu kapsayan ve 

lider ile çalıĢanların iliĢkisine önem veren bir yaklaĢımdır. Tepe yöneticilerin ve 

yöneticilerin yönetimindeki geliĢme ve dönüĢümler ıĢığında; lider özellik ve donanıma 

sahip olmaları ve kaydedecekleri düĢünce ve davranıĢ tarzları ile de dönüĢtürücü lider 

olarak farklılaĢmaları gerekmektedir. DavranıĢsal liderlik yaklaĢımında davranıĢların 

nasıl olması gerektiğinin üzerinde durulmuĢtur. Liderlik teorilerinin geliĢiminde önemli 

olan liderin taĢıması gereken özellikleridir (Çelik, 2003).” 

Yönlendirme becerisi liderliğin dinamik unsurlarından biridir ve bu becerinin 

oluĢmasında liderin çeĢitli yetenek ve özelliklere sahip olması gerekmektedir. 

DönüĢümcü liderin üç esas özelliği aĢağıdaki gibidir (Doğan,2007): 
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 Ġnsan ihtiyaçlarına duyarlı olmak: Lider, izleyenlerini planlama evresine 

dahil ederek ve problemlerinin çözümüne katkı sağlayarak onlara değer verdiğini belli 

etmelidir. Yani lider, kendi vizyonunu paylaĢan izleyenlerin bireysel ihtiyaçlarını 

karĢılamalı ve bu sayede onları motive etmelidir. 

 Vizyon sahibi olmak: lider sahip olduğu vizyonunu izleyenleriyle 

paylaĢmalı ve bu amaçla sürekli iletiĢim halinde olmalıdır.  

 Kuvvetli bireysel değerlere sahip olmak: bu tip liderlerin en belirgin özelliği 

eyleme geçebilmektir. Bunun sağlanması için de güçlü bir kiĢilik, disiplin ve cesaret 

dönüĢüm liderliği için kaçınılmaz unsurlardır.  

Taraflarının sahip olduğu potansiyeli en üst seviyede kullanmalarını sağlayan, 

değiĢimi ve yeniliği önceden sezinleyen ve bu yönde onların yeni bakıĢ açıları 

kazanmalarını sağlayan dönüĢümsel liderliktir.  

DönüĢümsel liderliğin bir diğer belirgin özelliği ise izleyicilerin üzerinde 

hissedilebilir bir etkisinin olmasıdır. Bu da, izleyicilerin lidere olan güven duygularını, 

hayranlıklarını ve sadakatlerini arttırıcı etki sağlamaktadır. Bunun doğal sonucu olarak 

da dönüĢümsel liderlerin izleyicileri, kendilerinden beklenilen davranıĢ ve tutumlardan 

daha da fazlasını yapma eğilimi göstermektedirler. DönüĢümcü liderliğin 

tanımlanmasını zorlaĢtıran bazı belirsizlik durumları vardır. DönüĢümcü liderin 

sergilemesi gereken davranıĢlar Ģu Ģekildedir (Çelik, 2003): 

 Cazip ve açık bir vizyon geliĢtirme. 

 Vizyonu gerçekleĢtirmek için strateji geliĢtirme. 

 Vizyonu iletme ve yayma. 

 Vizyonun gerçekleĢeceğine iliĢkin güvenini ve iyimserliğini gösterme. 

 Vizyonun gerçekleĢmesinde izleyenlere duyduğu güveni beyan etme. 

 Ġlk küçük baĢarıları güveni pekiĢtirmek için kullanma. 
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 BaĢarıları kutlama. 

 Anahtar değerleri vurgulamak için sembolik, dramatik eylemleri kullanma. 

 Rol model oluĢturma. 

 Kültürel formlarda değiĢikliğe gitme; eskileri temizleme. 

 DeğiĢimi kolaylaĢtırmak için törenleri, seremonileri kullanma. 

Liderliğin esas unsuru, kültürü etkilemek, kendi amacı doğrultusunda 

yönlendirmektir. DönüĢümcü lider bazı unsurlarda farklılıklar gösterir. Bunlar, 

hedeflerin, yeteneklerin, değerlerin ve uzmanlıkların yönetimidir. Bu liderler, 

izleyicilere ilham kaynağı olurlar ve inanç aĢılarlar böylelikle çalıĢma isteklerini 

arttırarak orijinal düĢüncelerin ortaya çıkmasını sağlarlar.  

DönüĢümcü liderlerin ortak özelliklerinden bir kısmı Ģu Ģekildedir (Çelik, 2003): 

• Kendilerini değiĢim faktörü olarak görürler. 

• Ġnsanlara inanırlar. 

• Bireyleri yüreklendirirler. 

• Hayat boyu öğrenmeyi bırakmayan, kendilerini geliĢtiren kiĢilerdir. 

• Belirsizlik, Ģüphe ve karıĢıklıkların üstesinden gelebilme becerisine 

sahiptirler. 

• Vizyon belirleyen kiĢilerdir. 

• Kavramsal yeteneklerini kullanmada iyidirler. 

• Ġzleyicileri üzerinde özdeĢleĢme ve içselleĢtirme güçlerini daha yüksek 

seviyede uygulayabilmektedirler. 

• Zekâyı destekler ve akılcıdır. 

• Ġzleyenler için moral kaynağıdırlar. 
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DönüĢümcü liderler içinde oldukları her alanda (Ġzleyicilerinin farklı davranıĢsal 

özellikleri, organizasyon yapısı gibi.) kendi etkilerini yansıtmayı bir tür görev olarak 

nitelendirirler.  

Ġzleyicilerinin sorunlarının çözüme kavuĢturulmasında ve kendilerini geliĢtirme 

uğraĢlarında kiĢisel seviyede ilgi gösterebilmeleri için, ilgilendikleri kiĢilere 

güvenmeleri gerekmektedir. 

 “DönüĢümcü liderler mantık çerçevesi dahilinde risk alırlar ve özgürce fikirlerini 

beyan ederler. Bu cesur davranıĢ içinde, duygusal ve entelektüel bir birleĢim gerekir. 

Bazı durumlarda değiĢime neden olacak faaliyetleri hayata geçirmek ve bilinen, 

uygulanan yöntemleri, fikirleri değiĢtirmek, kimi istenmeyen ve mücadele gerektiren 

olaylara sebep olabilmektedir. Cesur liderler, olaylar karĢısında soğukkanlı tavır alan, 

önemli seçimleri yapabilen, sağlıklı ve kuvvetli bir egoya sahiptirler. Özgüvenleri 

oldukça yüksektir. Kendilerini mental olarak her türlü güçlüğe ve engellemelere 

hazırlamıĢlardır. Misyonlarının farkındadırlar. Takviyeye ihtiyaçları yoktur  (Güney, 

2007).” 

 DönüĢümcü liderin kiĢiliği; devamlı araĢtırma, irdeleme, inceleme, öğrenme gibi 

eğilimlere sahiptir. Bu da liderin bulunduğu grubun ya da organizasyonun diğer 

bireylerinden daha farklı ve üst seviyede olmasını sağlamaktadır. 

 DönüĢümcü liderler, belirsizlik gösteren, karmaĢık, Ģüphe içeren durumların 

üstesinden gelebilecek niteliktedirler; çabuk pes eden bir yapıları yoktur. Bu tür 

durumlarla mücadele edebilecek yeteneğe sahiptirler. 

 “DönüĢümsel liderler, liderlik sürecinin oluĢumda en önemli unsurlardan biri 

olan vizyonu belirleyen kiĢilerdir. Vizyon, örgütün geleceğinin gerçekleĢebilecek 

isteklerinin mantıksal resmidir ve diğer liderlik tiplerinde olduğu gibi liderlik sürecini 

oluĢturma da önemli bir faktördür. GerçekleĢmesi istenilen plan ve hedefleri kapsayan 

vizyonlar liderlerin sorumluluğu altındadır. Aynı zamanda vizyon, hayatın tüm 

alanlarında baĢkalarından farklı oldukları düĢünülen liderlerin, kendilerinde var 
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olduğunu iddia ettikleri ve izleyenlerinin de onlar da var olduğunu düĢündükleri bir 

özelliktir (Tabak, 2005).” 

 DönüĢümcü liderlerin dahil oldukları organizasyon yapısından, izleyicilerinin 

farklı davranıĢsal özelliklerine kadar olası her alanda bu liderler kendi etkilerini 

göstermeyi bir tür görev olarak düĢünmeleri; kendilerini değiĢim faktörü olarak 

nitelendirmelerinden kaynaklanmaktadır. 

 “Bir liderin kavramsal becerilerini iyi kullandığını anlamak için; dönüĢümsel 

liderin kiĢi üzerine eğilimlerine ve onu çevresi ile uyumlu bir konuma getirmek için 

bulundukları organizasyonun baĢarısına yönlendirmedeki kabiliyetine bakılmalıdır. 

Kavramsal beceri, organizasyonu bir bütün olarak algılayabilme ve organizasyon 

birimleri arasındaki bağları kontrolden geçirip onu bütüne uyumlu biçime getirme 

özelliğidir. DönüĢümsel liderler kavramsal becerilerini çok iyi kullanırlar (Çelik, 

2003).” 

 DönüĢümsel lider, izleyicisinin kendisiyle bir iliĢki kurma isteğini hissederek 

kendini dolaysız bir Ģekilde tatmin edebildiği bir iliĢki içerisine girer. Bununla birlikte 

kendi değer yargılarına uygun bir ortamda bu iliĢkiyi yaĢamaya çalıĢır. Yani, 

dönüĢümsel liderin izleyicileri üzerinde özdeĢleĢme ve içselleĢtirme güçlerini 

uygulamaları oldukça baĢarılıdır.  

 Bilinen, daha önceden var olan problemlerin çözümünde; yeni çözüm yollarının 

bulunmasında dönüĢümcü liderin zekası ve aklı izleyiciler için cesaret sağlar. 

ÇalıĢanların bu tip sorunları çözebilmeleri için yaratıcı çözümler bulmasına destek 

vererek kolaylaĢmasını sağlar.  

 “DönüĢümcü lider, lidere, değiĢim için olanak tanıyacak bir ortam 

yaratılmasında etkin unsurdur. Bunun nedeni de; dönüĢümcü liderin değiĢimi etkin bir 

biçimde yürürlüğe koyması ve değiĢime rehberlik edebilecek ileri görüĢlülüğünü 

kullanmasıdır. DönüĢümcü lider tam bir yol gösterici aynı zamanda da gerçek bir 

sanatçıdır. Çevresindeki kiĢilere kendilerini aĢmaları için cesaret verir. Hem lider hem 
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de izleyiciler üzerinde dönüĢümcü liderin dönüĢümcü bir etkisi vardır. Bu da 

dönüĢümcü liderin manevi etki taĢımasından kaynaklanmaktadır. Bu tip liderler 

çalıĢanlarının değer yargılarına önem verirler; bu değer yargılarını, heyecanlarını ve 

arzularını genel kapsamlı değerlerini harekete geçirmede kullanırlar (Tabak, 2005).” 

 Bilgi ve iletiĢim çağında dönüĢümcü lider, önemli ölçekli değiĢim dalgalarına ve 

karıĢıklılığına karĢı durabilecek, bu durumları kendi lehine döndürebilecek, dolayısıyla 

çağın gerektirdiği yeni organizasyonu tasarlayabilecek güce ve yeteneğe sahiptir. Ġnsanı, 

organizasyonun en kıymetli faktörü olarak görülen yenilikçiliğe, yaratıcılığa değer 

veren, değiĢimlere karĢı proaktif ve vizyon sahibi lider türüdür (BaltaĢ, 2006). 

2.2.2. DönüĢümcü Liderliğin Amaçları 

Personel üzerinde dönüĢümcü liderin üç esas amaç izlediğini belirten Leithwood; 

bunları Ģu Ģekilde sıralamıĢtır: 

 Problem çözümlerinde astlarından destek almak, 

 Ortak profesyonel kurum kültürünün devamını sağlamak ve personel 

geliĢimine özen göstermek.  

 Kolektif sorumluluğun kuralları ve aralıksız geliĢmeyi daha iyi 

öğretebilmek amacıyla cesaret vermek. 

 Üyelerle sürekli konuĢmak ve diğer çalıĢan elemanlar ile eleĢtiriyi 

gözlemleyip beraber planlar yapmak (CoĢkun, 2005). 

2.2.3. DönüĢümcü Liderliğin Boyutları 

 “DönüĢümsel liderlik ve etkileĢimsel liderlik Bass‟a göre yedi liderlik etmenine 

göre belirlenir. Bunlar: Karizma, ilhamlandırma, zihinsel teĢvik, bireye ilgi, Ģarta bağlı 

ödül, istisnalarla yönetim ve serbest bırakıcı liderliktir. Bass ayrıca; idealleĢtirilmiĢ etki, 

telkinle güdüleme, entelektüel uyarım ve bireysel destek sağlama olarak dönüĢümcü 

lider özelliklerini dört ana baĢlık altında incelemiĢtir (Bass, 1985).” 
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2.2.3.1. Karizma-ĠdealleĢtirilmiĢ Etki 

 “DönüĢümcü liderin en önemli özelliklerinden biri olan karizma-idealleĢtirilmiĢ 

etki literatürde karizma kavramı ile eĢ anlamlı olarak kullanılmaktadır. Kökeni 

Yunancaya dayanan karizma kavramı; "ihsan edilmiĢ ve bağıĢlanmıĢ", "ilahî ilham 

yeteneği" anlamlarını taĢımaktadır. Ġlk olarak Max Weber tarafından sosyal bilimlerde 

kullanılan karizma kelimesi; geleneksel, karizmatik ve ussal-yasal olmak üzere üç tip 

yetkiden biri olarak kullanılmakla birlikte Weber karizma kavramını; politik, sosyolojik 

ve psiko-analiz yönden ele almıĢtır (Çeltek, 2007).” 

 “Ġzleyicilerine örnek rol model olan dönüĢümcü liderler; izleyicilerinin 

saygılarını ve güvenlerini kazanırlar aynı zamanda kendilerinin dürüstlüklerine 

inanmalarını sağlarlar. Bu idealleĢtirilmiĢ etki boyutunun bir neticesidir (Bass, 1985).” 

Ġzleyicilerinin ihtiyaçlarını düĢünen dönüĢümcü lider bu sayede çok büyük 

saygınlık kazanır. Bunun esas sebebi de dönüĢümcü liderin izleyicilerini çok iyi 

tanıması ve yapabileceklerinin en iyisini yapmalarını istemesidir. 

 DönüĢümcü liderler kendi eksiklerini kapatmak için güç gösterisi ve güç 

kullanımı yapmazlar. Ancak ihtiyaç olduğu zamanlar kullanırlar. Risk alımlarında 

dönüĢümcü liderler tecrübelidirler. Ġzleyicileriyle riskleri paylaĢırlar ve onlara bu 

konuda yardım ederek risk almalarını kolaylaĢtırırlar. Bu yardım veya destek, yüksek 

ahlaki düzey ve moral sergilemeden ibarettir.  

 “DönüĢümsel liderin astlarına bir vizyon ve misyon bilinci kazandırması demek; 

liderin astlarının saygısını ve güvenini kazanması aynı zamanda iyimserliklerinin 

artması demektir. Bu idealleĢtirilmiĢ etkidir. Bu Ģartlar altında, dönüĢüme liderlik 

etmesi için seçilen liderin beceri, baĢarı ve bütünlük için bir yeteneğe sahip olması 

gerekmektedir. Bu aynı zamanda izleyicilerin etkilenme sürecidir (Sabuncuoğlu, 2001)” 

 “Karizmatik liderliği oluĢturan kavramlar bağlılık, saygınlık, duyarlılık, güvenli 

ortam yaratmak, çalıĢkanlık ve baĢarı gibi kiĢisel özelliklerdir. DönüĢümsel liderliğin 
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kökeninde yer alan karizmatik liderliğin bütün özelliklerini taĢımasından ve bu 

yaklaĢımda karizma sosyolojisinin önem arz etmesinden nedeni bahsedilen 

özelliklerdir. Ġzleyiciler bu özellikler dolaysıyla karizmatik liderden etkilenerek, 

düĢünce ve davranıĢlarını değiĢtirebilmektedirler (Çeltek, 2007).” 

 “Karizmatik lider kendinde mevcut bulunan özelliklerini sosyal taklit 

aracılığıyla izleyicilerine kendini ve düĢüncelerini benimsetir. Vizyonunu hayata 

geçirmek için izleyicilerine kabiliyetlerini geliĢtirmek ve kendilerini kuvvetli ve 

güvende hissetmelerini sağlamak için görev verir. Vizyoncu fikirlerini, karizmasını 

bireylerin yetenek ve güvenirliliklerine göre yapılandırır; kiĢilere göre yapılandırmaz. 

Böylelikle vizyon ve misyon duygusunu sağlayan karizmatik lider; saygı ve güven 

kazanır. Ġzleyiciler de bu liderlerle özdeĢleĢerek güvenilir ve ulaĢılabilir 

olabilmektedirler (Sabuncuoğlu, 2001).” 

 “ĠdealleĢtirilmiĢ etki ile karizma arasındaki fark: karizmanın çoğu zaman 

karizmatik olarak nitelendirilen liderin izleyenlerinin yönelttiği nitelikleri tanımlaması; 

idealleĢtirilmiĢ etkinin ise liderin izleyicileri ile iliĢkide bir vizyon oluĢturma ve misyon 

belirlemesi olarak açıklanabilir. Ġzleyiciler liderin etkisini, davranıĢlarını ve özelliklerini 

idealleĢtirmiĢlerdir. Bu sebeple,  davranıĢ olarak idealleĢtirilmiĢ etki ve atfedilen 

idealleĢtirilmiĢ etki olmak üzere idealleĢtirilmiĢ etki iki ana baĢlıkta incelenebilir (Eren, 

2004).” 

DavranıĢ Olarak ĠdealleĢtirilmiĢ Etki: liderin kendisi için önem arz eden 

değer yargıları ve inançlar hakkında konuĢması; vermiĢ olduğu kararların ahlaki ve etik 

sonuçlarını alması bir amaç duygusuna ve ortak bir misyon duygusunun mevcut 

olmasının önemini vurgulanmasını kapsar.  

Atfedilen ĠdealleĢtirilmiĢ Etki: astların lider için çalıĢmaktan dolayı gurur 

duymaları; gruba faydalı olabilecek her Ģeye kendi çıkarlarından önce öncelik vermesi; 

izleyicilerin kendilerine saygı duyması ve kendine güveni tam olan, sağlam biri olduğu 

izlenimi uyandırması gibi yönler liderlerin atfedilen idealleĢtirilmiĢ etkilerindendir. 
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 Karizmatik liderin belirlenmesinde en önemli unsurlar, liderin kiĢiliği ve üyeler 

tarafından benimsenme oranıdır. Örgütsel yapı içerisindeki pozisyonunun çok da önemi 

yoktur. Dolayısıyla da karizmatik lider, diğer lider tipleri içerisinde nitelikleri en güç 

belirlenebilen ve ortaya çıkıĢı çok zor kestirilebilen bir liderlik tipidir. Ġzleyicilerin 

duygu ve düĢünceleri, tercihleri, özlemleri ve de bağlılıkları üzerindeki etkiler 

karizmatik liderin ortaya çıkıĢında önemli etkenler olmaktadırlar. 

 “Sosyal etkileme süreçlerinde karizmatik liderler, kiĢisel özdeĢleĢme, sosyal 

özdeĢleĢme, içselleĢtirme ve öz fayda terimlerini benimsemiĢlerdir (Kılınç, 1997).” 

KiĢisel ÖzdeĢleĢme: Öz saygınlığı, öz kimliği güçsüz olan ve otorite 

karakterlerinden bağımsız olarak çalıĢamayan, onlara ihtiyacı olan kiĢiler, liderin kiĢisel 

özdeĢleĢtirme gerçekleĢtirdiği izleyici kesimini oluĢturan kiĢilerdir. Bu kiĢiler liderin 

Ģahsına bağlı ve sadıktırlar. KiĢisel özdeĢleĢtirmeden geçen kiĢiler, liderin benimsemiĢ 

olduğu vizyon, strateji ve tutumdan çok fazla etkilenmezler. Bunun sonucu olarak da 

liderin herhangi bir sebepten ötürü ayrılması durumunda, bahsi geçen kiĢiler 

özdeĢleĢebilecekleri baĢka bir lider rol modeli arayacaklardır.  

Sosyal ÖzdeĢleĢme: Grubun kimliği ve paylaĢılmıĢ değerler ile izleyicilerinin 

benlik kavramları arasındaki iliĢkiyi kuran karizmatik liderler bu sayede sosyal 

özdeĢleĢmeyi de arttırmıĢ olurlar. Kendi ihtiyaçlarından önce grubun ihtiyaçlarına 

öncelik veren izleyiciler; kendilerini grupları için feda etmeye her an hazırdırlar. Yani 

sosyal özdeĢleĢmesinin kiĢisel anlayıĢtan ziyade toplumsal anlayıĢa dayandığını 

göstermektedir. Bu da yüksek düzeyli bir sosyal özdeĢleĢmenin habercisidir. 

Karizmatik liderler grup mensuplarının kahramanlık eylemlerinden bahsederek, eski 

liderlerinin ya da kurucularının sembolik davranıĢlarına değinerek, geçmiĢ baĢarıları ile 

ilgili hikayeler anlatarak, gurubun geçmiĢine dair atıfta bulunurlar. 

  ĠçselleĢtirme: Genellikle karizmatik liderler izleyicilerini etkilemek için, Ģu 

anki değerlerini belirgin hale getirmekte ve bu değerleri görev hedefleriyle 

iliĢkilendirmektedir. OluĢan yeni değerleri her ne kadar benimseyip etkilemeye 
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çalıĢsalar da mevcut değerlerle etkilemeye çalıĢmak daha sık kullandıkları bir 

yöntemdir. Vizyonun vurgulanması baĢvurulan esas yoldur. Bu vizyon, görev 

hedeflerini izleyicilerin kiĢisel kavramlarını ve değerlerini yansıtacak ideolojik 

kavramlarla tanımlanır. 

  Öz fayda (Kendine Güven): Ġzleyicilerini ortak amaçlarında diğer grup 

elemanları ile iĢbirliğine daha arzulu hale getiren karizmatik liderler bunu, öz faydayı 

arttırarak gerçekleĢtirirler. KiĢisel ve toplu çabaları baĢarıya ulaĢtıracağına dair beklenti, 

öz faydanın artmasıyla sağlanır. Ġzleyiciler kendilerini liderleriyle özdeĢleĢtirme çabası 

içinde girerler. Karizma etki boyutunda lidere hayranlık saygı ve güven duyguları 

beslerler. Ġzleyiciler lideriyle kendilerini özdeĢleĢtirirler. Liderin idealleĢtirilmiĢ etki 

davranıĢıyla iliĢkili ikinci etken; karizmanın izleyicileri tarafından lidere isnat 

edilmesidir. Ġzleyicilerin gözünde lider doğaüstü nitelikleri barındıran kiĢidir. 

 Karizmatik liderin ortaya çıkmasını kolaylaĢtıran Ģartlardan bir tanesi; 

izleyicilerin vazifelerinin ideoloji ile bağlanması gerektiği konusudur. Diğer Ģartlar da 

aĢağıdaki gibidir (CoĢkun, 2005): 

 Gerçekte var olmayan bir sorunun yapay olarak ortaya çıkarılması. 

 BastırılmıĢ duygu ve davranıĢları hareketlendirecek bir amacın var 

olması. 

 Liderin vizyonu ile izleyicilerin kimlik ve değerlerinin iliĢkisinin sağlam 

olması. 

 DeğiĢimi zorunlu yapan ya da var olan durumu yaĢanmaz kılan kriz, 

kargaĢa ya da belirsizlik Ģartlarının bulunması. 

 Ġdeoloji ile izleyicilerin görev ve rollerinin birbiriyle bağlantılı olması. 

 Var olan Ģartlardan memnuniyetsizlik duygusunun yoğun Ģekilde 

yaĢanması (Adaletin açıkça algılanması). 
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 Geleneksel olarak iĢ yapma yol ve yöntemlerinin değerini kaybetmiĢ 

olması. 

 Örgütle iliĢkiyi sağlayan bir amacın mevcudiyeti. 

 Çok sayıda insanın örgütte yetersizlik, piĢmanlık, korku, suçluluk, 

düĢmanlık duygularından muzdarip olması Ģeklindedir. 

 Bunların neticesinde, liderlerin karizma boyutu Ģu Ģekilde ifade edilebilir: vizyon 

ve misyon duygusu, kazanılan güven, dürüstlük, kazanılan saygı ve grup içine empoze 

edilen onur.  

2.2.3.2. Telkinle Güdüleme - EsinlenmiĢ Motivasyon 

 “KiĢinin ihtiyaçları iki Ģekilde olabilir: temel gereksinimler ve kiĢinin ilgisi ve 

arzusu doğrultusunda Ģekil kazanan istekler. Ġnsanların hareket mekanizmaları önemli 

ihtiyaçlar ortaya çıktığı zaman çalıĢır. Ġhtiyaç eyleminden sonra insanda; ödüle ulaĢmak, 

haz almak ve mutlu olmak gibi beklentiler ortaya çıkar. Bunun yanı sıra, insanlara iĢ 

yaptırabilmek her zaman için kolay olmayabilir. Ġnsanın istekleri doğrultusunda etkili ve 

verimli çalıĢma ortaya çıkar ya da çıkmaz. Bu durum kiĢiyi yöneteni zorlamaktadır 

(BaltaĢ, 2006).” 

 “Ġhtiyaçlar, bütün insanlarda bir amacın gerçekleĢmesini istediklerinde harekete 

geçmelerini sağlayan bir kavramdır. YaĢadığı süre boyunca insan ihtiyacını gidermek 

amacındadır. Herhangi bir amaca yönelik olarak ihtiyaçların davranıĢa dönüĢme 

sürecine, motivasyon süreci denilmektedir. Motivasyon kurallarından biri olan telkinle 

güdüleme; insanların ne Ģekilde motive edileceği sorununu yanıtlamaya yönelik olan 

kurallardan bir tanesidir. Telkinle güdüleme genel anlamıyla; yüksek beklentilere 

karĢılık verme, çabaları yönlendiren bir takım sembollerden yararlanma ve önemli 

amaçları basit bir Ģekilde açıklamadır  (Çelik, 2003).” 
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 Ġzleyicilerin problemlerini ve bunları çözüme ulaĢtırmanın farkında olmaları 

yönündeki değiĢim ve izleyicilerin değer ve inançlarındaki değiĢim zihinsel özendirme 

kapsamına girmektedir. Lider, izleyicilerine yüksek beklentiler ve cazip bir gelecek 

sunar. Bununla birlikte iyimser bir hava yaratan lider, izleyicilerinde heyecan uyandırır.  

Bütün bunları izleyicilerine karĢı basit dil, sembol ve resimler kullanarak yapar. 

 “Telkinle güdülemenin amaçları: ekip ruhunu yükseltme, iĢi anlamlı kılma, 

izleyicilerine esin ve güdüleme sağlama, heyecan ve pozitif duygular gösterme ve 

çekici gelecek adımlarını vizyon ile göstererek izleyicileri bu sürecin içine dahil 

etmektir (Bass ve Avolio, 1993).” 

 Ġzleyicileri uyarmak ve motive etmek için dönüĢümcü lider, iĢlerini 

farklılaĢtırma ile anlamlanmasını sağlar. PaylaĢılan vizyon ile izleyicilerin birbirileriyle 

tam bir bağlılık içinde olmalarını sağlar ve amaçlar doğrultusunda çalıĢmaları yönünde 

onlara yol gösterir. ÇalıĢanları ile lider arasında vizyona ve amaçlara bağlılık 

konusunda güven temelli bir iliĢki söz konusudur. Ġzleyicilerin davranıĢlarının form 

kazanması ve dönüĢümün sağlanması için dönüĢümcü liderin iletiĢim yeteneği ön plana 

çıkar. Ġzleyicilerin, beklentileri geçen bir performans sergilemelerini sağlamaları için 

dönüĢümcü lider, çalıĢanlarını motive eder. Bu motivasyon sürecinde üç temel liderlik 

süreci kullanılır (Koçel 2005): 

 Ġzleyicilerinin yüksek kademe isteklerini liderlik süreci ve misyonu 

bağlantılarıyla motive eder ve yerine getirir. 

 Hedeflenen amaçların değeri ve önemi ile bunları baĢarıya ulaĢtırma 

yolları hakkında izleyenlerinin daha çok bilgi edinmesini sağlarlar. 

 Ġzleyenlerini, ortak bilinç ve hedefleri baĢarabilmek adına 

performanslarının yükseltmesine ikna ederler. 

  Ġzleyicilerin düĢüncelerinin davranıĢ olarak yansımasında liderlerin payı 

büyüktür. UlaĢılması arzulanan hedefe olan bağlılığı lider; gelecekteki durumun, 
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önceden izleyicilerin zihninde Ģemasını oluĢturarak ve karĢılıklı beklentileri açıkça 

ifade ederek sağlar. Telkinle güdüleme aynı zamanda ilham verme ya da ilham veren 

motivasyon olarak da tanımlanmaktadır. Bu aynı zamanda liderin tanımlamasıdır. 

Çünkü lider; örgüt içinde oluĢan vizyonun bir parçası olmaları ve ona bağlanmaları 

amacıyla isteklenmeleri konusunda izleyicileri cesaretlendirir ve izleyicilere 

beklentilerini iletir. 

  “Lider, telkinle güdülemede,  geleceğe dair pozitif, ulaĢılması kolay açık bir 

Ģekil belirtir. Bunu yaparken de karmaĢıklığı azaltır, beklenilen vizyona ulaĢılabilmeleri 

için basit bir dil kullanır ve izleyicilerinin beklentilerini aĢmaları için cesaret verir. 

Hedeflenen amaçların gerçekleĢtirilmesi için de izleyicilerin fazladan efor sarf etme 

isteğinin olması gerekmektedir. Bu, izleyicilerin telkinle güdülemeye olan tepkisidir 

(Doğan,2007).” 

 Telkinle güdüleme sürece özetle; vizyon oluĢturma, ilham verme, vizyonu 

ilerletme, izleyicilerin çabalarına semboller kullanarak yaklaĢma ve uygun davranıĢ için 

rol model olma ve oluĢturma sürecidir. Liderlerin eleĢtirel yapılarından dolayı 

devamlılık ve yapıyı reddederler.  

 “ĠletiĢim ve motivasyon kabiliyeti liderlik sürecinin iki önemli hususudur ve 

bunlar dönüĢümcü liderlikte daha da önem kazanmakta; esas stratejilerin oluĢumda 

katkı sağlamaktadır. Örgütte sistematik farklılaĢma ve dönüĢüm sürecini baĢlatmak ve 

devam ettirilebilir bir biçime getirmek, dönüĢümcü liderin ortaya çıkıĢ amacıdır. 

DönüĢümcü lider hedefine ulaĢabilmek için bir vizyon geliĢtirir ve izleyicileriyle 

paylaĢır. Bu tutumu lidere, ulaĢılabilir lider izlenimi kazandırır. Ġzleyiciler ile 

etkileĢmek ve iletiĢim kurmak dönüĢümcü liderin davranıĢlarının paylaĢılan doğasının 

bir yansımasıdır (Erçetin,2000).” 

 PaylaĢılan vizyonu etkin biçime getirmeyi, iletiĢim kurmayı ve vizyonun 

arkasında duran kültüre Ģekil kazandırmayı; güçlü ve nitelikli bir iliĢki ağı ancak 

mümkün kılabilir. Bireysel destekçileriyle yüksek düzeyde iliĢkiler kuran dönüĢümcü 
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liderler, bu davranıĢlarıyla paylaĢılan değerlerin iliĢkilerin doğasını etkilemesine ve 

vizyon oluĢumunun kolaylaĢmasına neden olmaktadır. 

2.2.3.3. Entelektüel Uyarım 

 “Zihinsel teĢvik olarak da bahsedilen entelektüel uyarım, dönüĢümcü liderliğin 

etik açıdan normatif yönünü oluĢturmaktadır. Bahsedilen boyut, kiĢilerin faaliyetlere 

katkılarını bilinçli olarak yükseltmelerini, iĢlerin yapılıĢ biçimini yeniden gözden 

geçirmelerini sağlar. Bunun yanı sıra, kendi problemlerini hem lider hem de kendi 

inançları ve değerleri doğrultusunda değerlendirerek çözüme ulaĢtırılmasını 

sağlamaktadır (Erçetin, 2000).” 

 Lider, entelektüel uyarım boyutunda, astlarının yaratıcı yeteneklerini teĢvik 

eder, yeniliği ve değiĢimi eskiye göre yeğlemelerini ve bu hususta 

cesaretlendirilmelerini sağlayan uyarılarda bulunur. Astların kendi yeteneklerini 

sergileyebilme alanlarını çoğaltır. Astların yeniliğe açık olmak için sarf ettikleri gayreti, 

yeniden biçimlendirici sorunları, yaratıcılığı destekler. 

 Entelektüel uyarım süreci Ģu Ģekilde de açıklanabilir; liderin, astları sorgulamaya 

teĢvik etmesiyle sorunun daha çok bilincine varmalarını, bunlarla mücadelede bilinen 

davranıĢ ve düĢünüĢ tarzlarını sorgulamalarını ve daha önce mevcut olan sorunlar 

hakkında yeni bakıĢ açıları oluĢturmalarını sağlamak amacıyla izleyicileri etkileyebilme 

sürecidir (Erçetin, 2000). 

 “Astların eski mevcudiyetlerini yeni görüĢ açısıyla görmelerini; liderin zihinsel 

dürtüye verdiği önem sağlamaktadır. Liderler, astların yaratıcı düĢünmeye sahip 

olmalarını, stresle baĢ edebilecekleri yorum kabiliyetlerinin geliĢiminin kolaylaĢmasını 

sağlarlar. Bu sayede astlar düĢüncelerini daha açık bir Ģekilde ifade edebilmektedir 

(Bass, 1997).” 

 Sorunların çözümünde lider çeĢitli yaklaĢımları benimser ve teĢvik eder, 

astlarında bu farklı yaklaĢımlar karĢısında görüĢlerini bildirmeleri için gereken ortamı 
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ve Ģartları oluĢturur. Dolayısıyla da lider, değiĢimci kapasitesini, entelektüel, yenilikçi 

ve daha verimli olması için edilgen kalmaktan kurtarır. 

 Entelektüel uyarım, astlara karĢı liderin göstermiĢ olduğu netlik, astların 

varsayımları irdeleyerek problemlere daha yaratıcı çözümler bulmalarını beraberinde 

getirir. Astların daha yenilikçi ve yaratıcı tutumlarını daha rahat göstermelerini; 

entelektüel uyarım ile astlar ile lider arasında var olan sorunların görüĢülmesi ve 

astların durumun belirsizlik halinden duyabilecekleri rahatsızlıkların ortadan 

kaldırılması sağlamaktadır.  

 “Lider, astlarını değiĢik Ģekillerde düĢünmelerini; yaratıcı düĢünce ve sezgiyi 

teĢvik eden bir hava oluĢturup, kendi yaklaĢımından daha farklı görüĢleri akıllarda 

canlandırma ve ortaya koymalarını sağlamak amacındadır. Yani astların liderle aynı 

düĢünce doğrultusunda olma gibi zorunluluğu yoktur (Yiğit, 2002).” 

 “Ġzleyiciler yaratıcı becerilerini entelektüel uyarım ile birlikte kullanarak farklı 

düĢünüĢ biçimleri geliĢtirmekte ve böylece meydana gelen fırsatları organizasyonun 

misyonu ve vizyonu doğrultusunda kullanabilmektedirler. Entelektüel uyarımı özetleye 

cümle Gebelein „in “liderlik yetkinliği yeni becerilerin uygulamaya geçilmesi için 

fırsatlar yaratabilme özelliğine bağlıdır" cümlesidir (Ersaslan, 2003).” 

2.2.3.4. Bireysel Destek 

 DönüĢümsel liderler astlarının her birine kiĢisel geliĢimleri açısından yardımcı 

olmaya; rehberlik etmeye çalıĢırlar. Liderin otoriter rejiminin olmaması bireysel destek 

kavramıyla doğrudan bağıntılıdır. Destek ortamının yaratılması öğrenme imkanlarının 

doğmasını sağlar. Bireysel farklılıklar, ihtiyaç ve beklentilerde ön planda tutulur. Böyle 

bir durumda ast yöneticisiyle birebir iletiĢim kuruyorsa; desteklendiğini, dinlendiğini ve 

saygı gördüğünü hissediyor ve biliyor, demektir. 

BaĢkalarını düĢünmenin faydaları üzerinde durulmasıyla ilgili olan unsur, 

dönüĢümsel liderliğin bireysel ilgi öğesidir.  BaĢta geliĢimsel gereksinimler olmak üzere 
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izleyicinin tüm ihtiyaçları için liderin göstermiĢ olduğu bireysel ilgi seviyelerini 

bireysel destek yansıtır. ÇalıĢanların iĢ motivasyonlarının artmasını, iĢ yapabilme 

potansiyellerinin ortaya çıkmasını ve lidere olan güven duygularının artmasını; her bir 

çalıĢanı ile birebir bağlantı kurup onların ihtiyaçlarını ortaya koyup çözmeye çalıĢan 

lider sağlamaktadır. Böylelikle astlarına önerilerde bulunan liderler bir nevi onların 

koçları olurlar. 

  Ġzleyicilerin kaygıları, bireysel destek boyutundaki liderin, sorunun çözümünde 

kaygı unsurunun da iĢin içine katmasına neden olur. Liderler her türlü değiĢime uyum 

sağlamak gerekliliğini hissederler. Teknolojiye ve kendi izleyicilerinin davranıĢ ve 

gereksinimlerine karĢı bilinçli olma ihtiyacı hissederler (Çelik, 1998). Liderler 

izleyicilerin kendilerini geliĢtirebilmeleri için tavsiyelerde bulunurlar ve arzu edilenleri 

öğrenmeleri için onlara vakit ayırırlar. DönüĢümcü lider, kiĢinin kendini geliĢtirmesi 

için lazım olan desteği aynı zamanda da kiĢinin değiĢim sürecinde gereksinim duyduğu 

yardımı sağlamaktadır. 

 “BaĢarı ve geliĢme için dönüĢtürücü liderler, izleyicilerinin ihtiyaçlarına özel bir 

alaka gösterirler. Bireysel ilgi sağlamamanın amacı, izleyicilerin daha yüksek 

derecelerde çalıĢma performansı sergilemeleridir. Bu da çalıĢanların diğer çalıĢanlardan 

farklılıklarının vurgulanması ve bu farklılıkların içinde mevcut olan zenginliğin ortaya 

çıkarılmasıyla olur (Bass ve Avolio, 1990).” 

 “Yeni öğrenme koĢullarının meydana getirilmesi ve ihtiyaçlar ve istekler 

doğrultusunda kiĢisel farklılıkların tespit edilmesi ancak destekleyici bir ortamda 

mümkündür (Bass, 1994).” 

 “Bireysel davranıĢ farklılıklarının olması liderin tercih ettiği bir durumdur. 

Çünkü farklı kiĢilerin farklılıklara göre görev dağılımda kendilerine yer bulmaları, daha 

yüksek baĢarılarının elde edilmesini sağlar (Karip, 1998).” 

 “Bahsedilenlerin yanı sıra lider aynı zamanda daha üst kademede ihtiyaçları 

karĢılamak için, astlarının kiĢisel ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, efor harcar. 
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Astların sürekli olarak yeni Ģeyler öğrenmesini sağlayacak biçimde görev dağılımı 

yapılır. Astlarını birer birey olarak gören lider, astlarının kaygılarında ve beklentilerinde 

onlara destçi olur. Lider, bulunmuĢ olduğu önerilerle astların geliĢimine katkı sağlar ve 

öğrenmeleri için imkanlar yaratır. Bu, bireysel etkinin, izleyicilerin geliĢimi üzerindeki 

katkı sağlayıcı bir boyut olma özelliğini gösterir. Lider, izleyicilerin ihtiyaçlarını 

önemle izleyip, mevcut imkanları öğrenir ve onların deneyimlerini arttırmaya ve güven 

aĢılamaya gayret gösterir (Karip, 1998).” 

 “ Bireysel destek boyutu aynı zamanda izleyicilerin her birine sorumluluk 

yükleme, bireysel dikkat unsurunu kazandırma ve saygı gösterme süreci olarak da 

tanımlanabilmektedir (Keçelioğlu, 1998).” 

 “Ġzleyicilerin performanslarından çıkarılacak sonuçlar hakkındaki beklentiler ile 

oluĢturulacak özgüven birbirleriyle oldukça sıkı bir bağlantı içindedirler.  KiĢileri daha 

fazla çalıĢmaya yönelten unsur; performans ile kazanılacak sonuç hakkındaki 

beklentinin pozitif olmasıdır. Bununla beraber, kiĢi eğer daha çok çalıĢma çabası 

içerisine girmiyorsa; performans ile çıkarılacak sonuç hakkındaki beklenti arasındaki 

iliĢki negatiftir (Ġnci, 2001).” 

 “Liderin otoriter olmaktan çıkıp farklı bir kimliğe bürünmesine neden olan etken 

bireysel seviyedeki ilginin varlığıdır. Liderin empati kurma yeteneği oldukça fazladır. 

Bu da, bahsedilen boyutta, liderlerin izleyicilerinin her biriyle yakın iliĢki kurmasının 

ve onların ihtiyaçlarını belirleyip çözüme ulaĢtırmasının bir sonucudur. Lider, bu 

sayede izleyicilerinin ona karĢı güvenini de arttırmıĢ olur (Alkan, 2006).” 

 Kısaca, dönüĢümcü liderliğin her bir boyutu  dönüĢüm sürecinde farklı bir önem 

değerine sahiptir. Bununla birlikte her boyut vizyon ve misyon empoze eder. 

 “Liderin, karĢılaĢtığı imkânları değerlendirmelerinde izleyicilerini amaca 

yönlendirmesi ve dönüĢüm amacıyla onları isteklendirmesi telkinle güdülemeyi; liderin 

kiĢileri düĢünmeleri için teĢvik etmesi, çeĢitliliğin öneminin farkında olması ve bunu 

kendi lehine kullanması, her çeĢit fikre önem vermesi entelektüel uyarımı; liderin, 
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izleyicilerinin benlikleriyle ilgilenmesi, onlara cesaret kazandırması ve geliĢimlerini 

sağlaması, bilgi ve yeteneklerinin en üst seviyede geliĢmesini sağlaması da bireysel 

ilgiyi tanımlar (Doğu, 2003).” 

2.2.4. DönüĢümcü Liderliğin GeliĢimi 

 “Modern yönetim teori ve araĢtırmalarında çok büyük önem arz eden ve ilgileri 

üzerinde toplayan aynı zamanda yönetim bilimi içerisinde yer alan ve esas alt 

kademelerinden birini oluĢturan liderlik anlayıĢı, dönüĢümcü liderlik anlayıĢıdır 

(Keçecioğlu, 1998).” “Bilhassa son senelerde önemli kurumların tekrar yapılandırma 

süreciyle iliĢkili olarak karĢılaĢılan problemler etkili bir liderlik Ģekli için kuvvetli bir 

arayıĢa yani dönüĢümcü liderlik kavramına sebep olmuĢtur (CoĢkun, 2005).” 

ĠdealleĢtirilmiĢ etki 

 Kritik durumlarda grubun stresini dengede tutar. 

 KiĢilerin talep ve isteklerini ön planda tutarlar. 

 KiĢilerde paylaĢılan bir misyon; aitlik duygusu yaratır. 

 KiĢilere sahip olunan amacı aĢılarlar. 

 Üst seviyede yaĢanan krizleri belirler. 

Telkinle güdüleme 

 Telkinle güdüleme kiĢileri mevcut performans düzeylerine eriĢebileceklerine 

ikna eder ve uygulamaya geçebilmeleri için bir örnek oluĢturur. 

 KiĢilerin beklentilerinin, bazı olumsuzlukları ortadan kaldırarak, 

yükselmesini sağlar. 

 Geleceğe yönelik düĢünerek beklenmedik imkanlarda faydalanma fırsatı 

yaratır.  

 KiĢilere, yapılan etkinliklerin açıklamasını yapar.  

 Ġleriye dönük olarak  iyimser ve uygulanabilir fikirler geliĢtirir. 
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Entelektüel uyarım 

 Mevcut fikirlerini yeniden gözden geçirmek için cesaret sağlar.  

 YaĢanmıĢ örnekleri, anın problemlerine adapte edip uygular. 

 Problemleri yeniden gözden geçirmeleri için motive eder. 

 Örgüt içerisinde tartıĢma ortamı oluĢturur.  

 KiĢileri hızlı düĢünmeye teĢvik eder.  

 Her fikri mantık dıĢı olsa dahil mutlaka dinler. 

BireyselleĢtirilmiĢ ilgi 

 KiĢilere çift taraflı fikir alıĢ veriĢi için cesaret verir. 

 KiĢilere kabiliyetleri ve gereksinimleri ile bağlantılı olarak özgürlük verir. 

 KiĢisel geliĢimi destekler. 

 KiĢilerin üstünlüklerini ve zayıflıklarını belirler. 

 KiĢilerin mutluluk ve rahatı ile ilgilenir. 

 KiĢilerin beceri ve gereksinimleriyle ilgili olan projeleri belirler. 

 Mesleki formasyonları geliĢtirici imkanlar sağlar. 

 

Lider, aklındaki geleceği bir vizyonla biçimlendirir, ekibin amaçlarını kiĢilerin 

amaçları Ģekline dönüĢtürür, çalıĢanlarının menfaatlerini geniĢletir ve kiĢilerin 

kendilerinden önce ekibin iyiliğini düĢünmelerini sağlar. Yeniliklere, reforma ve 

değiĢime yönelik olan liderlik; dönüĢümcü liderliktir. 

“Ġnsan hayatına anlam kazandırma ihtiyacı üzerine dönüĢümcü liderlik kavramı 

ortaya çıkmıĢtır. DönüĢümcü liderin çabası; daha baĢarılı bir değer Ģekillendirici, anlam 

kazandırıcı ve rol model olabilmektir. Bununla birlikte kiĢileri birleĢtiren, kendilerini 
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geliĢtirmeleri ve aĢmaları için onlara cesaret kazandıran ve bu yolda model olabilen 

liderlik tarzını oluĢtururlar (Özçelik, 2005).” 

“Bass‟ın dönüĢümcü liderlik üzerine geliĢtirdiği „Çok Yönlü Liderlik Anketi 

(Multiple Leadership Questionnaire)‟; eğitim kurumları, emniyet teĢkilatı, ordu, özel ve 

kamu kurumları gibi alanlarda, dönüĢümcü liderlik hakkında yapılan çalıĢmaların 

ölçümlerinde kullanılmıĢtır (Zel, 2001).” 

“Sashkin çalıĢmalarında, dönüĢümcü liderlikte vizyonun önemi ve vizyon 

oluĢturma yolları üzerinde durmuĢ. Lider DavranıĢ Anketinde beĢ sınıf oluĢturulmuĢtur. 

Bunlar: açıklık, haberleĢme, güven, dikkate alma ve fırsat yaratma. Ayrıca bu sınıflara 

ek olarak dönüĢümcü liderleri ortalama lider ve yöneticilerden farklılaĢtıran üç özellik 

ortaya çıkartılmıĢtır. Bu özellikler: kendine güven, güç isteği ve vizyondur. Bu 

özellikler kiĢilerin sonran kazandığı özelliklerdir (Uyguç, 2000).” 

“Bass yapmıĢ olduğu çalıĢmalarda dönüĢümcü liderlikte Ģu terimler üzerinde 

yoğunlaĢmıĢ ve geliĢtirmiĢtir: karizma, ilham verme, bireyselleĢtirilmiĢ ilgi, zihinsel 

uyarım. Podsakoff ise dönüĢümcü liderliği altı farklı boyutta incelemiĢtir. Bunlar: 

vizyon ve ilham sağlama, davranıĢ modelleri oluĢturma, grup amaçları için kendini 

adama, entelektüel uyarım, bireysel destek sağlama ve yüksek performans beklentisidir. 

Bunları tespit ederken Bass‟ın dört boyutundan faydalanmıĢtır. Türkiye‟de dönüĢümcü 

liderlik adına yapılan araĢtırma sayısı oldukça kısıtlıdır ancak artıĢ eğilimdedir. Son 

senelerde özellikle akademik araĢtırmalarda hızlı bir artıĢ söz konusudur (Bresctich, 

1999).” 

2.2.5. DönüĢümcü Liderlik ile Ġlgili YaklaĢımlar 

2.2.5.1. Burns ve DönüĢümcü Liderlik 

 “1978 yılında Mc Gregor Burns tarafından dönüĢümcü liderlik kavramı 

sistematik hale dönüĢtürülmüĢtür. Yani; izleyicileriyle aktif etkileĢim içinde olan ve 

onlardaki potansiyeli keĢfedip harekete geçiren bir liderlik sistemidir. DönüĢümcü lider, 
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insan haklarına saygı, adaletli olma, dürüstlük ve güvenirlik gibi evrensel değerler 

sahibidir (AslantaĢ, 2007).” 

 “Yeni geliĢen sosyal ve ekonomik koĢullarda baĢarılı olamayan iĢlevsel lider 

kavramı yerine dönüĢümcü lider kavramına bırakmıĢtır. ĠĢlevsel lider ve astları 

arasındaki karĢılıklı değiĢimler anlamlandırılmıĢ ve iĢlevsel liderlik tipi baĢarısız 

bulunmuĢtur. ĠĢlevsel liderlikten dönüĢümsel liderliği geçiĢte öncelikle yapılan çalıĢma, 

ikisi arasındaki farklı özelliklerin tespit edilmesine yönelik yapılan çalıĢmalardır 

(Tabak, 2007).” Burada dikkat edilmesi gereken husus; amaçların birbirinden bağımsız 

ancak birbirleriyle bağıntılı olmasıdır. Yani, iki birey birbirinden bağımsız bir amaç 

uğruna karĢılıklı mal ve hizmet alıĢveriĢi yapabilir. Bu liderlerin iĢlevsel liderlik 

göstermelerinden kaynaklanmaktadır. Ġstenilen iĢin, kazanılan ödüle döndürülmesi, 

liderin iĢlevsel lider olmasından kaynaklanmaktadır. 

 “Hem iĢlevsel liderlik hem de dönüĢümsel liderlik insanların faydaları için 

kullanılabilir. ĠĢlevsel liderlik; bütün örgütlerde her türlü düzeyde görülebilir. Bu tip 

iliĢkilerde çalıĢanların ortak amaçlara ulaĢmaları konusunda ortak bir gaye söz konusu 

değildir. Ancak pazarlık mevcuttur ve bu da iĢlevsel liderliktir. DönüĢümsel liderlik ise; 

liderlik süreciyle astlarının gereksinimleri ile ilgilenen, moral ve motivasyonlarını 

yükselten, mevcut performanslarının üstünde performans sergilemelerini sağlayan 

liderliktir. Liderler çalıĢanlarının amaç ve değerlerini değiĢtirip biçimlendirirler. ġayet 

liderle çalıĢan arasındaki davranıĢlar her ikisinin de amaçlarının hedefe ulaĢmasını 

sağlıyorsa; iĢlevsel liderlik çalıĢanları tatmin olacaktır. Sorumluluk, doğruluk ve 

kararlılık etkileĢimci liderin biçime iliĢkin değerleridir (Özden, 1997).” 

 “DönüĢümcü lider, çağdaĢ organizasyonlarda, Burns‟a göre, yeni alanların 

yaratılma yeteneğine sahip tek liderlik tipidir. DönüĢümcü lider değiĢim konusunda 

oldukça baĢarılıdır.  Vizyon oluĢturulmasında, daha iyi bir gelecek yaratılmasında, 

vizyonun etkin bir biçimde herkese benimsetilmesinde ve uygulanmasında öngörü 

sahibidir ve istek uyandırır (CoĢkun, 2005).” DönüĢümsel liderlikte kiĢisel değer 

yargıları (adalet, düzen vb.) ön plandadır. ĠliĢkilerin maddi değerleri önemsenmez. 
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Burns‟a göre bu değerler, son değerlerdir. Üzerinde pazarlık yapılamayan ve alınıp 

verilemeyen değerlerdir. DönüĢümcü liderler, mevcut kapasitelerini izleyicileriyle 

birleĢtirip onları yeni hedeflere yönlendirebilmektedirler.  

Tablo 1. EtkileĢimci ve DönüĢümcü Liderlik 

 

“Bass "DönüĢümcü Liderlikte 20 Yıllık AraĢtırma ve GeliĢme” adlı 

çalıĢmasında dönüĢümcü liderliğin 20 yıllık sürecini değerlendirmiĢ ve değiĢen 

anlayıĢlara dikkat çekmiĢtir (Uras, 1998).” 

 ETKĠLEġĠMCĠ DÖNÜġÜMCÜ 

Zaman Yönelimi Kısa, Bugün Uzun, Gelecek 

ĠletiĢim Dikey Kurallar ve Yönergeler Hedef ve Değer Birliği 

Odaklama Yukarıdan AĢağıya Hedef ve Değer Birimi 

Ödül Sistemi Finansal Hedefler MüĢteri (Ġç ve DıĢ) 

Güç Kaynağı Örgütsel, DıĢsal KiĢisel, Ġçsel 

Karar Verme Makam Ġzleyenler 

ĠĢ Gören MerkezileĢtirilmiĢ, 

Yukarıdan AĢağıya 

Katılım SağlanmıĢ, 

AĢağıdan Yukarıya 

Ġtaat Mal Yerine Koyma GeliĢtirilebilir Kaynak 

DeğiĢmeye ĠliĢkin Tutum Emir Rasyonel Açıklama 

Yönlendirme Kaçınma, Direnme ve 

Statükoyu Koruma 

Kaçınmama Benimseme 

Mekanizması Denetim AĢırı 

Uyum 

Kazanç Vizyon ve Değerler 

BakıĢ Açısı Ġçsel DıĢsal 

Görev Tasarımı BölümlendirilmiĢ, Bireysel ZenginleĢtirilmiĢ, Grupsal 
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2.2.5.2. Bass / Avolio ve DönüĢümcü Liderlik 

 “Bass yapmıĢ olduğu çalıĢmalarında liderin gereksinimlerinden çok astların 

gereksinimleri üzerinde durmuĢtur. Burns‟un dönüĢümcü liderlik modelini örnek 

almıĢtır. Modeli daha geliĢmiĢ ve arındırılmıĢ bir model haline çevirmiĢtir. Bass, 

dönüĢümcü liderliğin sonuçları pozitif olmayan boyutlarda da uygulanabileceğini 

savunmuĢtur. Bunun sonucu olarak da “çok etmenli liderlik anketi” ortaya çıkmıĢtır 

(Akoğlan, 2004).” 

 Burns‟un açıkladığı iĢlevsel ve dönüĢümcü liderlik tipleri; birbirinden bağımsız 

meydana gelen veya geliĢen süreçlerdir. Bass ise, dönüĢümcü liderliği biraz daha 

geniĢletmiĢtir. Her iki liderlik tipinin de süreklilik gerektiren bir süreçte yer bulduğunu, 

serbest bırakıcı liderliğin de bu sürece dahil olduğunu söylemiĢtir (Northouse, 2001). 

 DönüĢümcü liderlik Bass‟a göre, liderliğin beklenilenden daha fazlasını 

verebilmesi için takipçilerinden ikisinin davranıĢsal; üçünün dönüĢümsel olmak üzere 

beĢ farklı unsurla motive edilmesi gerektiğini savunur. 

Karizma: “Lider, astları ile riski paylaĢır, geliĢigüzel iĢ yapmaz ve her zaman 

istikrarlıdır. Astların gereksinimleri, kendi gereksinimlerinden önce gelir. Lider vizyonu 

ifade eder; astlar üstünde saygı, değer ve gurur hissini uyandırmak. Liderliğin 

özellikleri vizyon, tasarlama, etkinin yönetimi Ģeklinde sıralanmıĢtır. Hellriegel, Slocum 

ve Wcedmen dönüĢümsel liderliğin tanımını; karizmatik becerilerini kullanmak, ilgi ve 

kiĢilik sıfatlarıyla çalıĢanların duygularını yoğunlaĢtırma, en üst seviyede 

güdülenmelerini sağlama süreci Ģeklinde yapmıĢlardır (Erçetin, 2000).” 

 Yeni bir dünya bakıĢı, vizyon ve geçerlik yaratmak dönüĢümcü liderin 

iĢlerindendir. Yeni geçerlik yaratmakla ilgili uyumlu yeni kurallar, standartlar, normlar 

ve davranıĢlar geliĢtirmek, grupların anlayabileceği lisanda bunlara ulaĢmanın yollarını 

göstermek de liderin diğer iĢlerindendir. Grupların yeni anlamlar bulduğu, hayatlarında 

ve davranıĢlarında anlamlılığın arttığı, geleceğe dair açık ve net beklentilerin oluĢtuğu 

bu yeni geçerliliktir.  
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Bireysel Dikkat: Astların gereksinimlerine göre özel ihtimam gösteren lider, 

onların kiĢisel geliĢimlerine katkı sağlayacak görevler verir. Lider, izleyicilerini kiĢisel 

anlamda daha yüksek düzeylerde olabilmeleri için cesaret vererek, harekete geçirmeyi 

amaçlar. 

Entelektüel Özendirme: “Lider, astlarının yaratıcı gücünü geliĢtirmek 

amacıyla gerekli ortamı oluĢturur ve onları bu ortama teĢvik eder. Astların kendi 

yeteneklerini kullanma alanlarını geniĢletmesi demek; kesin ve idealize edilmiĢ 

amaçların önemi ve değeri hakkında izleyicilerin bilinç düzeyini yükseltmek demektir. 

Entelektüel özendirme yaratıcılığı destekler. Bunların yanı sıra dönüĢümsel liderin bir 

diğer özelliği ise; sorunların farkında olup, astları bu sorunlara yeni bir görüĢ açısından 

bakmalarını tavsiye etmektir (Asas, 2004).” 

Bağlantılı Ödül: Astların  ne kadar çalıĢmaları sonucunda hangi ödülü 

alabilecekleri konusunda liderin yapmıĢ olduğu bilgilendirmedir. 

Ayrımcılık Yapmadan (Adil) Yönetim: Organizasyondaki bütün çalıĢanlara 

liderin eĢit davranıĢlar sergilemesidir.  

“DönüĢümcü liderlerin daha çok karizmatik özellikler gösterdiğini söyleyen Bass 

buna ilave olarak; liderlerin yapabilecekleri maksimum gayreti göstererek örgütün 

beklentisini karĢılamaya çabaladıklarını belirleyerek, dönüĢümcü liderlikte karizmanın 

önemini belirtmiĢtir (CoĢkun, 2005).” 

Bass, karizmatik etkinin izleyiciler üzerinde coĢku ve heyecan duygusunu 

yeĢerttiği görüĢünü savunmaktadır. Bu bağlamda bakıldığı zaman yapılan 

araĢtırmalarda, karizmatik liderlerin, paylaĢılan misyon duygusunu oturtması, 

etkinliklerin baĢarısını izleyicileriyle paylaĢması, izleyicilerin umut ve beklentilerine 

yönelik davranıĢlarda bulunması gibi özellikler ön planda tutulmuĢtur (Berber, 2002). 
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“Liderlik Bass‟a göre; Ģartlı ve dönüĢümcü ödüllendirmeden oluĢmaktadır. Bir 

lider iki özelliği de aynı anda gösterebilmektedir. Hangi özellik diğerine oranla daha 

etkinse lider ona göre hareket eder (CoĢkun, 2005).” 

2.2.5.3. Kauzes / Posner ve DönüĢümcü Liderlik 

 “Kouzes ve Posner dönüĢümcü liderin davranıĢı konusunda Bass‟ın yaptığı gibi 

bir anket oluĢturmuĢlardır. BeĢ tip liderlik davranıĢını, liderlik uygulamaları formunda 

belirmiĢlerdir. Bunlar: süreci sorgulamak yani organizasyonu ileriye götürmek için 

tehlikeyi göze almak ve imkanları araĢtırmak; paylaĢılmıĢ bir vizyon oluĢturmak; 

çalıĢana geliĢim konusunda cesaret vermek; model olmak; çalıĢanlarının baĢarılarında 

tebrikte bulunarak cesaret kazandırmaktır (Gökkaya, 2003).” 

 Yapılan araĢtırma sonucunda 5 liderlik uygulaması toplamda ise 10 davranıĢsal 

etkinlik oluĢmaktadır. Yapılan bu çalıĢmayla liderlik stratejileri ve usulleri üzerinde 

durulmuĢtur. ġu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

 DeğiĢimin Önünü Açmak 

 Fırsatları araĢtırmak: Lider; yönetir, hep öndedir, değiĢim veya 

farklılaĢmayı teĢvik eder ve sonuçlardan oluĢabilecek her türlü 

sorumluluğu üstüne alır. 

 “Tecrübelerden faydalanmak ve risk almak: Lider için risk almak, liderin 

geri dönüĢ yapmayacağına dair cesaretini belirtir. Lider; iyi bir dinleyici, 

yaptığı hatalarından dersler çıkartan, açık ve net iletiĢim kurabilen, 

izleyicileri risk almaya cesaretlendiren, belirsizlik ortamında karar veren 

ve belirsizliklerle baĢ edebilme konusunda izleyicilerine destek olan 

kiĢidir (Doğan, 2007).” 
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 ĠĢletmenin Gelecekteki Vizyonunu Çizmek 

 Gelecekteki vizyonu hayal etmek: Lider; geleceğe dair uygulamaları, 

istenilen sonların mantıksal resmini, gururu, onuru teĢvik eder; 

düĢüncelere odaklanmıĢ ve ön seziyi temel alan bir taktik belirler. 

 Ġzleyicilerin sempatisini kazanmak: Lider izleyicilerinin sempatisini 

kazanmak için; izleyicilerine aklındaki vizyonu anlatmak, öğretmek, 

vizyonun kiĢilere faydalı hale getirilebileceğini göstermek, baĢkalarının 

ihtiyaçlarına ilgili olmak, kiĢilere çok önemli bir Ģeyin parçası 

olduklarını hissettirebilmek, herhangi bir değiĢiklik oluĢturmak için 

diğerlerine yardımda bulunmak ve en çok arzu edilen gereksinimi 

gidermek, kültürün baĢkaları için neyi ifade ettiği üzerine yoğunlaĢmak. 

 Ġzleyicilerine Ġnisiyatif Vermek 

 ĠĢbirliğini teĢvik etmek: ĠĢbirliğini teĢvik etmek değiĢen liderlik 

anlayıĢının esas özelliklerindendir. Ġzleyiciler için ortak amaçlar 

belirlemek, iĢ planlaması ve problem çözümünde ekip çalıĢmasını 

yeğlemek, grupça ödüllendirmeye gitmek, rol model oluĢturmak ve 

izleyicilerine güven aĢılamaktır.  

 Ġzleyicileri desteklemek: özgüven kazanımında izleyicilere yardımcı 

olmak, sürecin büyük bir bölümünü iĢletmeye ve izleyiciye ayırmak, 

iĢletme için vazgeçilmez unsur olduklarını izleyicilere hissettirmek ve 

çalıĢanların iĢlerinde birebir destek göstermektir. 

 Yöntemi Biçimlendirmek 

 Örnek olmak: Liderin inanç, değer ve standartlar bakımından 

izleyicilerine örnek olmasıdır. Yani; izleyicileri için liderlerin tutum ve 



38 

 

 

 

davranıĢları; nasıl vakit geçirdikleri önemli bir unsurdur. Çünkü 

izleyiciler lideri taklit ederler.  

 BaĢarıları paylaĢmak: Ġzleyicilerle her türlü kazanımı paylaĢmak, 

izleyicileri farklı iĢlerin üstesinden gelebileceklerine dair 

cesaretlendirmek, motive etmek ve izleyicilerini iletme vizyonu ile 

toplumsal sorumluluk arasında bir bağ olduğuna inandırabilmektir. 

Gönüllü Katılımı Sağlamak 

 KiĢisel becerilerin önemini kavramak: Ġzleyicilerin yapabilecekleri iĢler 

için harekete geçirmek, hedefler koymak ve bunun için de izleyicilere, 

baĢarıları konusunda geri dönüĢümde bulunmak, ödüllendirmek ve 

diğerlerini bu doğrultuda cesaretlendirmektir. 

 BaĢarıyı kutlamak: Ġzleyici için, baĢarıyı teĢvik edecek ödüller vermek. 

Buna örnek olarak davetler, toplu törenler verilebilir. 

 “Ġzleyicilerin oturmuĢ değerler ve arzularına hitap edilmesinin motive olmanın esas 

kaynağı olacağını söyleyen Kouzes ve Posner aynı zamanda; liderlerin, izleyicilere 

yapmıĢ oldukları çalıĢmaların önem arz ettiğini hissettirmenin, yardım etmenin, katkı 

sağlamanın ve mükemmeliyetçi kalitenin benimsenmesinin önemi üzerinde 

durmuĢlardır (Tabak, 2007).” 

 Liderler ve izleyiciler örgütün sinerjik bir anlama sahip olduğunu bilirler ve böylece 

psikolojik olarak memnun edilmiĢ olur. Kouzes ve Posner, izleyicilerin iĢlerinin önemli 

olduğu hissini vermenin, yardımın, katkının ve mükemmeliyetçi kalitenin 

benimsenmesinin önemi üzerinde durmuĢlar, izleyicilerin yerleĢmiĢ, kökleĢmiĢ değerler 

ve isteklerine hitap edilmesinin motivasyonun temel kaynağı olacağına iĢaret 

etmiĢlerdir.  
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 Ayrıca Kouzes ve Posner, yaklaĢık 4000 yönetici liderden hangi özelliklerin 

beklendiğini belirlemek amacıyla bir araĢtırma daha yapmıĢlardır. ÇalıĢmada, 

izleyiciler, liderlerin doğruluk, namusluluk, yeterlilik sergilemelerini, izleyicilerine 

ilham veren ve ileriyi görebilen olmalarını istedikleri sonucuna varılmıĢtır. 

2.3. Örgütsel AdanmıĢlık  

2.3.1. Örgütsel AdanmıĢlık Tanımları 

Türkçeye adanmıĢlık veya bağlılık olarak çevrilen "commitment" kavramı ifade 

itibariyle "herhangi bir yükümlülüğü ileriki bir tarihte yapmayı vaat ve bunu taahhüt 

altına alma" anlamına gelmektedir (Zangaro, 2001:14).  

Buchanan (1974) adanmıĢlığı, "bir örgütün değerlerine ve amaçlarına, kiĢinin bu 

amaç ve değerlerle ilgili rolüne, örgütten hiçbir menfaat beklemeden, örgüte duygusal, 

hatta partizan Ģekilde duyulan bağlılık" olarak tanımlamıĢtır (Meyer ve Allen, 1997:12). 

Celep‟e göre ise adanmıĢlık; bir örgütün bireyden beklediği formal ve normatif 

beklentilerinin de ötesinde, bireyin bu amaç ve değerlere yönelik davranıĢlarıdır.  

AdanmıĢlık hakkında Celep (2000:15-17) aĢağıdaki tanımları aktarmaktadır: 

 “AdanmıĢlık „birisinin eylemleriyle sınırlı olan‟ ya da „formal, normatif 

beklentileri aĢan davranıĢlar‟ olarak ifade edilmektedir (Buchanan,1974; Hall 

Schneider, 1972; Hrebiniak, Alutto, 1972; Kanter, 1977; Mowday, Porter, 

Dubin,1974; Porter, Sters, Mowday, Boulain, 1974; Salancik,1977; 

Sheldon,1977; Sreers,1977; Mowday, Steers, Porter,1979).” 

 “Bireyin örgütsel amaçlarla özdeĢleĢmesi ya da bu amaçlarla artan biçimde 

„bütünleĢmiĢ ve uyumlu olma durumu‟ (Hall ve diğerleri,1970).” 
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 “ĠĢgörenin belli bir örgüt ve onun amaçları ile özdeĢleĢme ve bu amaçların 

gerçekleĢmesi için üyeliğini sürdürme arzusunun olduğu durumdur (March, 

Simon, 1958).” 

 “Bireylerin belli bir örgütle özdeĢleĢme ve katılımının göreceli gücü. Bu 

bağlamda örgütsel adanmıĢlık en az Ģu üç öğeden oluĢmaktadır (Mowday, 

Steers, Porter, 1979).” 

I. Örgütün amaç ve değerlerinin benimsenmesi ve bunlara olan güçlü inanç, 

II. Örgüt adına dikkate değer (beklenilenin ötesinde) çaba gösterme isteği, 

III. Örgütteki üyeliği sürdürmeye iliĢkin güçlü istek. 

 “Bireyin ailesi, Meslekî birliklere ve Siyasî partilere adanmıĢlıklara 

adanmıĢlıkları ne olursa olsun, örgüte adanmıĢlığı, örgüte iliĢkin görüĢ ve 

inançları ile örgütle ilgili gösterdiği eylemlere dayalıdır (Mowday, Steers, 

Porter, 1979).” 

Alan yazında “adanmışlık” kavramının farklı biçimlerde kullanıldığı görülmektedir. 

Balay (2000) Yönetici ve Öğretmenlerdeki Örgütsel Bağlılık adlı kitabında tanımlara 

aĢağıdaki Ģekilde yer vermiĢtir: 

 Örgütsel çıkarları karĢılayacak Ģekilde hareket etmek için içselleĢtirilmiĢ 

normatif baskıların bir toplamı (Wiener, 1982: 418). 

 Bireyin belli bir hareket tarzına ve çevresindeki kiĢilere bağlılık duyması ile belli 

davranıĢlara yönelmede kiĢinin, kendisini taahhüt altına koyması (Kiesler, 1971: 

26-30). 

 Sosyal örgüte ve örgütsel role bağlılık (Fukami ve Larson, 1984: 367; Biggart ve 

Hamilton 1984: 540). 
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 Bireyle örgüt arasında meydana gelen ve katılım açısından maliyete göre daha 

fazla ödül almayı anlatan değiĢim iliĢkisi (Hrebiniak ve Alutto 1972: 556). 

 ĠĢgörenin örgütte kalma ve onun için çaba gösterme arzusu ile örgütün amaç ve 

değerlerini benimsemesi (Morrow, 1983:491; Randall ve Cote, 1991:198). 

 KiĢinin kimliğini örgüte bağlayan tutum ve eğilimler (Sheldon, 1971: 143). 

 ĠĢgörenin iĢyerine psikolojik olarak bağlanması (Becker vd., 1996: 464). 

 KiĢinin belli bir hareket tarzına bağlılığı; açık bir ödül veya ceza olmasa bile 

yapılanı sevme ve ona devam etme isteği (Schwenk, 1986: 299). 

 Örgütte kalma isteği duyarak, örgütün amaç ve değerleriyle, birincil hedef olarak 

maddi kaygılar gütmeksizin özdeĢleĢme (Gaertner ve Nollen, 1989: 975). 

 Örgütün amaç ve değerlerine taraflı, duygusal bağlılığı; amaç ve değerler 

kapsamında bireyin, rolünü örgütün iyiliği için yapması (DeCotiis ve Summers, 

1987: 446). 

 Bir örgütün çoklu öğelerinin (üst yönetimi, müĢterileri, sendikaları ve genel 

anlamda toplumu içine alabilir) amaçlarıyla özdeĢleĢme sürecidir (Reichers, 

1985: 465). 

Yapılan çalıĢmalarda "organizational commitment" kavramı temel olarak iki farklı 

anlamda ifade edilmiĢtir. Buna göre Tuncer (1995) ve Varoğlu (1993) bu kavramı, 

örgütsel bağlılık; Balcı (2000) ve Celep (1996) ise örgütsel adanmıĢlık Ģeklinde ifade 

etmektedirler (Balay, 2000: 14). 
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2.3.2. Örgütsel AdanmıĢlık Sınıflamaları 

Örgütsel adanmıĢlığı, Buchanan (1974), "iĢgörenlerin örgütte araçsal bir değer 

taĢımasının ötesinde, örgütün amaç ve değerleri ile bu amaç ve değerlere iliĢkin rolüne 

duyuĢsal bağlanma eğilimi" olarak belirtmektedir (Celep, 2000:103). 

De Cotiis ve Summers (1987), örgütlerdeki adanmıĢlığın, örgütsel amaç ve 

değerlerin içselleĢtirilmesi ve bu örgütsel amaç ve değerlere dayalı olan gerekli rol 

merkezinin iki boyutlu bir yapıya dayandığını ileri sürmektedir. Bu açıdan bireyin 

örgütteki rolünün merkezini oluĢturan boyutlardan birisi örgütsel amaç ve değerlere 

ulaĢmayı sağlayan "kiĢisel araçlar - dıĢsal ödüller, makam, eğitim, yaĢ, ücret vb." 

ikincisi bireyin rolünün "örgütsel amaç ve değerlere katkısını görme derecesi" dir 

(Celep, 2000: 16). 

O'Reilly ve Chatman (1986) örgütsel bağlılığı, kiĢinin örgüte psikolojik olarak 

bağlanması Ģeklinde ele almıĢlardır ve örgütsel bağlılığın üç boyutta ele almıĢlardır: 

1. Uyum: Örgütsel bağlılığın ilk boyutunu oluĢturan uyum boyutunda temel 

amaç, belirli dıĢ ödüllere kavuĢmaktır. Üyelerin bağlılık göstermelerinin ve bu amaçla 

sergiledikleri tutum ve davranıĢların temel gayesi belli ödülleri elde etme ve belli 

cezaları bertaraf etmektir. Kısaca ifade etmek gerekirse uyum, rıza gösterme veya içsel 

ve belirli ödüllere sarılmayı içermektedir. 

2. ÖzdeĢleĢme: Örgütsel bağlılığın ikinci boyutu, üyenin örgütün bir parçası 

olarak kalma isteğine dayanır. Üye diğerleriyle yakın iliĢkiler içine girmektedir. 

Böylece bireyler, tutum ve davranıĢlarını, kendilerini ifade etmek ve tatmin sağlamak 

için diğer üye ve gruplarla iliĢkilendirdiğinde özdeĢleĢme meydana gelmektedir. 

3. ĠçselleĢtirme: Bütünüyle kiĢisel ve örgütsel değerler arasındaki uyuma 

dayanmaktadır. Örgütsel bağlılığın içselleĢtirme veya benimsemeye dayanan üçüncü 

boyutu, bireyin tutum ve davranıĢlarını örgütün ve örgütteki diğer insanların değerler 

sistemiyle uyumlu kılması halinde ortaya çıkmaktadır. 
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AdanmıĢlık konusunda O'Reilly ve Chatman'ın sınıflandırmasına benzer bir 

sınıflandırma Balcı (2003) tarafından yapılmıĢtır.  Balcı örgütsel bağlılığa iliĢkin üç 

boyut ve aĢamadan bahsetmektedir. Bunlar; uyum, özdeĢleĢme ve içselleĢtirmedir 

(Balcı, 2003: 28-29). 

1. Uyum: Örgüte yüzeysel bir bağlılığı ifade etmektedir. Uyum, adanmıĢlığın ilk 

aĢamasıdır. Uyumda bireyin bir Ģeyi, gerçekten inandığı için değil de ceza korkusu ya 

da ödül beklentisi içinde kendisini mecbur hissettiği için yapması söz konusudur. 

Uyumda bir çıkar iliĢkisi bulunmakta olup; birey, örgüte sadakatle bağlanma Ģeklinde 

ifade edilmektedir. Örgütte diğerlerinin etkilerini bir çıkar karĢılığında kabul 

etmektedir. Birey beklediği ödeme, yükselme ya da benzeri çıkarlar karĢılığında uyum 

göstermektedir. 

 2. ÖzdeĢleĢme: Bağlılığın ikinci aĢamasıdır. Bireylerin örgüte ve iĢgörenlerine 

yakın olma isteklerine dayalıdır. ÖzdeĢleĢmede birey, kendini ifade edebilme imkânı 

yaratıldığı ve insanlarla kurduğu iliĢkilerin sürdürülme olanağı tanındığı oranda 

baĢkalarının etkilerini kabul etmektedir. ÖzdeĢleĢme, bireyin değer verdiği Ģey ya da 

Ģeyler karĢılığında örgütü ile bir anlamda bir kiĢilik bütünleĢmesine girmesidir. 

Örgütle özdeĢleĢmiĢ iĢgörenin, gönül gücü ve iĢten doyumu yüksek, buna karĢılık 

görevi ile ilgili belirsizliğe karĢı hoĢgörüsü düĢüktür. Örgütle özdeĢleĢen iĢgören, 

örgütün baĢarısını kendi baĢarısı, baĢarısızlığını da kendi baĢarısızlığı olarak benimser. 

ÖzdeĢleĢme, ussal olmaktan çok duygusaldır. ĠĢgören, baĢlangıçta gereksinmeleri 

karĢılandığı, iĢten doyumu sağlandığı, içten güdülendiği için örgütüne bağlıyken; 

giderek bu nedenler ortadan kalktığında da bağlılığını sürdürüyorsa bu bağlılık, 

bağımlılığa ve özdeĢleĢmeye dönüĢür (BaĢaran, 2000: 33). 

 3. ĠçselleĢtirme: Bağlılığın son aĢamasıdır. Birey ve örgütsel değerlerin 

karĢılıklı uyumunu ifade etmektedir. ĠçselleĢtirme, bireyin değerlerinin örgütsel 

değerlerle uyum içinde olması ve örgütsel değerlerin bireyin tutum ve davranıĢlarında 
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etkili olmasıdır. ĠçselleĢtirmede bireyin, örgütün değer ve normlarını, kendi değer ve 

normları olarak, zorlama olmaksızın içten kabulü ve benimsemesi söz konusudur. 

Örgütsel adanmıĢlığı üç ayrı boyutta sınıflandıran Meyer ve Allen (1997), bu 

boyutları Ģu Ģekilde belirtmiĢlerdir: 

1. Duygusal AdanmıĢlık (Affective Commitment): ĠĢgörenin örgüte olan 

duygusal bağlılığını ve bütünleĢmesini ifade eder. AdanmıĢlığın bu boyutunda 

bireyin örgütte kalma nedeni duygusal bağlılık, örgüte katılım, örgüt amaçları ile 

özdeĢleĢme ve örgütsel kimlik kazanmadır. Bu boyutta güçlü duygusal 

adanmıĢlığa sahip bireyin örgüt üyeliğini devam ettirmesi, ihtiyacından değil 

kiĢisel isteğinden ileri gelmektedir. Ve bu bireyler örgütün çıkarları için çaba 

göstermeye isteklidirler. ĠĢgörenin iĢ deneyimleri ve bireysel özellikleri, 

duygusal adanmıĢlık üzerinde doğrudan etki etmektedir. 

2. Devam AdanmıĢlığı (Continuance Commitment): ĠĢgörenin örgütte 

kalmaya devam etmesini ifade eder. Devam adanmıĢlığının bireyde geliĢmesine neden 

olan iki etken vardır. Bunların birincisi; bireyin verdiği emek yatırımları ve zamanla 

elde etmeyi umduğu ödüllerdir (kıdem, terfi vb.). Ġkinci etken ise iĢgörenin iĢ değiĢtirme 

gibi baĢka bir örgütte iĢe girme olasılığının bulunmamasıdır. Bu nedenlerle iĢgören 

örgütte kalmaya devam eder. Ona göre örgütten ayrılmanın maliyeti, örgütte kalmayı 

gerektirecek kadar çoktur. Bu nedenle iĢgören kendini örgütte kalmak zorunda hisseder. 

Bir iĢgörenin örgütte çalıĢtığı süre içerisinde harcadığı emek, süre, çaba ve elde ettiği 

kazanımlar ne kadar çok olursa örgütten ayrılma maliyeti o kadar çok olacaktır ki bu da 

bireyin devam adanmıĢlığını arttırır. 

3.     Normatif AdanmıĢlık (Normative Commitment): Bu adanmıĢlık 

boyutuna bireyin geçmiĢ aile ve çevre yaĢantısı sonucu elde ettiği değerler, ahlaki 

tercihleri ve normları esas teĢkil etmektedir. Normatif adanmıĢlığı belirleyen iki faktör 

bulunmaktadır. Birincisi, bireyin sosyalleĢme sürecinde öğrendiği değerlerdir. Ġkincisi 

ise bireyin sadakat normlarıdır. ĠĢgörenin örgütte kalmasının bu boyuttaki nedenleri, 
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bunun en doğru ve ahlaki tercih olacağını düĢünmesi ve örgütte çalıĢmayı kendisine bir 

görev olarak görmesidir. Normatif bağlılık bireyin kiĢisel değerleri ve sosyal kültürel 

özellikleri ile doğrudan iliĢkilidir. 

Örgütsel adanmıĢlık yaklaĢımlarından birisinin diğerine göre daha üstün, daha 

geçerli ve uygulanabilir olduğunu ileri sürmek tartıĢmaya açıktır. Her bir örgütsel 

adanmıĢlık türünün de geçerli olduğu farklı ortamlar vardır. Örgüt kültürü, yönetim ve 

liderlik biçimi, çalıĢanların kiĢisel ve demografik özellikleri, örgütün içinde faaliyet 

gösterdiği sosyo-ekonomik yapı, toplumsal özellikler ve çevresel Ģartlar, tutumsal, 

davranıĢsal veya çoklu adanmıĢlık türünün uygulanmasında son derece önemli içsel ve 

dıĢsal faktörler konumundadır (Varoğlu,1993: 18). 

2.3.3. Örgütsel AdanmıĢlık Ġle Ġlgili Kavramlar  

2.3.3.1. Eğitim Örgütü 

Örgüt, toplumsal ihtiyaçların bir kısmını karĢılamak üzere, belirli amaçları 

gerçekleĢtirecek iĢleri yapmak için güçlerini eĢgüdümleyen insanlardan oluĢan 

toplumsal açık ve sosyal bir sistemdir. Örgütün benzer bir tanımı da : "ortak bir amaç ya 

da hizmeti gerçekleĢtirmek için bir araya gelmiĢ kurumların ya da kiĢilerin oluĢturduğu 

birlik" Ģeklindedir (Ilgar, 2005: 25). 

Eğitim örgütü diğer örgütlerden farklıdır. Bu farklılığın en temel sebebi, 

eğitimin ve eğitim örgütlerinin temeli insandır. Eğitim örgütü diğer örgütlere oranla 

daha toplumsal niteliktedir. Öğrenci, öğretmen, veli, yönetici, denetici ve diğer 

görevliler ve ilgililer hep insandır. Yani insan için, insanla birlikte ve insanlar tarafından 

yürütülen bir hizmettir. Örgütler amaçlarını gerçekleĢtirmek için uygun yayılma ve 

kapsamlılık gösterirler. Eğitim örgütü sosyal örgütler içinde en yaygın olan örgüttür. 

Türkiye'de insanların yaĢadığı en küçük birimlere kadar yayılan örgüt, eğitim örgütüdür. 

Köyde, kentlerin her mahallesinde okul vardır. Yine eğitim örgütü kapsamlılık 

yönünden en geniĢ örgüttür. 15 milyon dolayında nüfusu kapsayan baĢka bir örgüt 

yoktur (Ilgar, 2005: 25). 
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Eğitim bir kamu hizmetidir ve eğitim, resmi anlamda kiĢilerin değerler, 

yetenekler ve bilgi bakımından eğitildiği toplumsal kurumlar olan okullarda verilir. Bir 

okulda, öğretim konusunda uzman olan öğretmenler ve diğer görevliler bulunurlar 

(Aydın, 2006: 7). Bir okulun, eğitim sistemi ve kurumun amacına bağlı olarak etkin 

verimliliğe sahip olması, öğretmenin, okul yöneticisinin, okul ve eğitim sisteminin amaç 

ve değerlerini benimseme derecesine bağlıdır. Öğretmenin, kendisine baĢvuru kaynağı 

olarak seçtiği amaç ve değerler, okulun amacını etkileyebilmektedir. Bir öğretmenin, 

öğretmenlik mesleği, öğretim iĢi, öğrenci, okul ile çalıĢma grubu gibi okul için baĢvuru 

gruplarının amaç ve değerlerini benimseme derecesine göre, iĢ baĢarısında farklılıklar 

görülebilmektedir. Ancak öğretmenin, okul dıĢındaki dıĢ baĢvuru gruplarının amaç ve 

değerlerini kendisine odak olarak seçmesi, okulun ve eğitim sisteminin amacından 

sapmasına neden olabilir ki bu durum, ülkenin geleceği için tehlike yaratabilir. Özellikle 

eğitim örgütleri bu tür dıĢsal amaç ve değerlerin etkisine açık olan örgütlerdir (Celep, 

2000: 1). 

2.3.3.2. Örgüt Kültürü 

Örgüt kültürü kavramı ile ilgili olarak 1980'li ve 1990'lı yıllar boyunca pek çok 

tanım yapılmıĢtır. Kültür kavramının Latince “colore” ya da “culture” kelimesinden 

geldiği kabul edilmektedir. Voltaire tarafından kültür, zihinsel açıdan insan zekâsının 

oluĢumu, geliĢimi anlamında kullanılmıĢtır. Kültür zaman içinde sosyal bilimlerde insan 

ve toplumla ilgili bir kavram olarak çeĢitli anlamlar yüklenerek tanımlana gelmiĢtir 

(ġiĢman, 2007: 1).  

Örgüt kültürü konusunda yapılmıĢ bazı tanımlar sıralanmıĢtır (ġiĢman, 2007:81): 

PaylaĢılan değerler bütünü (Peters ve Waterman, 1982),örgüt üyelerince 

paylaĢılan inanç ve değerler (Sahte, 1983), herhangi bir yer, zaman ve grupta ortaklaĢa 

paylaĢılan anlamlar sistemi (Pettigrew, 1979), bir grubu birbirine bağlayan ve grupça 

paylaĢılan normlar, tutumlar, beklentiler, inançlar, sayıltılar, değerler, ideolojiler ve 

felsefeler (Kilmann vd., 1988), bir grubun üyeleri tarafından paylaĢılan inanç, sayıltı ve 
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değerler sistemi, grup yaĢantısının öğrenilen sonuçları, herhangi bir grubun içsel 

bütünleĢme ve dıĢsal uyum sorunlarını çözmek amacıyla öğrenme (sosyalleĢme) süreci 

içinde geliĢtirmiĢ olduğu sayıltılar örüntüsü (Schein, 1984; 1985). 

Okulları birbirinden farklı kılan ve kültürel yapısını ortaya koyan özelliklere 

iliĢkin olarak yapılan araĢtırmalar, okulların kültürel yapısının fiziksel özelliklerden 

çok, yönetici-öğretmen-öğrenci iletiĢiminin yapısından kaynaklandığı saptanmıĢtır 

(Celep, 2000: 96). Örgütsel kültürün olumlu yönleri bireylerde ortak bir kimlik duygusu 

yaratmasında görülür. Örgüt kültürü ayrıca, örgütsel amaçlara katılım yoluyla örgütsel 

bağlılık oluĢturmaya yardım eder. ĠĢ görenlere olayları değerlendirebilecekleri bir ilgi 

çerçevesi sağlamaya; bakıĢ açılarını ve algılarını etkileyerek örgüt ortamında kiĢilerarası 

iliĢkilerin dengede tutulmasına yardım eder. Fakat örgüt kültürü aynı zamanda değiĢime 

karĢı yüksek düzeyde direnç göstermeye, bürokrasi ve katılığı özendirerek örgütte kısır 

(dar) düĢünmeye de yol açabilir (Balay, 2000: 143). 

2.3.3.3. Örgütsel Ġklim 

Ġklim, örgütün bir kimliği olarak alınmakta; bireyin kiĢilik özellikleri nasıl ki 

onun kimliğini yansıtıyorsa, örgütte üyelerce paylaĢılan davranıĢ algıları veya anlayıĢı 

da örgütün kimliğini, yani iklimini ifade etmektedir (Celep, 2000: 96). 

Örgütsel iklimi Aslan‟ göre (1996); "örgüte kimliğini kazandıran, örgüt 

üyelerinin davranıĢlarını etkileyen ve onlar tarafından algılanan, örgütün tümüne yaygın 

egemen uygulama ve koĢullar dizisidir". Bir örgüt, belli örgütsel amaçlara yönelik bir 

çalıĢma ortamı oluĢturur ve belirli bir çevre ile amaç grubu için iĢgörenin beklentilerine 

uygun yapıda olursa; iĢgörenin örgütsel adanmıĢlığının yüksek olacağı ileri 

sürülmektedir. Yapılan araĢtırmalarda çeĢitli iklim boyları ile örgütsel adanmıĢlık 

arasında iliĢki olduğu saptanmıĢtır. Özerklik, iĢ grubu, iĢe bağlılık ve yönetimin 

güvenirliği örgütsel adanmıĢlığı artıran etmenler arasında yer almaktadır. Ayrıca 

kendisinin örgüt için önemli bir kiĢi olduğu duygusuna sahip olan iĢgörenlerin örgüte 

yüksek derecede adandığı saptanmıĢtır. 
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Celep ise örgütsel iklimi, “bir örgütün süreç ve yapısı ile iĢgörenin edinimlerine 

iliĢkin kaynaklara dayanmak” Ģeklinde ifade etmiĢtir. ĠĢgörenlerin iklim algıları, 

örgütsel amaçlar ile kendi amaçları arasındaki uygunluğa iliĢkin algılarını, dolaylı 

olarak rol bağlılığını etkileyebilmektedir. Okulun iklim yapısının, öğretmenin örgütsel 

adanmıĢlığını etkilediği konusunda çeĢitli araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu araĢtırmalarda 

açık ve güdüleyici iklimin öğretmen adanmıĢlığını artırdığı saptanmıĢtır (Celep, 2000: 

95).  

Örgütsel kültür ile örgütsel iklimin birbirlerinin yerine kullanılmasına rağmen bu 

iki kavram oldukça farklıdır. Kültür, varsayımların ve ideolojilerin paylaĢımını 

içerirken; iklim, davranıĢ algılarının paylaĢımını içermektedir. Ġklim araĢtırmacıları 

örgüt içindeki davranıĢ Ģekillerini tanımlarken veya açıklarken nicel ve çoklu değiĢken 

analizleri kullanmaktadırlar, üstelik araĢtırmacılar iklimi bağımsız değiĢken olarak ele 

almak yani iklimin örgütsel verimini nasıl etkilediğini araĢtırma eğilimindedirler. 

Bunun yanında örgütsel kültür araĢtırmacıları, örgütlerin atmosferini veya karakterini 

çalıĢmak için nitel teknikler ve antropoloji ve sosyolojinin etnografik tekniklerini 

kullanmaktadırlar. Kültürü bağımlı değiĢken olarak kullanmaktadırlar (Samancı,2006). 

2.3.3.4. Örgütsel VatandaĢlık 

Örgüt ve vatandaĢlık kavramlarını ayrı ayrı ele almak gerekirse, örgüt bir grup 

insanın, iĢ bölümü içinde, otorite ve sorumluluk sıralamasının altında, belirli bir hedefi 

gerçekleĢtirmek amacıyla oluĢturdukları, akılcı, planlı ve eĢgüdümlü bir yapılanmadır 

(Oktay, 1996).  

Örgütsel vatandaĢlık kavramı birçok bilim adamı tarafından tanımlanmıĢtır. 

Greenberg ve Baron (2000), örgütsel vatandaĢlık kavramını bir çalıĢanın örgütün 

biçimsel yolla belirlediği zorunlulukların ötesine geçerek, istenenden daha fazlasını 

yapması olarak tanımlamıĢlardır. (Greenberg and Baron, 2000: 372).  

Örgütsel vatandaĢlık davranıĢını etkileyen önemli bir faktör örgütsel bağlılıktır 

ve aralarında doğru orantı vardır. Örgüte bağlı olan bir kiĢi, diğerlerine oranla daha 
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fazla adanmıĢlık gösterecektir ki bu adanmıĢlık muhakkak üretim çıktılarını 

etkileyecektir (Kamer, 2001). 

Organ (1997), örgütsel vatandaĢlık davranıĢını; iĢ performansının oluĢtuğu 

yerdeki sosyal ve psikolojik çevreyi destekleyen performans olarak tanımlamıĢtır. 

Örgütsel vatandaĢlık davranıĢı 3 temel unsura dayanır. 

1. DavranıĢlar resmî zorunlulukların veya iĢ tanımlarının ötesine geçer. 

2. DavranıĢların doğasında gönüllülük vardır. ÇalıĢanlar bu davranıĢları, hiçbir 

zorlama olmaksızın istekli ve bilinçli olarak yaparlar. 

3. Bu tür davranıĢların, örgütün ödül sisteminde mutlak suretle yer almasına 

gerek yoktur. 

Bu tanımlardan da anlaĢılacağı üzere, örgütsel vatandaĢlık davranıĢı, gönüllülük 

esasına dayanmaktadır. Acaba iĢletme içinde her tür olumlu gönüllü davranıĢ, örgütsel 

vatandaĢlık davranıĢı olarak kabul edilebilir mi? Bu sorunun yanıtı, yapılan davranıĢın 

niteliğine göre değiĢmektedir. Eğer davranıĢ gönüllü ise, iĢletme ve iĢletmenin personeli 

ve yöneticileri açısından olumluluk ifade ediyor ve iĢletmede diğer çalıĢan bireyler 

tarafından kabul edilebilir nitelikte ise bu davranıĢ, vatandaĢlık davranıĢı olarak kabul 

edilebilir.  

2.3.4. Örgütsel AdanmıĢlık Faktörleri 

Örgütsel adanmıĢlık ile ilgili çeĢitli faktörlerden söz edilebilir. Schwenk (1986) 

bu faktörleri, geçmiĢteki iĢ yaĢantıları, kiĢisel-demografik, örgütsel-görevsel ve 

durumsal nitelikte olanlar Ģeklinde ayırmıĢtır (Balay,2000: 51): 

2.3.4.1. KiĢisel-Demografik Faktörler 

KiĢisel-demografik faktörler ile örgütsel adanmıĢlık arasında anlamlı ve yüksek 

düzeyde bir iliĢki olduğu belirlenmiĢtir. Eldeki bulgular, ailenin sosyo-ekonomik 
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statüsü, mesleki normlara bağlılık, baba mesleği, kıdem, cinsiyet ve ırk gibi demografik 

faktörlerin vb. adanmıĢlığı etkileyen değiĢkenler arasında görüldüğünü ortaya 

çıkarmıĢtır. 

Farklı cinsten ve ırktan iĢgörenler arasında çalıĢma, bireyin daha düĢük düzeyde 

psikolojik bağlılığı, örgütte kalma isteği ve daha yüksek sıklıkta devamsızlık demektir. 

Buna karĢın kıdem faktöründeki farklılık, bir baĢka ifadeyle, bireyin farklı kıdemleri 

olan iĢgörenler arasında çalıĢması, onun daha üst düzeyde psikolojik bağlılığı, daha 

düĢük düzeyde bireysel devamsızlık ve örgütte kalma isteği ile sonuçlanmaktadır. KiĢi 

kendisi ve ailesi için baĢka bir yerde daha iyi fırsatlara kavuĢma olanağı varken bir 

örgütte kalmakta ısrar ediyorsa buradan bağlılık anlaĢılabilir. Ne var ki bir örgütte 

kalma süresinin uzun oluĢu örgütsel bağlılığa iĢaret etmek için yeterli değildir. Ayrıca 

diğerleriyle karĢılaĢtırıldığında bireylerin farklı eğitim düzeylerinde olmaları, onların 

örgütte daha fazla kalma isteğini ortaya çıkarmıĢtır (Balay, 2000:55-56). KiĢisel 

özelliklerden yaĢ, kıdem, merkezi yaĢam ilgisi, hırs, unvan yükselmesi, toplumsal iliĢki 

gereksinimi, evli olma, kadınları hor görme, açık veya güvenilir olma ve yüksek baĢarı 

gereksinimine sahip olmanın adanmıĢlıkla olumlu iliĢkisinin olduğu belirlenmiĢtir. YaĢ 

ve örgütte çalıĢılan süre, zaman ile iliĢkili faktörlerdir. Bu nedenle yaĢ ve örgütte 

bulunulan süre, bir iĢgörenin örgüte bağlılığının en önemli göstergelerinden birisidir. 

Örgütte çalıĢma süresi arttıkça, iĢgörenin örgütten elde ettiği kazançlar da artacak ve bu 

kazançlar da örgütsel bağlılığı etkilediği için, iĢgörenin yaĢı arttıkça örgütsel bağlılığı 

da artacaktır (Yalçın ve Ġplik, 2005: 400). 

2.3.4.2. Örgütsel-Görevsel Faktörler 

Örgütsel ve görevsel faktörler kavramında rol çatıĢması, görev kimliği, iĢgören 

beklentilerinin çalıĢtığı görevde karĢılanma derecesi, sosyal etkileĢim tercihlerinin 

olması, astların beceri düzeyi, iĢe odaklanma, iĢ güçlüğü, rol belirsizliği, üst-ast 

iliĢkileri, ilerleme olanakları, araçsal iletiĢim, karar almaya katılım, bireyin 

gereksinimlerine önem verme, ödeme eĢitliği ve denetim iliĢkilerinden söz edilebilir. 

Örgütsel rollerin yerine getirilmesinde, kiĢinin gerilim ve belirsizlik yaĢamamasının, 
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örgütsel kabul olarak düĢünülebileceği ileri sürülmüĢtür. Benzer Ģekilde rol gerilimi ve 

belirsizliğin var olması, örgüt dıĢı alternatiflerin çekiciliğinin artması ile sonuçlanır 

(Balay, 2000: 61). 

Örgütsel süreç, bir örgütte gözlenebilir ve sayılabilir olmayan üretimi 

gerçekleĢtirme yolları ve örgütün birbirine benzemeyen yapısal özellikleridir. Örgütsel 

süreçler; önderlik, iletiĢim, karar verme, iĢe alma yöntemleri ve ücreti içermektedir. Bu 

süreçlerden çoğunun insan kaynaklarının kullanımında örgütsel adanmıĢlıkla ilintisi 

bulunmaktadır. Okul ortamında öğretmenler arası toplumsal etkileĢimin yoğunluğu ile 

yönetici-öğretmen-öğrenci iletiĢiminin yapısı, öğretmenin örgütsel adanmıĢlığını önemli 

ölçüde etkileyebilmektedir (Celep, 2000: 38). 

Formal bir örgütte görevli olan bir birey, ast, üst ve denkleriyle sürekli bir iliĢki 

içindedir. Bu iliĢkilerin tümü, birey açısından önemlidir. Ancak üst ile olan iliĢkiler 

(astların görevlerinin devamlılığı, terfi, ücret, sorumluluk, prestij, sosyal doyum, özel 

ihtiyaçların karĢılanması vb. nedenlerle) daha fazla önem kazanmaktadır. Bireyin iĢi ile 

ilgili beklentilerinin gerçekleĢmesi büyük ölçüde üstlerinin onun hakkındaki yargılarına 

bağlıdır. Böyle bir bağımlılık sonuçta astın-üstleriyle iliĢkilerine ayrı bir önem 

kazandırmaktadır (Ilgar, 2005: 120). 

Balay (2000)'a göre; iĢe sarılma örgütsel adanmıĢlığı güçlü bir Ģekilde 

etkilemektedir. Bu konudaki bulgular iĢe sarılmanın, adanmıĢlığı olumlu yönde ve 

güçlü bir Ģekilde etkilediğini ortaya koyarken, örgütün bağlanılabilir görülme derecesi, 

yapı kurucu liderlik, örgütsel anlayıĢ ve cezalandırma davranıĢı önemli belirleyiciler 

olarak bulunmuĢtur. Öte yandan iĢ ödüllerinin güçlü ve olumlu, buna karĢılık iĢ 

değerlerinin ise daha zayıf ve olumsuz etki yaptığı saptanmıĢtır. Bu bulgulara göre iĢ 

görenler; örgütün kendileri için ilginç ve anlamlı görevler, arkadaĢça ve destekçi çevre 

ile birlikte iyi ödeme ve yükselme olanakları sağladığını algılarlarsa, örgüte 

adanmıĢlıkları yüksek düzeyde olur. Ayrıca iĢ grupları örgütsel adanmıĢlık üzerine 

bağımsız büyük etkiler de yaratabilirler. Fakat bu etkiler her zaman yararlı olmayabilir. 

Destekçi bir iĢ çevresinde grup üyeleri, karĢılıklı amaç uygunluğu algısı yoluyla örgütle 
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özdeĢleĢebilirler. Ne var ki, rekabetçi iĢ koĢulları altında grup amaçları örgütsel 

amaçları geriye itebilir. Ġdeal olarak iĢ grubunun amaçları ile örgütsel amaçlar uygun 

olduğunda yüksek düzeyde iĢ grubuna bağlılık daha güçlü bir örgütsel adanmıĢlığa 

yöneltir. 

2.3.4.3. Durumsal Faktörler ve Diğer Faktörler 

Brockner (1992: 241-242) bireyin örgütsel adanmıĢlık düzeylerindeki değiĢim ile 

ilgili örgütsel adanmıĢlık düzeyinde durumsal değiĢmeler yaĢanabileceğinden söz 

ederek insanların durumsal tepkilerini kestirmeyi öneren baĢlıca üç yaklaĢımı ifade 

etmiĢtir (Akt. Balay, 2000): 

1. Araçsal Kestirim: Buna göre insanlar, örgütle karĢılaĢmalarında 

tanıĢmalarında temelde, arzulanan sonuçları (ödeme, ilerleme, adaletli yönetim, insanca 

davranıĢ gibi karĢılıkları) almayla ilgilenirler. KiĢilerin adanmıĢlık düzeyindeki 

değiĢmeleri öncelikle karĢılaĢmanın uygunluğuna bağlıdır. Böylece bireysel bağlılıktaki 

değiĢme, büyük oranda ön karĢılaĢmanın doğrudan ve açık oluĢuna dayanmaktadır. 

Evvelki örgütsel bağlılık düzeyinin hiç ya da az etkisi vardır. 

2. BenzeyiĢ Kestirimi: Burada bireylerin önceki tutumları, onları, önceki 

tutumlarına tepki verecek Ģekilde yönlendirmektedir. Eğer insanlar karĢılaĢma algılarını, 

önceki bakıĢ açılarına uydurmaya çalıĢırlarsa, önceki adanmıĢlık düzeyleri ile, 

karĢılaĢmaya verdikleri tepkilerin uygunluğu arasında olumlu bir iliĢki olmalıdır. 

Örneğin önceden daha az bağlılık gösterenler, kurumla olan adaletsiz/uygunsuz 

karĢılaĢmalarda daha olumsuz tepkide bulunurken, önceden daha çok bağlılık duyanlar 

söz konusu durumlarda aynı tepkiyi göstermemektedirler. 

3. Adaletin grup-değer kestirimi: Bu yaklaĢıma göre yüksek ön adanmıĢlığı 

olan insanlar, örgütle olan karĢılaĢmaları boyunca kendilerine adaletsiz davranıldığını 

hissettikleri zaman buna tepki gösterirler. KarĢı taraftan uygun davranıĢlar görmek, 

kiĢilerle onurlu ve saygın Ģekilde ilgilenildiğini anlatır. Bu ise kiĢilerin kendi 

kimliklerini ve değerlerini kuvvetlendirir. 



53 

 

 

 

Diğer yandan bu konuda iĢ görenlerin örgüt özelliklerine iliĢkin algıları üzerinde 

durularak, onların örgütsel hakkaniyet yönelimleri saptanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu noktada 

kaynakların adil dağıtımının, yönetsel kararların, ödeme, yükselme ve benzeri sonuçlara 

ne kadar yansıdığı kadar; bu kararların ne Ģekilde alındığı da iĢ görenlerin hakkaniyet 

algılarını belirlemektedir. Bu konudaki bulgular, kaynakların adil dağıtımının, ödeme 

doyumuna etkisinin, karar alma sürecindeki adaletin etkisinden daha büyük olduğunu 

göstermiĢtir. Buna karĢın kararların adaletle alınıĢ biçiminin, iĢ görenlerin örgütlerine 

bağlılıklarını, iĢveren ve müfettiĢlere yönelik güvenlerini yüksek düzeyde belirlediğini 

ortaya koymuĢtur (Balay, 2000: 64-65). 

Verimlilik kavramı genellikle bir örgütün ürettiği mal ya da hizmetin niceliğine 

atıfta bulunularak değerlendirilmekte, malı ya da hizmeti üreten iĢgörenlerin insan 

olmaktan doğan hakları ve psikolojileri genellikle bu değerlendirmenin dıĢında 

tutulabilmektedir. Bu bağlamda, örgütsel bağlılığı sağlamak adına yapılan faaliyetlerin 

salt verimi arttırma gayesi ile değil, aynı zamanda hayatlarının önemli bir bölümünü o 

örgütte geçiren insanların kiĢilik, değer, inanç ve yargılarını da hesaba katan bir 

yaklaĢımla gerçekleĢmesi en doğru çözüm olacaktır. Ġnsana sadece insan olduğu için 

yapılan yatırım doğal olarak özelde çalıĢtığı örgüte, hemen ardından bu örgütün içinde 

bulunduğu topluma büyük katkılar sağlayabilecektir (Bayram, 2005: 137).  

Bireyin örgüte adanmıĢlığını sağlamada ve devam ettirmede organizasyonel 

sosyalleĢmesinin gerektiğini savunan Noe (1999), böyle bir sosyalleĢmenin üç aĢamada 

gerçekleĢeceğini belirtmiĢtir. Organizasyonel SosyalleĢme; yeni personelin, kurumun 

etkili üyelerine dönüĢtüğü süreçtir. SosyalleĢmenin üç safhası vardır; Bunlar; 

1. Beklentisel SosyalleĢme: Birey kuruma katılmadan önce meydana gelir. 

Beklentisel sosyalleĢme boyunca kurumla, iĢle, çalıĢma koĢullarıyla ve kiĢiler arası 

iliĢkilerle ilgili beklentiler geliĢir. Beklentiler aynı zamanda benzer iĢlerdeki geçmiĢ iĢ 

tecrübelerine de dayanır. 
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2. KarĢılaĢma: Personel yeni bir iĢe baĢladığında meydana gelir. Mülakatlarda 

ve ziyaretlerde verilen bilgiler ne kadar gerçekçi olursa olsun yeni bir iĢe baĢlayan 

bireyler çok sürpriz yaĢarlar. Personel iĢleri tanımalı, uygun eğitim almalı, kurum 

uygulamaları ve prosedürlerini anlamalıdır. 

3. YerleĢme: YerleĢme safhasında personel, iĢ talepleri ve sosyal iliĢkiler 

konusunda rahatlamaya baĢlar. ĠĢ çatıĢmalarını ve iĢ-iĢ dıĢı aktiviteler arasındaki 

çatıĢmaları çözmeye baĢlar. Personel performanslarının değerlendirilmesi ve muhtemel 

kariyer imkânlarıyla ilgilenmeye baĢlar. 

Yapılan araĢtırmalarda, baĢarılı bir sosyalleĢme sürecinden geçen bireylerin 

motivasyon düzeyinin arttığı ve buna bağlı olarak iĢ tatminlerinin yükseldiği ortaya 

çıkmıĢtır. 

2.3.5. Örgütsel AdanmıĢlığın Boyutları 

llen ve Meyer'in (1990) geliĢtirdiği modelde örgütsel adanmıĢlık üç ayrı 

yaklaĢımla ele alınmaktadır. Duygusal adanmıĢlıkta (affective commitment) bireyler, 

istedikleri için; devam adanmıĢlığında (continuance commitment) gereksim duydukları 

için; normatif adanmıĢlıkta (normative commitment) ise yükümlülük hissettikleri için 

örgütte kalırlar. Buna göre iĢ gören, bu psikolojik durumların her birini farklı 

derecelerde yaĢayabilir. Örneğin bazı iĢ görenler, örgütte kalma konusunda, hem güçlü 

gereksinim hem de güçlü yükümlülük duyarken; bunu içten bir arzu ile yapmazlar. 

Diğer bazıları ise, ne gereksinim, ne de yükümlülük hissetmemelerine karĢın, kendi 

arzularıyla örgütte kalmaya devam ederler. Bu nedenle kiĢinin örgüte bağlılığı, bu 

psikolojik durumların her birinin toplamının bir yansımasıdır (Balay, 2000: 73). 

2.3.5.1. Duygusal AdanmıĢlık 

Tutumsal bağlılık olarak da anılan duygusal adanmıĢlık, iĢ çevresine iliĢkin 

duygusal tepkilerle yakından ilgili olup, daha çok iĢe sarılma, birlikte çalıĢan 

arkadaĢlardan, iĢten ve mesleğe bağlılıktan sağlanan doyumla iliĢkilidir (Balay, 2000). 
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ĠĢ görenlerin duygusal adanmıĢlıklarının sağlanması, örgüt içinde birtakım 

faktörlerin bulunmasına bağlıdır. Bu konudaki çalıĢmaların birçoğunda temel alınan, 

Allen ve Meyer'in ileri sürdüğü iĢ görenlerin duygusal adanmıĢlıklarını etkileyen 

faktörler Ģu Ģekilde sıralanmaktadır (Allen ve Meyer, 1990:17-18). 

 ĠĢin Cazibesi: iĢ görene verilen iĢlerin cazibeli ve heyecan verici olmasıdır. 

 Rol Açıklığı: Örgütün iĢ görenden ne beklediğini açıkça belirtmesidir.  

 Amaç Açıklığı: ĠĢ görenin, örgütte yaptığı görevleri ne amaçla yaptığı 

konusunda açık bir anlayıĢa sahip olmasıdır.  

 Amaç Güçlüğü: ĠĢ görenden, iĢ gereklerini yerine getirmesinin özellikle talep 

edilmesidir.  

 Önerilere Açıklık: Üst yönetimin, örgütteki diğer iĢ görenlerden gelen 

fikirleri dikkate almasıdır. 

 ĠĢ görenler Arasında Uyum: Örgütteki iĢ görenler arasında yakın ve içten 

iliĢkilerin olmasıdır.  

 Örgütsel Güvenirlik: ĠĢ görenlerin, örgütün söz verdiği her Ģeyi yapacağına 

gönülden inanmasıdır. 

 EĢitlik: Örgütteki iĢ görenlerin tamamının eĢit bir Ģekilde hak ettiğine sahip 

olmasıdır. 

 Bireye Önem: ĠĢ gören tarafından yapılan iĢin örgütün amaçlarına önemli 

katkılar yaptığı yönündeki duyguların geliĢmesini teĢvik etmektir. 

 Geri Besleme: ĠĢ görenlere performansları konusunda sürekli bilgi vermektir.  

 Katılım: ĠĢ görenlerin kendi iĢ yükü ve performans standartlarıyla ilgili 

kararlara katılımını sağlamaktır. 
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Duygusal adanmıĢlık boyutunu inceleyen araĢtırmalara göre: 

ĠĢ görenlerin duygusal adanmıĢlık düzeyleri ile örgütün merkezileĢme derecesi arasında 

olumsuz bir iliĢki saptanmıĢtır. Örgütün merkezileĢme derecesi azaldıkça, iĢ görenlerin 

duygusal adanmıĢlık düzeyleri artmaktadır (Meyer ve Allen, 1997: 42). Torka (2004), 

Somech ve Bogler (2002) iĢ görenlerin kararlara katılımlarının, onların adanmıĢlık 

düzeyleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu saptamıĢlardır. Meyer ve Allen 

(1997); Örgütün kendilerine örgütsel uygulamalar hakkında yeteri kadar bilgi verdiğini 

düĢünen iĢgörenlerin duygusal adanmıĢlık düzeylerinin daha yüksek olduğunu 

bulmuĢtur. Laurila ve Gyursanszky (1998)'in gerçekleĢtirdikleri bir araĢtırmanın 

bulgularına göre; örgütün alt düzeyindeki paydaĢlarını dikkate almadan tepeden inme 

bir anlayıĢla yapılan örgütsel uygulamaların, iĢgörenlerin adanmıĢlık düzeyleri üzerinde 

olumsuz bir etkiye sahip olduğu saptanmıĢtır. Meyer ve Allen (1997), iĢgörenlerin 

eĢitlik algısı ile duygusal adanmıĢlıkları arasında olumlu bir iliĢki olduğunu 

saptamıĢlardır, ayrıca yüksek düzeyde genel ve kiĢisel yeterlik duygusuna sahip olan ve 

kendi yeteneklerine yüksek düzeyde güven duyan iĢgörenlerin örgüte yüksek düzeyde 

duygusal bağlılık geliĢtirdiklerini belirtmiĢlerdir. Abdullah ve Shaw (1999); daha yaĢlı 

olan iĢgörenlerin genellikle yapmakta oldukları iĢten ve örgüt içindeki bulundukları 

konumdan daha fazla tatmin olmakta ve örgüte daha fazla adanmakta olduklarını ifade 

etmiĢlerdir, bunun yanında yüksek bir maaĢa sahip iĢgörenler örgütleri tarafından 

ödüllendirildiklerine inanmakta ve bundan dolayı da duygusal adanmıĢlık 

geliĢtirebilmektedirler.  

Celep vd. (2004); öğretmenlerin meslekleri, okulun amaçları ve iĢin yapısı ile 

örtüĢebilecek etik değerlere sahip olmalarının, onların örgütsel adanmıĢlık düzeylerini 

artırdığını saptamıĢlardır. Meyer ve Allen (1997)'e göre anlayıĢçı, destekleyici, iĢ 

görücü ve dönüĢümcü liderler iĢgörenlerin adanmıĢlık düzeylerine olumlu etki 

yapmaktadırlar. Zangaro (2001)'ya göre iĢin bireye sağladığı sosyal etkileĢim fırsatları, 

ortaya koyduğu performansa iliĢkin bireye sağlanan geri bildirim, bireyin yaĢadığı ve 

kendisinin önemli biri olduğunu hissettiren anlamlı ve mücadeleci deneyimler, bireyin 
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örgüte duygusal olarak adanmasına katkıda bulunur. Kendilerinden neler beklendiği 

açıkça bildirilmeyen (rol belirsizliği), ya da farklı rol beklentileriyle karĢı karĢıya 

bırakılan (rol çatıĢması) iĢgörenlerin duygusal adanmıĢlık düzeyleri daha düĢük 

olmaktadır (Meyer ve Allen, 1997; Özden, 1997). Meyer ve Allen (1997)'e göre bir 

örgüt iĢgörenlerin ihtiyaçlarını tatmin ettiği, onların beklentilerini karĢıladığı ve kendi 

amaçlarına ulaĢabilmeleri yolunda onlara yardımcı olduğu oranda, iĢgörenlerinin 

duygusal adanmıĢlığını kazanabilir. (Akt. KarakuĢ, 2005). 

2.3.5.2. Devam AdanmıĢlığı 

Devamlılık adanmıĢlığı bireyin çalıĢtığı örgütten ayrılması durumunda ortaya 

çıkacak maliyetlerden ve/veya iĢ alternatiflerinin azlığından ötürü örgüt üyeliğini 

sürdürmesidir. Devamlılık adanmıĢlığı yüksek olan bireyler finansal veya diğer 

kayıplardan kaçınmak için örgütte kalmayı zorunluluk olarak görürler. Algılanan iĢ 

alternatiflerinin azlığı nedeniyle de "koĢullar gerektirdiği için" örgüt üyeliğini 

sürdürürler ve örgüt üyeliğini sürdürmek için gerekli asgari çalıĢma düzeyinde 

performans sergilerler ki bu örgütler açısından istenmeyen bir bağlılık türüdür. Bir 

çalıĢanın örgütte çalıĢtığı süre içinde sarf ettiği emek, zaman, çaba, edindiği para, statü 

gibi kazanımlar (yatırımlar) ne kadar fazla ise örgütten ayrıldığı takdirde ayrılmanın 

getireceği maliyetler o kadar fazla olur ki bu da bireyin örgüte bağlılığını artırır. Ayrıca, 

çalıĢanlar kendileri için uygun iĢ alternatiflerinin az olduğuna inanıyorlarsa mevcut 

iĢlerine ve/veya iĢverenlerine bağlılıkları daha yüksek olacaktır (Meyer ve Allen, 1997; 

akt: Uyguç ve Çımrın, 2004: 92). 

Meyer ve Allen (1999)'e göre bireyin örgütte çalıĢtığı süre içinde harcamıĢ 

olduğu zaman, emek, para, gibi değiĢkenler onun örgüte yaptığı yatırımları oluĢturur. 

Örgütten ayrılmak demek birey için değerli olan bu yatırımların heba olması, harcanan 

zaman, emek ve paranın boĢa gitmesi demektir. Bunun için bireyin yapmıĢ olduğu 

yatırımlar onu örgüte bağlar. Bireyin mevcut iĢinden ayrılması durumunda elde 

edebileceği alternatif iĢ olanaklarının bulunduğuna, bu alternatiflerin çekiciliğine ve 

ulaĢılabilirliğine iliĢkin algısı onun devam adanmıĢlığı ile ters iliĢki içindedir. 
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Alternatiflerinin az olduğuna inanan iĢgörenler kendilerini mevcut örgütlerinde kalmaya 

mecbur hissederler ve bunun sonunda da devam adanmıĢlığı geliĢtirirler (Akt. KarakuĢ, 

2005). 

ĠĢgörenlerde devam adanmıĢlığının oluĢmasına neden olan birtakım bireysel ve 

örgütsel faktörler bulunmaktadır. Devam adanmıĢlığını etkileyen bu faktörler Ģu Ģekilde 

özetlenebilir (Allen ve Meyer, 1990: 18). 

1. Yetenekler: ĠĢgörenin halen görev yaptığı örgütte kazandığı yetenek/ 

deneyimlerin ne kadarının farklı örgütlerde de ona yarar sağlayabileceği ve 

bu yetenek/deneyimlerin ne kadarını farklı örgütlere transfer edebileceği 

endiĢesi. 

2. Eğitim: ĠĢgörenin sahip olduğu biçimsel eğitimin, mevcut örgüt ve 

benzerleri dıĢında ona pek yarar sağlamayacağı düĢüncesi. 

3. Yer DeğiĢtirmek: iĢgörenin örgütten ayrılması durumunda, farklı bir 

yerleĢim yerine taĢınmayı istememesi. 

4. Bireysel Yatırım: ĠĢgörenin zaman ve çabasının büyük bir bölümünü görev 

yaptığı örgütte harcamıĢ olması nedeniyle kendine yatırım yaptığını 

düĢünmesi. 

5. Emeklilik Primi: ĠĢgörenin mevcut örgütte kalması durumunda alabileceği 

emeklilik primini, örgütten ayrılması durumunda kaybedebileceği 

düĢüncesi. 

6. Toplum: ĠĢgörenin yaĢadığı yerleĢim biriminde uzun yıllardır ikamet etmesi 

ve yaĢı. 

7. Seçenekler: ĠĢgörenin örgütten ayrılması durumunda sahip olduğu iĢin bir 

benzerini veya daha iyisini bir baĢka yerde bulmada güçlük çekebileceği 

düĢüncesi. 
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Bireysel yatırım, yetenek, eğitim ve maddi beklenti düzeyi ile iĢgörenin algıladığı farklı 

iĢ seçenekleri devam adanmıĢlığında önemli etkenlerdir. Devam adanmıĢlığı boyutunu 

inceleyen araĢtırmalarda çeĢitli sonuçlara ulaĢılmıĢtır: 

 Svallfors (2001) Ġskandinav ülkelerinde gerçekleĢtirdikleri bir araĢtırma 

bulgularına göre, kadınların devam adanmıĢlığı düzeyleri, anlamlı bir farkla 

erkeklerden daha yüksek bulunmuĢtur.  

 Allen ve Meyer (1993) yaptıkları araĢtırmada iĢgörenlerin kıdemlerinin 

artmasıyla örgütsel yatırımlarının (emeklilik ikramiyesi, kullanılmamıĢ hastalık 

veya tatil izinleri) arttığı görülmüĢtür. Bundan dolayı iĢgörenlerin bir örgütteki 

ya da örgüt içindeki bir mevkideki kıdemleri arttıkça, devam adanmıĢlığı 

düzeyleri de artmaktadır.  

 Liou ve Nykan (1994) araĢtırmalarında iĢgörenlerin kıdemleri ve örgüt içindeki 

denetleyici mevkileri ile onların devam adanmıĢlığı düzeyleri arasında anlamlı 

bir iliĢkinin bulunmadığı saptanmıĢtır.  

 Mellor (2001) nin gerçekleĢtirdikleri bir araĢtırmaya göre evli olan ve çocuk 

sayısı fazla olan ve bakmak zorunda olduğu yakınları bulunan iĢgörenlerin 

örgütten ayrılmanın maliyetini diğerlerinden daha yüksek algıladıkları 

saptanmıĢtır. Bu faktörlerden birine veya birkaçına sahip olan iĢgörenlerin 

devam adanmıĢlığı düzeyleri yüksek olmaktadır.  

 Abdullah ve Shaw (1999) ise iĢgörenlerin yaĢları ilerledikçe devam 

adanmıĢlığının düzeylerinin arttığını tespit etmiĢlerdir (Akt. KarakuĢ, 2005: 50). 

2.3.5.3. Normatif AdanmıĢlık 

Normatif adanmıĢlık, bireyin örgüte giriĢi öncesi ve sonrası yaĢantılarından 

etkilenmektedir. Bireyin öğrendiği bazı değerler (görevleri yerine getirme ve örgüte 

sadık olmanın doğruluğu gibi.) kendisini içsel baskılar sonucu örgüte adaması Ģeklinde 
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gösterir. Örgütün bireyin kendisi, ailesi veya yakınları üzerinde yaptığı yatırımlar 

bireyin borçluluk duygusu yaĢamasına neden olmakta ve bu da bireyin örgüte 

adanmıĢlık duymasını sağlamaktadır. Bunun yanında birey-örgüt arası psikolojik 

yükümlülüklerin durumu ve değiĢimi de bireyin örgüte karĢı adanmıĢlığını 

etkilemektedir (Meyer ve Allen, 1997: 60-62). 

Ülkemizde yapılan araĢtırmada normatif adanmıĢlığı en çok etkileyen 

değiĢkenlerin "sadakat normları, aile etkisi, toplulukçu örgüt kültürü ve eĢ-dost ricası ile 

iĢe alınma" olduğu görülmüĢtür (Wasti, 2000). Ancak, Türkiye gibi toplulukçu 

kültürlerde gözlenen normatif adanmıĢlığın bir nedeni de iĢe bağlılık olabilir. Çünkü iĢe 

bağlılık çalıĢanların, genel olarak, iĢe ve/veya çalıĢmaya karĢı değer ve tutumlarını ifade 

etmekte ve toplum kültürünü yansıtmaktadır. Özellikle, Türkiye gibi toplulukçu 

kültürlerde iĢ ve çalıĢmaya çok değer verilir. "ĠĢe öncelik vermek, iĢi sevmek, iĢi 

benimsemek, iĢi ciddiye almak, çalıĢkan olmak, iĢletmeye bağlılık göstermek, özverili 

çalıĢmak" iĢletmelerimizin toplulukçu kültür özelliğini gösteren ve çalıĢanlarda 

yükümlülük oluĢturan iĢe yönelik davranıĢsal normlar ve değerlerdir (Uyguç ve Çımrın, 

2004: 93). 

Sonuçta her adanmıĢlık türü, bireyi bir Ģekilde örgüte bağlamaktadır. Özellikle 

yoğun duygusal adanmıĢlığı olan iĢgörenler istedikleri için, güçlü normatif adanmıĢlığa 

sahip olan iĢgörenler zorunlu oldukları için, devam adanmıĢlığı güçlü olan iĢgörenler ise 

ihtiyaç duydukları için iĢlerinde kalırlar. Nedenleri farklı olduğundan her adanmıĢlık 

durumunun farklı etkisi ve sonucu ortaya çıkmaktadır (Çetin, 2004: 91-92). 

2.3.6. Çoklu AdanmıĢlık Odakları 

Becker (1996)‟a göre, iĢgörenlerin örgütsel adanmıĢlığı çok boyutlu olup, 

adanma odakları ve dayanakları, iĢgören eğitim ve davranıĢlarının kestiriminde önemli 

role sahiptir. Çoklu adanmıĢlık yaklaĢımı kiĢilerin örgütlerine, mesleklerine, 

müĢterilerine, yöneticilerine, iĢ arkadaĢlarına farklı adanmıĢlık göstereceklerini kabul 

etmektedir (Akt. Ġnce ve Gül, 2005: 55) 
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Tutumsal adanmıĢlık yaklaĢımları bireysel hedef ve değerlerle örgütsel hedef ve 

değerlerin uyumuna dayanmaktadır. Oysa, davranıĢsal adanmıĢlık yaklaĢımları kiĢilerin 

örgüt üyeliklerini sürdürmek için nasıl çaba sarf etmeleri ve nasıl davranıĢlar 

sergilemeleri gerektiği ile ilgili sürece dayanmaktadır. Tutumsal ve davranıĢsal örgütsel 

adanmıĢlık sınıflandırması sayısı her geçen gün artan örgütsel adanmıĢlık tanımlarını 

daha basite indirgemeye yardım etmektedir. Bu tanımlar da ya tutum ya da davranıĢ 

faktörü ön plana çıkmaktadır (Ġnce ve Gül, 2005: 56-57). 

Çok boyutlu adanmıĢlık yaklaĢımı ise, örgütün farklılaĢmıĢ bütünler olmadığı 

görüĢüne dayanmaktadır. Diğer bir anlatımla; örgüt, paydaĢ öğelerin oluĢturduğu bir 

varlık olmakla birlikte, bu öğelerin bileĢimi bütünsel bir amaç ve değer 

oluĢturmamaktadır. Çünkü örgütteki paydaĢ öğelerin (öğretmen, öğrenci, meslek, iĢ, 

yönetim, okul) amaç ve değerleri birbiri ile çatıĢabilir. Bu çatıĢma, soyut anlamda 

örgütün bütünsel amaç ve değerini oluĢturmaz. Örgüt, bu öğelerin oluĢturduğu bütün 

olmakla birlikte, örgütün amaç ve değerleri bu öğelerin amaç ve değerlerinin bir 

bileĢimi değildir. Örgütün bu bütünsel yapısı içerisinde her öğe kendi amaç ve 

değerlerini korur. Bu bağlamda, adanmıĢlıktan veya örgütle özdeĢleĢmeden söz 

edildiğinde; örgüt üyelerinin yalnızca örgütün amaç ve değerlerini kabul ettiği anlamına 

gelmemektedir. Çünkü iĢgörenin kendisini adadığı amaç ve değer bu paydaĢ öğelerinin 

herhangi birinin veya bir kaçının amaç ve değerleri olabilir. Bir öğretmen için mesleki 

amaç ve değerler önem taĢırken, bir baĢka öğretmen için öğrencinin amaç ve değerleri 

önem taĢıyabilir.  

2.3.6.1. Okula Adanma 

Balay (2000)'a göre bir örgüt olarak okula adanmıĢlık; yönetici ve 

öğretmenlerin, amaçlar ve değerler ile iliĢkilerinde, rollerine araçsal bir değerden ayrı 

olarak okulun kendi iyiliği için adanmıĢlık duymalarıdır. 

Öğretmenlerin okula adanmıĢlığının dayanağını okulun amaç ve değerlerinin 

benimsenmesi, bunların gerçekleĢtirilmesi için fazla çaba gösterme ve okulda kalmayı 
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sürdürme isteği oluĢturmaktadır. Bir okulun amacı, eğitim sisteminin genel amacı 

doğrultusunda öngörülen tutum ve davranıĢı öğrenciye kazandırmaktır. Bu açıdan 

okulun amacı, öğretmen için içsel bir güdülenme kaynağıdır. Çünkü çıktının (öğrenci 

baĢarısı) kendisi güdüleme kaynağıdır. Ancak diğer örgütlerdeki çıktı iĢgören üzerinde 

okulun çıktısı kadar güdüleyici bir etkiye sahip olamamaktadır (Celep, 2000). 

1970 sonrası yapılan etkili okul çalıĢmaları da okulun amaç ve değerlerini etkili 

bir Ģekilde gerçekleĢtirmede temel iki karar organının yönetici ve öğretmenler olduğunu 

göstermiĢtir. Yönetici, iyi öğrenmeye olanak sağlamak için gerekli koĢulları meydana 

getirmekle, öğretmen de özellikle öğrencilere akademik beklentileri ileten davranıĢları 

kazandırmakla gerçek anlamda kendilerinden beklenen davranıĢları yerine getirmiĢ 

olmaktadırlar (Balcı, 1993: 12). 

GeçmiĢten bugüne kadar yapıla gelen etkili okul araĢtırmaları, yönetici ve 

öğretmenlerin örgütlerine adanmıĢlığı kapsamında düĢünülebilecek aĢağıdaki 

özelliklere yer verirler (Balcı, 1993: 56): 

1. Öğretmenlerin öğretim uygulamalarını sıkça ve sürekli konuĢur olmaları. 

2. Yönetici ve öğretmenlerin sürekli olarak birbirlerinin öğretimini 

gözetlemeleri, bu gözlemlerle kendi öğretimlerini değerlendirmeleri. 

3. Yönetici ve öğretmenlerin birlikte öğretim materyalleri planlaması, 

araĢtırması, değerlendirmesi ve hazırlanmasından oluĢan bir dizi birleĢik 

eylemleri yapmaları. 

4. Yönetici ve öğretmenlerin, birbirlerinin öğretim uygulamalarını 

geliĢtirmeye yardımcı olması. 

Celep (2004)‟e göre, öğretmenlerin okula adanmıĢlık düzeylerini belirleyen 

değiĢkenleri, öğretmenler arası etkileĢim, öğretmen-öğrenci iletiĢimi, okulda 

öğretmenin yapmakta olduğu iĢlerin niteliği ve okul yönetiminin uyumlu uygulamaları 

olarak belirtmektedir. Ayrıca okula adanmıĢ öğretmenler; çalıĢtığı okuldan gurur 
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duyma, okulun kendisine çalıĢma Ģevki uyandırması ve okulun geleceğinin kendisini 

gerçekten ilgilendirmesi tutumlarını sergilemektedirler. 

2.3.6.2. Mesleğe AdanmıĢlık 

Mesleğe adanma, iĢ görenin mesleğe yönelik tutumları olarak 

tanımlanabilmektedir. Dahası iĢ görenin, mesleğinin gerektirdiği amaç ve değerlerine 

uygun davranma isteği ve mesleki rollerini etkin olarak yerine getirme beklentisidir. 

Mesleğe adanmada ast üst iliĢkileri gibi durumsal özellikler ile mesleğin iĢgören 

yaĢamındaki önemi, içsel kontrol, geliĢme gereksinimi, iĢe adanma ve örgütsel 

adanmıĢlık gibi kiĢisel özelliklerin önemli rol oynadığı saptanmıĢtır (Celep, 2000: 139). 

Mesleki adanmıĢlık bireyin sahip olduğu beceri ve uzmanlık sonucunda 

mesleğinin hayatındaki önemini anlaması ile ilgilidir. Daha açık bir ifadeyle mesleki 

adanmıĢlık, bireyin belli bir alanda beceri ve uzmanlık kazanmak amacıyla yaptığı 

çalıĢmalar sonucunda mesleğinin yaĢamındaki önemini ve ne kadar merkezi bir yere 

sahip olduğunu algılamasıdır (Baysal ve Paksoy, 1999: 8). 

Wallace (1995)'e göre iĢgörenlerin mesleklerine adanmıĢlıklarında üstün bilgi 

veya uzmanlık ile tanımlanan mesleki standartlar önemli rol oynamaktadır. Bütün 

iĢgörenler gibi yönetici ve öğretmenler de yapılan iĢleri değerlendirme, ödüllendirme ve 

yükselmede mesleki norm ve standartlarla uygunluk gösteren ölçütler ararlar. Bu 

ölçütlerdeki daha fazla uygunluk ve meĢruiyet algısı onların mesleklerine olan 

adanmıĢlığını yükseltmekle kalmamakta, aynı zamanda okullarına olan 

adanmıĢlıklarında da olumlu yönde bir geliĢme oluĢturmaktadır (Akt. Balay, 2000). 

Özerklik, iĢi tanımlama ve meslek iĢgörenlerinin görevlerini ne Ģekilde yerine 

getirecekleri konusunda sahip oldukları kontrol derecesini anlatır. Yüksek düzeyde 

bürokratik koĢullar ve formal süreçlerde çalıĢanların özerkliği ve takdir etme gücü yok 

olmaktadır. Bu yüzden böyle özelliklerin baskın olduğu okul ikliminde yönetici ve 

öğretmenlerin mesleğe adanmıĢlıklarının düĢeceği beklentisi vardır. Böylece daha 

yüksek düzeyde özerkliğin, daha yüksek düzeyde mesleğe ve okula adanmıĢlık ile 
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sonuçlanacağı beklenir (Balay, 2000: 42). 1960'lardan itibaren "profesyonel çalıĢanların 

örgütlerine kıyasla, mesleklerine daha fazla adanmıĢlık gösterdikleri " hipotezi birçok 

araĢtırmaya konu olmuĢtur. Örneğin 1960'larda NASA'da çalıĢan mühendis ve bilim 

adamları arasında yapılan araĢtırmalar, sadece mesleğini icra etmeye odaklanan bir 

bilim adamının çalıĢtığı kuruluĢa önemli bir katkısının olmadığını ortaya koymuĢtur. 

Öte yandan aynı araĢtırmalardan elde edilen sonuçlar sadece örgütlerine yönelmiĢ 

bireylerin, her Ģeyi kabullenen katı bürokratik bir yapıya sahip olduklarını 

göstermektedir (Varoğlu, 1993: 23). 

Blau (1985)'ya göre; mesleğe adanmayı ölçme yaklaĢımlarından birisinde 

kullanılan ölçütler; mesleki yayınları izleme, toplantılara katılma veya ortak birliktelikte 

bulunma gibi mesleki olarak etkinliklerde bulunma olarak belirlenmiĢtir. ĠĢgörenin, 

mesleğine iliĢkin olarak karĢılaĢtığı sorunların üstesinden gelmesi, iĢe ve örgüte adanma 

derecesi, mesleğe adanmayı olumlu yönde etkileyebilmektedir. Ayrıca, uzun hizmet 

süresine sahip olma, mesleki alanda geliĢme gereksinimine sahip olma, düĢük rol 

belirsizliği ve yöneticinin olumlu önderlik davranıĢı mesleğe adanmayı artıran etmenler 

arasında yer almaktadır. Mesleğe adanma ile meslekten ayrılma algısı; iĢe adanma ve 

örgütsel adanmıĢlık ile meslekten ayrılma arasında önemli derecede olumsuz iliĢki 

bulunmaktadır (Akt. Celep, 2000). 

Mallow (1983), bir kimse mesleği için uzun yıllar harcayıp, mesleği kendisi için 

giderek daha önemli olmaya baĢladığında o kiĢi, mesleğinin değer ve ideolojisini 

içselleĢtirmeye baĢladığını ifade etmiĢtir. Bu Ģekilde geliĢen mesleğe adanmıĢlık üç alt 

düzeyde ele almaktadır. (Akt. Bülbül, 2006). 

1. ĠĢe Yönelik Genel Tutum: ĠĢe yönelik değer yargılarını içerir. Bu durumda 

kiĢi iĢ ile hayatını özdeĢleĢtirir. Örneğin; "ĠĢten veya meslekten memnun 

olmadan yaĢamdan haz alınamayacağı", " iĢinin kendisi için her Ģey 

olduğu", "dünyaya yeniden gelse gene aynı iĢi yapacağı" gibi söylemler 

çalıĢana hâkim olur. 



65 

 

 

 

2. Mesleki Planlama DüĢüncesi: Bu düzeyde kiĢi mesleği ile ilgili olarak 

gelecek için çeĢitli yatırımlar yapmaktadır. KiĢi kendisini yetiĢtirmek ve 

mesleğinde ilerleyebilmek için uzun vadeli fikir ve planlar geliĢtirmektedir. 

Blau' a göre kiĢilerin bu türdeki çabalarını, çeĢitli yayın organlarından, 

mesleki ve eğitim kurumlarından ve çeĢitli olanaklardan yararlanmaları, 

mesleklerine iliĢkin geliĢmeleri ne ölçüde izledikleri, mesleki toplantılara ve 

dernek etkinliklerine ne oranda katıldıklarını belirleyerek ölçmek 

mümkündür. 

3. ĠĢin Nisbi Önemi: ĠĢ ile iĢ dıĢı faaliyetler arasında ki tercihlerin ortaya 

konmasıdır. KiĢinin arkadaĢlarını memnun etmese, eĢine beğendiremese de 

tercihi olan iĢte çalıĢmayı sürdürmesi gibi. Mesleğine adanmıĢlık duyan 

bireylerin, mesleğini geliĢtirmeye yönelik araĢtırma etkinliklerine daha fazla 

çaba gösterdiği, iĢi içten gelen ödüllerle değerlendirdiği ve genellikle daha 

fazla iĢ- aile arası çatıĢma yaĢadığı yapılan çalıĢmalarla ortaya konulmuĢtur 

2.3.6.3. ÇalıĢma Grubuna AdanmıĢlık 

ÇalıĢma grubuna adanma, bireyin, örgütün diğer üyeleriyle özdeĢleĢmesi ve 

onlara bağlılık duyduğunu hissetmesidir. Örgütte çalıĢmaya baĢladığında birincil ilgi 

grubu, bir çeĢit kılavuzluk yaparak, bireyin gereksinimlerini doyurarak, onun örgüte 

iliĢkin tutumunda kalıcı etkiler meydana getirir. Daha büyük bir oranda sosyal katılım, 

bireyin örgüte daha çok sosyal adanmıĢlık geliĢtirmesi demektir (Randall ve Cote, 1991, 

Akt. Balay, 2000: 46). 

Celep (2000)'e göre iĢgörenin kendisine referans grubu olarak seçtiği çalıĢma 

grubu, iĢgörenin rehberlik ve güvence gereksinimini doyurmakta ve örgütteki iĢgören 

tutumları üzerinde etkisini sürdürmektedir. Bu açıdan öğretmenin birlikte çalıĢtığı diğer 

öğretmenlerle birlikte olmaktan hoĢlanması, en yakın dostlarının okuldaki bu 

öğretmenler olması, öğretmenin çalıĢma grubuna adanmasını artırmaktadır. Ayrıca 

çalıĢma grubunu oluĢturan öğretmenler arasında yakın ve dostça bir iliĢkinin bulunması, 
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çalıĢma grubu adanması doğurmakta ve buna bağlı olarak da grup üyeleri birbirlerini 

destekleyerek örgüt verimliliğinin artmasına katkıda bulunabilmektedirler. 

Balay (2000)'da ifade edildiğine göre sosyal katılım, kiĢilerin baĢkalarıyla 

özdeĢleĢmek ve onlara katılmak için etkileĢmesini anlatır. Bu etkileĢimin dayanağı 

değer olduğunda kendi içinde ödüllendirici olmaktadır. Bu yüzden toplumsal katılım, 

iĢgörenleri hizmet ettikleri örgüte adanmıĢlık gösteren üyeler yapmaktadır.  

2.3.6.4. Öğretim ĠĢlerine AdanmıĢlık (ĠĢe Adanma) 

Balay (2000)'a göre öğretmenlerin örgütsel adanmıĢlık düzeyi, okuldaki 

öğretmenler arası etkileĢime, öğretmen - öğrenci iletiĢimine, iĢlerin niteliğine ve 

öğretmenlerin mesleklerini algılama derecesine bağlı görünmektedir. Öğretmenlerin 

adanmıĢlıklarının nasıl sağlanacağı önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. 

DüĢük adanmıĢlık düzeyi, öğretmenlerin düĢük iĢ baĢarısı göstermesine ya da okuldan 

ayrılmasına neden olabildiği gibi, okulun öğretim amacından sapmasına da neden 

olabilmektedir. 

Morrow‟a (1983) göre; iĢe adanma, iĢe sarılma (job involvement) olarak da 

adlandırılmaktadır. ĠĢe adanma hem tutumsal, hem de davranıĢsal açıdan 

tanımlanmaktadır. Tutumsal yaklaĢımlarda iĢe adanma psikolojik açıdan ele 

alınmaktadır. ĠĢe adanma, iĢ görenin iĢindeki etkinliğinin günlük yaĢantısını meĢgul 

etme derecesi olarak belirtilmektedir. BaĢka tanımlarda "iĢ görenin psikolojik olarak iĢ 

ile özdeĢleĢmesi", "iĢin, iĢ görenin benlik bilinci üzerindeki etkisi", "toplumsallaĢma 

sürecinin ilk zamanlarında iĢe yönelik değer eğilimi" olarak ele alınmaktadır (Akt. 

Celep, 2000: 140). 

Psikolojik özdeĢleĢmeye dayalı olan iĢe adanmada iĢten elde edilen içsel ve 

dıĢsal ödüller önem taĢımaktadır. Bu bağlamda öğretmenin iĢinden elde ettiği içsel ve 

dıĢsal doyum diğer mesleklerden daha fazladır. Çünkü özellikle; öğrencinin konuyu 

öğrendiğine iliĢkin öğrenciden gelen dıĢsal ödül ile öğretmenin baĢarısından elde ettiği 

içsel ödül, öğretmen için çok önemlidir. Öğretmenler için en önemli içsel ödül 
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kaynakları, okul, meslek, iĢ takımı ve öğrencilerin kendisi ile amaç ve değerleridir. 

Öğretmenlerin içsel ödül sağladığı bu değerler, diğer örgütteki içsel ödül öğelerinden 

farklılık göstermektedir. (Kanungo, 1982 akt. Celep, 2000). 

2.3.6.5. Yönetime AdanmıĢlık 

Yönetime adanmıĢlık, kanuna, onu yayınlayan ve yürüten güce adanmıĢlıktır. 

ĠĢgören, metin ve tasarıların hazırlanıĢına Ģimdi ve gelecekteki sonuçları bakımından 

katılarak, bunları diğer kiĢilere açıklayarak, gelecek eleĢtirilere karĢı savunarak ve 

bunları beklenen Ģekle uygulayarak adanmıĢlığını gösterir (Gilmer, 1968'den akt.  

Balay, 2000: 48). Ġyi okulu kötü okuldan ayıran etkenler, örgütün yapısından çok 

havasına ve içinde bulunduğu ortama iliĢkin olmaktadır. Bunları da geliĢtirecek olan, 

okul içinde ve üstünde örgütsel konularda yönetsel uygulama ve etki gücü kazanmıĢ 

olan yöneticilerdir (Bursalıoğlu, 1994: 15). 

Genellikle insanlar itaatkârlığı adanmıĢlık davranıĢının bileĢenlerinden biri 

olarak görürler. Ancak adanmıĢlığı itaatkârlığın kapsamı dâhilinde görmek mümkün 

değildir. Örneğin bir mahkûm itaatkâr olabilir, fakat buradan onun hapishaneye 

adanmıĢlık duyduğu sonucu çıkarılamaz. Ġtaat olmaksızın duyulan adanmıĢlık anarĢi 

getirir, çünkü bireylerin adanmıĢlık duydukları örgütün yararına olduğuna inanarak 

yapacakları fiiller önemli ölçüde farklılık gösterir. AdanmıĢlık olmadan gösterilen itaat 

ise, örgütün ilerlemesini hızlandıracak önemli adımların atılmasını sağlamakta yetersiz 

kalır. (Varoğlu, 1993). Balay (2000)'a göre okulların adanmıĢlık gösteren iĢgörenlere 

sahip oluĢunun genellikle olumlu sonuçları olmasına karĢın, adaletsiz yönetsel 

uygulamaların olması, bu iĢgörenleri okullarına yabancılaĢtırmaktadır. 

2.3.6.6. Kariyere AdanmıĢlık 

Kariyere adanma, "bireyin seçtiği meslekte çalıĢmaya devam etme ve bu 

meslekte yükselmeye iliĢkin güdüsü" Ģeklinde tanımlanmaktadır. Kariyere adanmanın 

üç boyutu vardır. Bu boyutlar: 
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1. Kariyer Direnci: ĠĢgörenin, kariyerinde meydana gelebilecek olası 

duraklamalar veya olumsuz etkilere karĢı direnç göstermesi ve kariyerini 

korumasıdır. 

2. Kariyer Kimliği: ĠĢgörenin, ilerleme ümidi beslediği kariyerine olan 

duygusal bağlılığıdır. Kariyer kimliğinin içinde, iĢgörenin kendine özgü 

hedefleriyle birlikte kariyerle ilgili hedeflerini gerçekçi bir Ģekilde 

algılaması da yer almaktadır. 

3. Kariyer Planlaması: ĠĢgörenin, kariyerinde meydana gelmesini öngördüğü 

değiĢim ve geliĢmelere stratejik açıdan yaklaĢmasıdır (Kidd ve Smewing, 

2001, Akt. KarakuĢ, 2005). 

Alutto ve arkadaĢları tarafından mesleklerinde kendilerini daha fazla geliĢtirme 

ile ilgili planları olan kiĢilerin daha fazla adanmıĢlık gösterdikleri ileri sürülmektedir 

(Ġnce ve Gül, 2005: 17). 

2.3.2. Eğitim Örgütü Ġçinde Örgütsel AdanmıĢlık  

“Örgütün yaĢaması, iĢ görenlerin örgütten ayrılmamalarına bağlıdır. ĠĢ görenler 

örgüte ne derece bağlıysa örgüt de o derecede güçlenir. Örgüt, yaĢamını devam 

ettirtmek için iĢgörenlerin örgütten ayrılmasını önlemeye çalıĢır. Bunu yaparken ücret 

arttırma yükselme olanağı sağlama, özendiriciler sunma gibi yollar izler. Her örgütün iĢ 

görenleri tutmak için gösterdiği çaba aynı değildir. Kimi örgütler iĢ görenin örgütten 

ayrılmasından pek etkilenmez. Örgüte girmek için baĢvuranları çok olan bir örgüt, iĢ 

göreni örgüte bağlamak için büyük bir çabaya gerek duymaz  (BaĢaran,2000).” 

AraĢtırmalar, okulların geliĢimi için nitelikli ve yeterli sayıda eleman girdisi ile 

çalıĢanların yaptıkları iĢe (öğretmenliğe) adanmıĢlığının önemli olduğunu 

göstermektedir. (Okçabol, 2006: 74). Okul liderleri, verimli grup çalıĢmasını 

cesaretlendirmeli, uygun koĢulları hazırlamalı ve güven temelli kiĢiler arası iliĢkilerin 

geliĢmesi için (teknik ve profesyonel anlamda yeterlilik, baĢkalarına destek, tutarlılık, 
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bağımlılık, adalet) model olmalıdır (Bartolome, 1989: 138). Liderler güvenirliliği 

devamlı dürüst davranarak, güvenilir olarak, tahmin edilebilir olarak sözlerinde ve 

davranıĢlarında tutarlı olarak sağlayabilirler (Schindler ve Thomas, 1993: 56; Warah, 

2001: 96). “Öğretmenin rolü, okulu geliĢtirme ağırlıklıdır. Öğretmen, okul geliĢtirmenin 

anahtar oyuncusudur. Öğretmenlik esnek, pratik, karmaĢık ve kapsamlı bir meslektir 

(Balcı, 2002: 139).” 

2.3.3. Öğretmenlerin Örgütsel Adanmaları ve Özellikleri 

AdanmıĢ bir birey adandığı nesnenin amaç ve değerlerine güçlü biçimde 

inanmakta; bu nesnenin istek ve beklentilerine gönüllü biçimde uymakta; nesne ile 

birlikteliğini sürdürmeyi güçlü biçimde amaçlamaktadır (Mowday , 1982, akt. Celep, 

2000: 103).  

 “AdanmıĢ bir öğretmen” sabit, güçlü; okulla, öğrencileriyle ve kendi alanıyla 

sağlam psikolojik bağları olan kiĢidir (Firestone ve Pennell, 1993: 489). Öğretmenlerin 

adanmıĢlığıyla ilgilenen liderler alternatif kurumsal yapılar düĢünmeli, performansı 

artıracak grup çalıĢmaları oluĢturmalı ve bu süreçleri tatmin edici kılmalıdır (Smialek, 

1996). Yöneticiler takım çalıĢmalarında görev alan öğretmenlere destek olmalı, onların 

becerilerini geliĢtirmek için, fırsatlar yaratmalıdır. ĠĢbirliği kültürünü geliĢtirmek için 

çalıĢmalıdır. Gruplar üyelerin birbirlerini tanıdıkları, prosedürleri oluĢturdukları bir 

oryantasyon sürecinden daha sonra problemi çözmek için çalıĢacakları analiz 

sürecinden ve en sonunda kararları uygulayacakları uygulama sürecinden geçerler (Dee 

ve Henkin, 2001). Yöneticiler ve öğretmenler birlikte çalıĢmalı ve tek amaç için 

çalıĢmalı, “uygulamaların etkilerini, sorumluluğu birlikte almalılar (Senge ve diğerleri, 

1994: 72,  akt. Balay, 2000: 120).” 

Alanyazına bakıldığında, öğretmenlerin okula iliĢkin üç bağlılığını öne çıkmıĢtır. 

Bunlar: Okul için çaba gösterme isteği, okulda çalıĢmaya devam etme isteği ve okulun 

eğitimsel amaç ve değerlerini kabuldür. Bir diğer bağlılık olarak öğretime bağlılıktan 

söz edilebilir. Öğretime bağlılık ise üç koĢulu gerektirir: öğretmenin öğretimde farklılık 
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yaratma konusunda inançlı olması, öğrencilerin öğrenme konusundaki beklentisi ve 

öğretimin gerçekleĢmesinde gerekli çabayı ortaya koymadaki istekliliği (Balay, 2000: 

120). 

Öğretmenlerin çoklu bağlılıkları dikkat çekmektedir. Örneğin öğretmenlerin 

öğretime, okullarına, öğrencilerine bağlılığının; onların hangi bağlılığa daha çok önem 

ve ağırlık verdiklerine dayandığını ileri sürülmektedir (Firestone ve Rosenblum, 1988). 

Bunun de ötesinde onlar, öğretmenlerin daha çok neye bağlılık gösterdiklerinin farkına 

varabileceğini söylemektedirler. Buna göre öğrenciye bağlılık, öğretmenler için, sıcak 

ve üyelikten çıkma oranını azaltan, fakat akademik baĢarıya fazla katkı sağlamayan 

destekleyici bir iklim yaratırken; öğretime bağlılık bunun tersi sonuçlar üretir. 

Öğrenciye bağlılığın neden ve sonuçlarını yüksek beklentileri ve örgütsel bağlılıklarına 

karĢılık geldiğini görülmüĢtür (Kushman, 1992). Bununla birlikte, birbirleriyle örtüĢme 

durumunda olan çoklu bağlılıkları ayrı ayrı ölçmek son derece zor olmaktadır (Firestone 

ve Pennell,1993: 490-491, akt. Balay, 2000: 120). 

Öğretmenlerin performansını araĢtırmak ve değerlendirmek genellikle zor 

olduğundan (dıĢtan bir araĢtırmacının değerlendirmesini güçleĢtirecek düzeyde çeĢitli 

faktörlerden etkilenmesi ve durumsal nitelikte olması nedeniyle) iyi öğretim, temelde 

öğretmenin bağlılığı ve bilgisine dayanmaktadır (Firestone ve Pennell,1993: 492, Akt. 

Balay,2000: 121). 

2.3.3.1. Öğretmenlerin Örgütsel Adanmalarına Etki Eden Faktörler 

Celep; öğretmenlerin öğretime, okullarına, öğrencilerine adanabildiklerini ve 

davranıĢ örüntülerinin önem verilen adanmıĢlık nesnesine bağlı olarak değiĢtiğini 

vurgulamaktadır (Celep, 2000: 104). 

Öğretmenlerin, kendi çabaları sonucunda doğrudan bir baĢarı elde ettiklerinde, 

iĢlerine, okula ve öğrencilerine adanmaları artmaktadır. ÇalıĢma özelliklerine iliĢkin 

araĢtırmalar örgütün gelenekleri ve özellikleri olmak üzere iki öğe üzerinde 

odaklaĢmaktadır. ĠĢ yönelimli modelde; beceri çeĢitliliği, iĢ kimliği, iĢin önemi ve 
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anlamlılığı ile dönüt gibi özellikler üzerinde odaklaĢmaktadır. ÇalıĢma özellikleri ve 

adanmıĢlık ya da ilgili değiĢkenler arasında psikolojik durumların yer aldığı 

saptanmıĢtır. Bu psikolojik durumlar; çalıĢma sonuçları hakkında bilgi, iĢin anlamı ve 

çalıĢma sonuçlarına iliĢkin sorumluluk yaĢantısıdır (Celep, 2000: 104). 

Bu bağlamda, çalıĢma sonuçlarına iliĢkin bilgi, birisinin iĢi hakkındaki elde 

ettiği yararlı dönütlerdir. ÇalıĢma sonuçlarına iliĢkin sorumluluk “özerklik derecesi”ne 

bağlıdır. ĠĢin anlamı; beceri değiĢimine (iĢ için gerekli olan becerinin zenginlik 

derecesi), iĢin kimliğine (bir iĢin tamamının aynı iĢgörenlerce yapıldığı örgütlerde) ve 

iĢin önemine bağlıdır (Firestone,Pennell, 1993). Bu değiĢkenler bütünüyle öğretim iĢi 

ile adanmıĢlık arasındaki iliĢkiyi içermektedir (Celep, 2000: 104). 

Yapılan araĢtırmada; öğretmenlerin okuldaki iĢ yaĢantılarından etkilenme 

derecelerinin farklı olduğunun belirtilmesine karĢın; öğretmen yetkilerinin ve 

gereksinimlerinin iĢ yaĢantısı ortamında rol oynadığı ortaya çıkmıĢtır. Yani; 

öğretmenlerin özellikleri ve gereksinimleri, iĢ ortamında etkin bir iĢlev görmektedir. 

Öğretmenlik formasyonu ve alan bilgisi konusunda yetersiz olan öğretmenlerin daha 

yaratıcı öğretim yaklaĢımlarını öğretim sürecine uyarlamada güçlükle karĢılaĢtıkları 

saptanmıĢtı. Ayrıca geliĢme gereksiniminin gücü gibi bireysel farklılıklar, çalıĢma 

özellikleri ve çeĢitli bağımlı değiĢkenler arasında “belirsiz ve zayıf etkilere” sahiptir 

(Celep, 2000: 104-105).  

GeçmiĢten bugüne kadar yapıla gelen etkili okul araĢtırmaları, yönetici ve 

öğretmenlerin örgütlerine bağlılığı kapsamında düĢünülebilecek Ģu özelliklerini 

sıralamaktadırlar (Balcı,1993: 56). 

1. Öğretmenlerin öğretim uygulamalarını sıkça ve sürekli olarak konuĢur 

olmaları. 

2. Yönetici ve öğretmenlerin sürekli olarak birbirlerinin öğretimini gözlemeleri, 

bu gözlemlerle kendi öğretimlerini değerlendirmeleri. 
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3. Yönetici ve öğretmenlerin birlikte öğretim materyalleri plânlaması, araĢtırması, 

değerlendirmesi ve hazırlamasında oluĢan bir dizi birleĢik eylemleri yapmaları. 

4. Yönetici ve öğretmenlerin birbirlerine öğretim uygulamalarının geliĢiminde 

yardımcı olması. 

2.3.3.2. Öğretmenlerin AdanmıĢlığına Etki Eden Faktörler  

Bir öğretmenin sınıfına bir eğitim-öğretim dönemi boyunca kazandırdığı 

davranıĢ bütünüyle o öğretimin ürünüdür. Öğretmenin yeterlilik duygusu, iĢinin 

sahiplenmesi ve beklentileri gibi değiĢkenler öğretimin önemliliğini ortaya koymaktadır 

(Celep, 2000: 108). Bir okulda öğretmen adanmıĢlığına etki eden iĢ yaĢantısı 

özelliklerinin bazıları; iĢ tasarımı, özerklik, karara katılma, dönüt, iĢbirliği, öğrenme 

fırsatları ve kaynaklardır (Firestone and Pennel, 1993, akt. Celep, 2000). Bu kaynakları 

aĢağıda baĢlıklar altında açıklayabiliriz. 

2.3.3.2.1. ĠĢ Tasarımının Özellikleri  

ĠĢ tasarımı, beceri çeĢitliliği, iĢin kimliği ve iĢin önemi öğelerinin bileĢiminden 

oluĢmaktadır. Öğretmen için anlam taĢıyan bir çalıĢma, içsel olarak güdüleyici bir iĢleve 

sahip olup, anlamsız ve tekdüze bir çalıĢmadan daha fazla adanmıĢlığa yol açmaktadır. 

Öğretmenler oldukça çeĢitlilik gösteren iĢlere sahip olmalarından ya da belli bir zaman 

sürecinde (ders saati içinde) pek fazla iĢi tamamlama gereğinin bir sonucu olarak rol 

gerginliğine girebilmektedirler. Bu durum öğretmenlerin yaĢadıkları baĢarının 

sürekliliğini azaltabilmektedir (Celep, 2000: 105). 

ĠĢ Tasarımı: Öğretmen için anlam taĢıyan bir çalıĢma, içsel olarak güdüleyici 

bir iĢleve sahip olup, anlamsız ve tekdüze bir çalıĢmadan daha fazla adanmıĢlığa yol 

açmaktadır. 

Beceri ÇeĢitliliği: ĠĢ görenin beceri geniĢliğini ve farklı yeteneklerini ortaya 

çıkarmak için çalıĢmada gerekli olan etkinliklerin geniĢliği olarak tanımlanmaktadır. 

Hackman ve Oldham (1980) bir iĢin tamamını yapan iĢ gören, iĢi ile özdeĢleĢtiğinde ve 
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iĢin yalnızca bir boyutunu yapma veya bir boyuttan sorumlu olmayla 

sınırlandırılmadığında, o iĢin iĢgören için daha da anlamlı olacağını vurgulamaktadırlar. 

ĠĢgören, iĢin tamamından sorumlu olduğunda ve bu iĢin tamamını kendisi yaptığında, 

kendisi açısından iĢin anlamlılığı artmaktadır (Celep, 2000).  

ĠĢin Kimliği: ĠĢ görenin en üst düzeyde, baĢtan sona kadar iĢin tamamını 

yapması olarak tanımlanmaktadır. 

ĠĢin Önemi: Bir iĢin, ister örgüt içindeki ister örgüt dıĢındaki etki derecesine 

iliĢkin o iĢi yapan iĢgörenin sahip olduğu algıdır (Hackman, Oldham, 1980, akt. Celep,  

2000). 

2.3.3.2.2. Özerklik   

Özerklik: iĢgörenin, iĢini plânlama ve uygulama süreçlerini belirleme özgürlüğü 

olarak tanımlanmaktadır. Özerklik öğretmenlerin iĢini plânlama ve uygulama süreçlerini 

belirlemesine yönelik kararlardaki etkilerini yansıtan katılımla ilintilidir. AdanmıĢlık 

iĢgörenin iĢ çıktılarına iliĢkin yaĢadığı sorumluluktan kaynaklanmaktadır. Yani, 

iĢgörenin iĢ çıktıları konusunda kendini sorumlu hissetme derecesi onun adanmıĢlık 

derecesini ortaya koymaktadır (Celep, 2000: 109). 

Özerklik; iĢgörenin, iĢini planlama ve uygulama süreçlerini belirleme özgürlüğü 

olarak tanımlanmaktadır (Hackman, Oldham, 1980‟den akt. Celep, 2000). Özerklik, 

öğretmenlerin iĢini planlama ve uygulama süreçlerini belirlemesine yönelik kararlardaki 

katılımla ilintilidir. Özerklik, baĢarılı öğretimsel uygulamayı ve aynı zamanda örgüte ve 

değerlerine adanmayı doğurmaktadır. Çünkü öğretmenler kendi iĢlerine, öğrenci 

öğrenmesine ve okuldaki görevlerine katkı sağlayacak yöntemleri saptama olanağına 

sahiptirler. En azından, dersin iĢlenmesine ve sınıf kontrolüne yönelik kararları alma 

özerkliğine sahip olabilmektedirler. Her ne kadar ülkemizde olduğu gibi, öğretim 

etkinlikleri kesin kurallarla belirlenmiĢ olmasına karĢın, yine de öğretmenler, sınıf 

etkinliklerindeki davranıĢlarında özerktirler. Bu bağlamda, özerklik, öğretmenlerin 

baĢarılarına katkıda önemli bir etmendir (Celep, 2000). Toplam Kalite Yönetimi 
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sisteminde iĢ tanımları ve kritik baĢarı faktörleri belirlendikten sonra takım çalıĢması 

içinde çalıĢanlara özerklik sağlanmaktadır. ÇalıĢanlar toplanma ve karar alma planlarını 

yapabilmekte, süreç tasarımlarını belirlemekte, akıĢ Ģemalarını oluĢturabilmekte, alınan 

takım kararlarını uygulama biçimlerini belirleyebilmektedir. Bu durumun çalıĢanlarda 

örgütsel adanmıĢlık oluĢturması beklenebilir. 

2.3.3.2.3. Dönüt 

“Dönüt, öğretimsel çabaları kuvvetlendiren ve değiĢimi gerektiren sorun 

alanlarına iĢaret eden bilgiyi sağlayarak öğretime ve örgüte adanmayı artırabilmektedir. 

Öğretmenler asıl olarak dönütün yedi kaynağına sahiptir: 

1. Öğrenciler ve iĢlevi. 

2. Biçimsel olmayan yönetici değerlendirmesi. 

3. Akran değerlendirmesi. 

4. Yöneticilerin, akranlarla biçimsel olmayan etkileĢimleri. 

5. Ailelerle biçimsel olmayan etkileĢimleri. 

6. Standart testler. 

7. “Öğretmenlerin öğretim etkinliklerine iliĢkin asıl bilgi kaynakları doğrudan 

öğrencilerle etkileĢiminden kaynaklanmaktadır (Celep, 2000: 112).” 

Kurumsal olarak dönüt, yüksek içsel güdülenmeyi sürdürme, hem örgüte hem de 

iĢe adanmanın merkezidir. Dönüt, birisinin baĢarısı ve etkililiği hakkında çalıĢmasından 

doğrudan elde edilen açık ve doğru bilginin miktarıdır (Hackman, Oldham, 1980, akt. 

Celep, 2000). Dönütün etkililiği, onun özerklikle iliĢkisine de bağlıdır. Özerklik ve 

dönüt birlikte yürür. Kısaca dönüt, otonomi olmaksızın genellikle bağlılığı etkilemez 

(Firestone ve Pennell, 1993, akt. Balay, 2000). 
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ĠĢ görenin iĢinin çıktısına iliĢkin yönetici ve iĢ takımından gelen dönüt, iĢ gören 

için önem taĢımaktadır. ĠĢ görenin iĢ çıktıları konusundaki kendi değerlendirmesi 

sonucu elde ettiği dönüt, yönetici ve iĢ takımından gelen dönütten daha etkili olmakta 

ve bu dönüt olumlu olduğunda, yeterlik ve yararlılık duygularını geliĢtirmektedir. 

Bunun karĢıtı durumda, iĢ görenin kendi değerlendirmesi sonucu yetersizliği ifade eden 

olumsuz dönüt, içsel güdülenmeyi azaltmaktadır. BaĢarısızlığı belirten dönüt, alternatif 

davranıĢı değiĢtirmeye elveriĢli olduğunda, içsel güdülemeyi azaltmamaktadır. 

Açıkçası, baĢarısızlığa iliĢkin dönüt, yeni davranıĢların geliĢtirilmesine olanak 

sağladığında ve bunlar baĢarılı sonuçları doğurduğunda etkili olabilmektedir (Celep,  

2000). 

2.3.3.2.4. ĠĢbirliği 

ĠĢbirliği, iki ya da daha fazla insanın bir iĢte birlikte çalıĢması durumunda söz 

konusu olmaktadır. Okul ortamında iĢbirliği; program, plân, ders plânlarını geliĢtirme, 

akranları geliĢtirmeyi sağlama ve iĢ takımını eğitme olarak düĢünülmektedir. Ayrıca 

izolasyon duygusunu engellemekte, birlikteliği ve birlikte olma duygusunun 

geliĢtirebilmektedir (Celep,2000: 113-114). 

ĠĢbirliğinin sosyo-biliĢsel ve etkileyici çıktıları Ģunlardır: 

 Ġçerik ve yöntemleri öğrenme, davranıĢı izleme ve düzeltme için dönütü alma 

fırsatı. 

 Ortak bir çaba gösterme veya mesleki duyguyu geliĢtirme. 

“Mesleki etkileĢim, güçlü öğrenim fırsatları yaratmakta; özellikle öğretmenlik 

mesleğine yeni baĢlayanlar yönünden güçlü öğrenme fırsatları yaratmaktadır (Johnson, 

1990; Little, 1990, Akt.Balay, 2000).” 
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ĠĢbirliği, ortak amacı belirleme fırsatları ve bu amaca ulaĢmak doğrultusunda 

ortak yöntemler sağlar. Öğretimin amacı ve anlamındaki belirsizliklerin üstesinden 

gelmeye yardım eder.  

2.3.3.2.5. Kaynaklar 

Kaynaklar, öğretmenlerin iĢini baĢarma ve iĢsel ödülleri yaĢama olanağı 

bulabildiği madde ve kurumsal araçlardır. Bunlar düzenli öğrenme çevresi, yönetsel 

destek, yeterli fiziksel koĢullar, yeterli öğretim kaynakları ve dengeli iĢ yüküdür (Celep, 

2000: 114-116). 

Celep‟e göre öğretime etki eden 5 kaynağın önemli olduğu saptanmıĢtır: 

1. Düzenli öğrenme çevresi: Genel olarak düzenli öğrenme çevresine sahip 

olan okullarda, öğretmen adanmıĢlığı yüksektir. 

2. Yönetsel destek: Müdür, rollerin açık olduğu, kuralların sürekli olarak 

uygulandığı, doğruluğun ve çalıĢkanlığın güvence altına alındığı bir ortam 

oluĢturarak, içsel bir çevre yaratmaya katkıda bulunabilir. Yönetsel ahenk 

ve uyumun olduğu okullarda öğretmenler kendilerini okullarına daha çok 

adamaktadırlar. 

3. Yeterli fiziksel koĢullar: ÇalıĢmayı kolaylaĢtıran koĢulları ifade etmektedir. 

Öğretmenler, yetersiz ısıtma, masa, perde ile pencerelerin sağlıksızlığı veya 

eksikliği halinde rahatsız olmaya baĢlamaktadırlar. Yüksek dercede adanmıĢ 

öğretmenlerin, diğer öğretmenlerden daha iyi koĢullara sahip olduğu 

düĢünülebilir. 

4. Yeterli öğretim kaynakları: Ders araç gereçlerine sahip olma durumudur. 

5. Dengeli iĢ yükü: Verilen derslerin çeĢitliliği ve sayısı, sınıfın öğrenci 

sayısını ifade etmektedir (Celep, 2000). 
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2.3.3.2.6. Karara Katılma 

Öğretmenlerin alınacak stratejik kararlara katılımları, daha iyi kararlar 

alınmasına iliĢkin becerilerini geliĢtirmesine olanak sağlayacağından, kendilerini özgün 

kararlara adamaya baĢlayacaklar, uzun dönemde örgüte daha çok adanacaklardı. Ancak 

adanmıĢlık az olursa, o zaman karar sürecine katılım sınırlandırılmalıdır. KarĢıt 

durumda bu tür katılım, okul amaçları ile tutarlı olmayan bir kararın alınmasını 

doğurabilir (Celep 2000).  

Katılımın en geniĢ anlamda sağlanması için, öğretmen veya alt kademedeki 

yöneticiler karar sürecinin olabildiğince baĢında yer almalıdır. Astlar, sorunun 

tanımlanması ve ayrıntılı olarak incelenmesi aĢamasında karara katıldığında, iĢbirliği 

geliĢmekte ve astların daha sonraki karar verme süreci basamaklarına katılımı 

sağlanmaktadır. Öğretmenlerin stratejik kararlara katılımı dikkate alındığında, katılma 

ile adanmıĢlık arasında yüksek iliĢkinin olduğu görülmektedir. Orta öğretim 

öğretmenlerinin okul politikaları ve örgüt amaçlarına adanmaya iliĢkin karar verme 

yoksunluğu duygusu arasında anlamlı olumsuz iliĢkinin olduğu belirlenmiĢtir 

(Bacharach v.d., 1990, Akt.Balay, 2000). Ayrıca, müdürlerin öğretmen önerilerine göre 

davrandığı okullarda, adanmıĢlığın yüksek olduğu anlaĢılmıĢtır (Hoy vd., 1990, akt. 

Celep, 2000). 

2.3.3.3. Öğretmenlerin Örgütsel Adanmalarının Boyutları 

Öğretmenlerin örgütsel adanmıĢlık düzeyi, okuldaki öğretmenler arası 

etkileĢime, öğretmen öğrenci iletiĢimine, iĢlerin niteliğine ve öğretmenlerin mesleklerini 

algılama derecelerine bağlı görünmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin adanmıĢlıklarının 

nasıl sağlanacağı önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. DüĢük adanmıĢlık 

düzeyi, öğretmenlerin düĢük iĢ baĢarısı göstermesine ya da okuldan ayrılmasına neden 

olabildiği gibi, okul verimliliğini etkileyebilen sorunlar arasında da yer almaktadır. 

DüĢük adanmıĢlık gösteren öğretmenler, çalıĢma ortamında engelleyici davranıĢ 

gösterdiği gibi, okulun öğretim amacından sapmasına da neden olabilmektedir. 



78 

 

 

 

Öğretmenin, sınıf ortamında, öğrenciyi okul amacı dıĢında davranıĢ geliĢtirmeye 

yöneltmesi ve bu doğrultuda çaba göstermesi söz konusu olabilir. Bu tür olumsuz 

davranıĢları zamanında kontrol etmek veya farkına varmak olanaklı olmayabilir. Çünkü 

bu, eğitimde ürünü nesnel olarak değerlendirmenin güçlüğünden kaynaklanmaktadır. 

Öğrencideki davranıĢ değiĢikliğinin sonuçları, ancak uzun yıllar sonra gerçek anlamda 

anlaĢılabilir. Eğitim süreci uzun zamana yayıldığından, öğretmenin olumsuz tutum ve 

davranıĢlarından kaynaklanan öğrencideki davranıĢsal ürünleri anında tam olarak 

gözlemek olası değildir (Celep, 2000).  

Eğitim örgütlerinde, öğretmenlerin iĢ baĢarısını nesnel olarak değerlendirmenin 

güçlüğünün yanısıra, eğitimin çıktısı olan öğrencideki davranıĢ değiĢikliğini 

değerlendirmek ve öğrencinin okulun amacına uygun bilgi ve beceriyi kazanıp 

kazanmadığını saptamak kolay olamamaktadır. Diğer taraftan, öğretim etkinliği ağırlıklı 

olarak öğretmen-öğrenci etkileĢimine dayalı olarak sınıf ortamında gerçekleĢmektedir. 

Bu bağlamda, öğretmenin etkinliğinin eğitim kurumunun amacına yönelik olup 

olmadığını kontrol edebilmek de güç görünmektedir. Bu nedenle, öğretim etkinliğinin 

kurum amacına yönelik olarak etkin bir biçimde gerçekleĢtirilmesinde, öğretmene 

büyük yükümlülük düĢmektedir. Öğretmenin sınıf ortamındaki etkinliğini kontrol 

edebilme ve öğrencideki davranıĢ değiĢikliğinin kurum amacına yönelikliğini saptama 

güçlüğünden dolayı, öncelikle öğretmenin öğretme sürecinde kendisine kaynak olarak 

aldığı amaç ve değerler önem taĢımaktadır (Celep, 2000). 

 Öğretmenlerin adanma odaklarının değiĢkenlik gösterdiği; öğretmenlerin 

öğretim etkinliklerine ve okullarına ve meslektaĢlarına adanabildikleri; davranıĢ 

örüntülerinin önem verilen adanmıĢlıklara bağlı olarak değiĢtiği saptanmıĢtır (Fireston 

and Pennell,1993). Bu amaçla örgütsel adanmıĢlık yaklaĢımına dayalı olarak, 

öğretmenlerin okul, okuldaki öğretmen grupları, meslekleri ve iĢleri olmak üzere 4 

adanma odağının önemli olduğu görülmektedir. (Celep, 2000: 137). 
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2.3.3.3.1. Okula Adanma 

Öğretmenlerin okula adanmıĢlığının dayanağını okulun amaç ve değerlerinin 

benimsenmesi, bunların gerçekleĢtirilmesi için fazla çaba gösterme ve okulda kalmayı 

sürdürme isteği oluĢturmaktadır. Bir okulun amacı eğitim sisteminin genel amacı 

doğrultusunda ön görülen tutum ve davranıĢı öğrenciye kazandırmaktır. Bu açıdan 

okulun amacı, öğretmen için içsel bir güdülenme kaynağıdır. Çünkü, çıktının (öğrenci 

baĢarısı) kendisi güdüleme kaynağıdır. Öğretmenin okula adanmasını etki eden 

etmenlerden birisi de okulun yönetsel uygulamalarıdır. Okul yönetiminin uyumlu ve 

ahenkli uygulamalarının öğretmenin adanmıĢlığını artırdığı gözlenmiĢtir. Öğretmenin 

okulda kalma isteği, okulun baĢarısı için fazla çaba gösterme, okuldaki yönetsel 

uygulamaları onaylama, okula adanmıĢlığı oluĢturan etmenler arasında yer almaktadır 

(Celep, 2000: 138). Eğitim‟de kuruma adanmıĢlık, okulla özdeĢleĢmek, okulun parçası 

gibi hissetmek, okula sadakat olarak kendini gösterir (Glickman, 1993). 

Öğretmenlerin bir okula adanmıĢlıkları, konsepti farklılaĢtırabilir, geniĢletebilir 

ve ölçülebilir (Nir, 2002: 323-341). Öğretmen, okulun bulunduğu çevrenin doğal, 

sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır. Aileleri ve toplumu eğitim sürecine ve 

okulun geliĢimi ile ilgili çalıĢmalara katılmaları yönünde teĢvik eder. Öğretmen, Türk 

Millî Eğitim Sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeler ile özel alan öğretim 

programının yaklaĢım, amaç, hedef, ilke ve tekniklerini bilir ve uygular (MEB, 2006). 

2.3.3.3.2. Öğretim ĠĢlerine Adanma  

“ĠĢe adanma, iĢe sarılma” olarak da adlandırılmaktadır. “ĠĢ görenin iĢindeki 

etkinliğinin günlük yaĢantısını meĢgul etme derecesi”, “ĠĢ görenin psikolojik olarak 

iĢiyle özdeĢleĢmesi”, “ĠĢin, iĢgörenin benlik bilinci üzerinde etkisi”, “ToplumsallaĢma 

sürecinin ilk zamanlarında, iĢe yönelik değer yönelimi” olarak ele alınmaktadır” (Celep, 

2000: 140). Biz yine de öğretmenin neye adanmıĢlığı olduğunun önem olduğunu ve 

önemli değiĢiklikler yaratabileceğini tartıĢıyoruz. “Öğrencilere adanmıĢlık sıcak ve 

destekleyici bir ortam hazırlayabilir ve öğrencilerin okulu terk etme oranlarını 
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düĢürebilir. Ama akademik baĢarılarına katkıda bulunmayabilir; fakat öğretmeye 

adanmıĢlık tam tersi bir etki yaratabilir (Firestone ve Pennell, 1993:491).” 

Öğretmen,, öğrencinin tüm özelliklerini, ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, geldiği 

ailenin ve çevrenin sosyo kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır. Öğretmen, öğretme 

ve öğrenme süreçlerini plânlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin 

katılımını sağlar (MEB, 2006). 

2.3.3.3.3. Öğretmenlik Mesleğine Adanma 

Mesleğe adanma, iĢ görenin mesleğe yönelik tutumları olarak 

tanımlanabilmektedir. Dahası iĢ görenin mesleğinin gerektirdiği amaç ve değerlere 

uygun davranma istediği ve meslekî rollerini etkin olarak yerine getirme beklentisidir 

(Celep, 2000: 139). “Öğretmenler, bilgi taĢıyıcı ve aktarıcı değil, bilgi kaynaklarına 

giden yolları gösterici, kolaylaĢtırıcı birer eğitim lideri olmalıdır. Okullarımızın bir 

örnek ve sınırlanmıĢ yapıları buna uygun olarak değiĢtirilmeli; yalnızca yaptığını doğru 

yapan değil, doğru olanı yapan insanlar yetiĢtirilmelidir” (BaĢar, 1999: 12). 

BaĢarılı okullarda öğretmenler hem mesleklerine hem de kurumlarına 

adanmıĢlardır. Bu adanmıĢlık yeniden yapılanmalarda itici güç, kaynak ve temel 

oluĢturur. Grup çalıĢması ve adanmıĢlık arasındaki iliĢki geliĢtirilip, adanmıĢlık iĢ 

performansı ve iĢten soğuma arasındaki iliĢki incelenebilir (Allen ve Meyer, 1993).  

Öğretmen, öğrencilerin geliĢim ve öğrenmelerini değerlendirir. Öğrencilerin 

kendilerini ve diğer öğrencileri değerlendirmelerini sağlar. Ölçme sonuçlarını daha iyi 

bir öğretim için kullanır; sonuçları öğrenci, veli, yöneticiler ve öğretmenlerle paylaĢır 

(MEB, 2006). 

2.3.3.3.4. ÇalıĢma Grubuna Adanma  

AdanmıĢlık ile ilgili yapılan araĢtırmalar, odağı kuruma adanmıĢlıktan gruba 

adanmıĢlığa çevirmiĢtir ve çalıĢma grubunda yer alan bir öğretmenin gruba karĢı 

kendini daha bağlı hissettiği vurgulanmıĢtır. AraĢtırmalar, grup çalıĢmalarının 
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öğretmenlerin gruba adanmıĢlığı konusunda anlamlı bir etkene sahip olduğunu 

göstermiĢtir. Grup çalıĢması davranıĢlarını yüksek düzeyde gösteren öğretmenler, 

yüksek düzeyde gruba adanmıĢlığı olan öğretmenler bazı alt testler (grup oryantasyonu, 

takım liderliği, destekleyici davranıĢlar) gruba adanmıĢlıkla doğrudan iliĢkilidir. 

 “Öğretmenlerin birlikte çalıĢtığı diğer öğretmenlerle olan toplumsal iliĢkilerinin 

değer ve amaçları çalıĢma grubuna adanmanın dayanaklarını oluĢturmaktadır. ÇalıĢma 

grubuna adanma, öğretmenlerin okuldaki diğer öğretmenlerle özdeĢleĢme ve bağlılık 

duygusunu yansıtmaktadır. Bununla birlikte, iĢgörenin kendisine referans grubu olarak 

seçtiği çalıĢma grubu, iĢgörenin rehberlik ve güvence gereksinimini doyurmakta ve 

örgütteki iĢgören tutumları etkiĢini sürdürmektedir. Bu açıdan öğretmenin, birlikte 

çalıĢtığı diğer öğretmenlerle birlikte olmaktan hoĢlanması, en yakın dostlarının okuldaki 

bu öğretmenler olması öğretmenin çalıĢma grubuna adanmasını arttırmaktadır (Celep, 

2000: 138-139).” 

Sonuç olarak, okullarda yüksek düzeyde grup çalıĢması öğretmenlerin gruba 

adanmıĢlığını destekliyor ve artırıyor. Öğretmenlerden oluĢan gruplar öğretmenlerin 

adanmıĢlığını güçlendirebilir. En çok, grup üyelerinin uygun grup çalıĢması becerilerine 

sahip olması gerekebilir. Okuldaki takım çalıĢmalarının baĢarısı öğretmenlerin 

becerilerini yeni rollerine ve kolektif etkinliklerde aldıkları sorumluluklara ne kadar 

adapte edilebildiklerine bağlıdır (Dee, Henkin, 2001: 30-34).  

2.4. Ġlgili Yayın Ve AraĢtırmalar 

2.4.1.DönüĢümsel Liderlik Üzerine ÇalıĢmalar 

Okul liderleri, verimli grup çalıĢmasını cesaretlendirmeli, uygun koĢulları 

hazırlamalı ve güven temelli kiĢiler arası iliĢkilerin geliĢmesi için (teknik ve profesyonel 

anlamda yeterlilik, baĢkalarına destek, tutarlılık, bağımlılık, adalet) model olmalıdır.  

Okulda lider olarak görülen kiĢiler ise öncelikle okul müdürleridir. “Müdür, okulda 
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amaçların yerine getirilebilmesi için iĢ görenleri örgütleyen, çalıĢanları yönlendirip, 

koordine eden ve denetleyen kiĢidir (Gürsel, 1997: 77).” 

“DönüĢümcü liderlik, örgütte ani ve etkili değiĢimi gerçekleĢtirmeye yönelik bir 

liderlik biçimidir. Bu liderlik biçiminde örgütün iç çevresinin denetim ve eĢgüdümüne 

dayalı bir liderlik anlayıĢından çok, öğrenmeyi kolaylaĢtırıcı ve yenilikçi bir liderliğe 

ihtiyaç duyulmaktadır (Çelik, 2003).” Formatör ve koordinatör beden eğitimi 

öğretmenleri bakanlık teĢkilatında beden eğitimi, sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilgili 

değiĢiklikleri öğrenip bunları okul müdürleri ile paylaĢırlar. Bu döngüde okul 

müdürlerinin dönüĢümsel liderlik özelliklerinden olan yenilikçi ve çözümleyici özelliği 

ortaya çıkmaktadır. 

Birçok araĢtırma liderlik stilleri ile performans arasındaki iliĢkiyi ortaya 

koymuĢtur. “Okul müdürlerinin liderlik özellikleri öğretmenin, öğrencinin ve okulun 

performansını etkilemektedir. Özellikle dönüĢümcü liderlik ile ilgili yapılan çalıĢmalar, 

bu liderlik stilinin örgütsel amaçlara ulaĢmada etkili bir liderlik stili olduğunu 

göstermektedir. DönüĢümcü liderlik özelliklerine sahip liderler, çalıĢanları daha kolay 

etkilemekte ve örgütsel amaçları gerçekleĢtirmeye yönlendirebilmektedir (Buluç, 

2009).” Liderler güvenirliliği, devamlı dürüst davranarak, güvenilir olarak, tahmin 

edilebilir olarak sözlerinde ve davranıĢlarında tutarlı olarak sağlayabilirler. 

2.4.2. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin AdanmıĢlıkları Üzerine ÇalıĢmalar 

Allen ile Meyer‟e göre kuruma adanmıĢlık 3 Ģekildedir: 1. Kurumda kalma 

isteği, örgüte duygusal olarak bağlanmak. 2. Kurumdan ayrılma durumundaki 

maliyetlerin farkındalığı, devam adanmıĢlığı. 3.  Kurumda kalma zorunluluğu, normatif 

adanmıĢlık Ģeklindedir.  

“Örgütsel adanmıĢlığı yüksek olan çalıĢanlar, daha aktif olarak çalıĢmakta, 

yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin öncüsü olmakta olup; kendileri için daha kaliteli ve uzun 
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süreli istihdam olanakları sağlamıĢ olmaktadır (Güven, 2006:5).” Beden Eğitimi 

Öğretmenleri meslekleri gereği  aktif yenilikçi ve yaratıcı olmak durumundadırlar.  

“ÇalıĢanlarının örgütsel adanmıĢlıkları daha yüksek olan örgütler hedeflerine 

daha kolay ulaĢırlar. AdanmıĢlık iĢletmelerin ve okulların baĢarısına olumlu etki eden 

bir faktördür (Güven, 2006: 1).” Beden Eğitimi öğretmenlerinin aktif, yenilikçi ve 

yaratıcılık performansları adanmıĢlık düzeyleri ile bağlantılıdır.   

Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı 30/11/1960 

tarihinde “Öğretmeni ĠĢbaĢında YetiĢtirme Bürosu” olarak kurulmuĢ, 01/07/1966 

tarihinde “Eğitim Birimi Müdürlüğü” hâline getirilmiĢ, 26/12/1975 tarihinde “Daire 

BaĢkanlığı” olarak teĢkilatlanmıĢtır. 1981 yılında “Genel Müdürlük” olarak faaliyet 

göstermiĢ, 28/02/1982 tarihinde yeniden “Daire BaĢkanlığına” dönüĢtürülmüĢtür. 

Anılan tarihten beri faaliyetini “Daire BaĢkanlığı” olarak sürdürmüĢtür (MEB, 1998).  

Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Faaliyetleri Hizmetiçi Eğitim Dairesi 

BaĢkanlığı koordinesinde yapılmakta iken 652 Kanun Hükmündeki Kararname ile 

Öğretmen YetiĢtirme ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğü Mesleki GeliĢimi Destekleme 

Grup BaĢkanlığına bağlanmıĢtır.  

Bu bakımdan Millî Eğitim Bakanlığı yeni değiĢimlere giderek yeni program 

anlayıĢında modüler eğitim sistemine geçmiĢtir. Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 

modüler sistem bilgilerini güncellemek için hizmetiçi faaliyetler düzenlemektedir. Bu 

düzenlenen faaliyetler içerisinde formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerine 

yönelik mesleki geliĢim seminerleri planlanmıĢtır.  

Hizmetiçi eğitim, öğretmenlerin doğrudan deneyimler edinmeleri ve 

meslektaĢlarıyla informal etkileĢimler kurmalarını sağlayarak, onların mesleklerinin 

gerektirdiği bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamanın önemli yollarından biri olarak 

kabul edilmektedir (Hamilton ve Richardson, 1995). Beden eğitimi öğretmenleri geliĢen 

teknolojik ihtiyaç gereksinimlerini bilgi ve deneyimlerini sürekli yenilemesi 

gerekmektedir. 
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Öğretmen için yüksek öğretim kurumunda kazanılan nitelikler yeterli 

olmamakta, süreç içerisinde sürekli geliĢme beklenmektedir (Demirhan, 2002). Bu 

doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimleri beden eğitimi öğretmenlerinin 

bilgi, beceri ve kazanımlarını hizmetiçi faaliyetleri ile güncel tutmaktadır. 
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3. YÖNTEM 

Bu bölümde; araĢtırma modeli, evren ve örneklem, veri toplama teknikleri, 

verilerin analizlerinde kullanılan istatistiksel tekniklerle ilgili açıklamalar yer 

almaktadır. 

3.1.AraĢtırmanın Modeli 

Bu araĢtırma, temel araĢtırma türlerinden tarama modelinde olup tarama model 

türlerinden karĢılaĢtırmalı model kullanılmıĢtır. Tarama modelleri, geçmiĢte yada halen 

var olan bir durumu var olduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan araĢtırma yaklaĢımları 

olup araĢtırmaya konu olan olay, birey yada nesne, kendi koĢulları içinde ve olduğu gibi 

tanımlamaya çalıĢılır (Karasar, 2002). 

AraĢtırmada mevcut durumu ortaya çıkarmayı amaçlayan betimsel ve taramaya 

yönelik bir yöntem kullanıldı. ÇalıĢma, uygulamalıdır. Önce konuyla ilgili literatür 

taranıp daha önce yapılmıĢ araĢtırma sonuçları incelendi. Elde edilen bilgiler 

incelenerek değiĢkenler açısından, tezin konusuyla ilgili detaylı bir teorik çerçeve 

hazırlandı daha sonra geçerliliği ve güvenilirliği belirlenmiĢ ölçek ve anket uygulanarak 

sonuca gidildi. 

3.2. Evren ve Örneklem 

AraĢtırmanın çalıĢma evreni, Millî Eğitim Bakanlığı Strateji GeliĢtirme 

BaĢkanlığı verilerine göre, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Bakanlığa bağlı resmi 

okullarda toplam 28571 Beden Eğitimi Öğretmeni araĢtırmanın evrenini, 109 formatör, 

56 koordinatör tesadüfî örneklem yöntemi kullanılarak tespit edildi.  

Bu araĢtırmanın evrenini 2010-2011 eğitim-öğretim yılının sonunda Türkiye‟nin 

81 ilinden Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Seminerine katılan formatör ve 

koordinatör beden eğitimi öğretmenleri oluĢturdu. Bu amaçla Millî Eğitim Bakanlığı 
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Koordinatör ve Formatör Beden Eğitimi Öğretmenleri Yönergesi dikkate alınarak 

örneklem seçildi. 

 AraĢtırma için Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı 

tarafından görevlendirilen bakanlık eğitim yöneticisi ve bakanlık temsilcileri ile 

görüĢülüp araĢtırma gerçekleĢtirildi. AraĢtırma örneklemi araĢtırmaya gönüllü olarak 

katılan 165 beden eğitimi öğretmeni formatör ve koordinatör oluĢturdu. 

3.3. Verilerin Toplanması 

Bu araĢtırmada kullanılan veri toplama aracı geliĢtirilirken; öncelikle konuyla 

ilgili teorik bilgilere ulaĢılmıĢ, ikinci olarak da konuyla ilgili görüĢlerini tespit etmek 

için formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerine yönelik olarak “KiĢisel Bilgi 

Formu” kullanılmıĢtır. Veri toplama aracı aĢağıdaki sırayla geliĢtirilmiĢ ve 

uygulanmıĢtır. 

 Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin kiĢisel bilgilerini 

belirlemeye yönelik “KiĢisel Bilgi Formu” hazırlanmıĢtır. 

 DönüĢümcü (Transformational) Liderlik Anketi 

 Örgütsel adanmıĢlık ölçeği.  

KiĢisel Bilgi Formunun Hazırlanması 

Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin bilgilerini toplamak 

amacıyla “KiĢisel Bilgi Formu” hazırlanmıĢtır (Ek-1). AraĢtırmanın bağımlı 

değiĢkenlerini DönüĢümcü Liderlik ve Örgütsel adanmıĢlık anketi oluĢtururken, 

araĢtırmanın bağımsız değiĢkenleri ise yaĢ, cinsiyet, eğitim durumu, mesleki kıdem, 

beden eğitimi öğretmenliğindeki pozisyonu oluĢturmaktadır. 
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DönüĢümsel Liderlik Anketi 

DönüĢümsel liderlik anketi, formatör ve koordinatör beden eğitimi 

öğretmenlerinin demografik bilgileri ile birlikte, müdürlerinin dönüĢümcü 

(transformational) liderlik stilini belirlemek için kullanıldı.  

Veri toplama aracının yapı geçerliliği, bu çalıĢma kapsamında gerçekleĢtirilen 

uygulamadan elde edilen veriler kullanılarak „doğrulayıcı faktör analizi‟ ile kontrol 

edilmiĢtir. AraĢtırmada dönüĢümcü liderlik alt boyutları puanları hesaplandı,  

etkileĢimci liderlik ve sonuç boyutuna iliĢkin veriler değerlendirme kapsamı dıĢında 

tutuldu.  Ölçeğin dönüĢümcü liderlikle ilgili maddelerinin analiz sonucunda faktör yük 

değerleri .71 ile .89 arasındadır.  

DönüĢümcü liderlikle ilgili maddelerin toplam varyansı açıklama oranı, .63'tür. 

DönüĢümcü liderliğin cronbach alpha katsayısı, .94'tür. ĠĢlemci liderliğin faktör yük 

değerleri, .46 ile .79 arasındadır. Toplam varyansın açıklama oranı, .60'tır. ĠĢlemci 

liderliğin cronbach alpha katsayısı, .90'dır. 

Tablo 3.1. DönüĢümsel Liderlik Anketi Alt Boyutları 

Boyutlar Soru Sayısı Maddeleri 

ĠdealleĢtirilmiĢ Etki   10 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10  

Telkinle güdüleme 10 
11-12-13-14-15-16-17-

18-19-20 

Entelektüel uyarım 10 
21-22-23-24-25-26-27-

28-29-30 

Bireysel destek 10 
31-32-33-34-35-36-37-

38-39-40 

DönüĢümsel liderlik anketinin idealleĢtirilmiĢ etki boyutunda 10, Telkinle 

güdüleme boyutunda 10, Entelektüel uyarım boyutunda 10, Bireysel destek boyutunda 

10 madde bulunmaktadır. 
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Ankette her davranıĢ biçiminin gösteriliĢ sıklığı; Tamamen, Çok, Orta Derece, 

Az katılıyorum ve hiç katılmıyorum seçenekleri ile derecelendirilmiĢtir. Tamamen 

Katılıyorum 5, Çok katılıyorum 4, Orta derece katılıyorum 3, Az katılıyorum 2, Hiç 

katılmıyorum 1 olarak puanlanmıĢtır. 

Seçeneklere göre puan aralıkları: 

1.00 – 1.79 Hiç katılmıyorum 

1.80 – 2.59 Az katılıyorum 

2.60 – 3.39 Orta derecede katılıyorum 

3.40 – 4.19 Çok katılıyorum 

4.20 – 5.00 Tamamen katılıyorum 

AraĢtırmada iki ayrı veri toplama aracı kullanıldı. Birincisi dönüĢümsel liderlik anketi  

ikinci ise Eğitim Örgütlerinde Öğretmenlerin Örgütsel AdanmıĢlığı Ölçeğidir. 

 Eğitim Örgütlerinde Öğretmenlerin AdanmıĢlığının Ölçülmesi ve Öğretmen 

AdanmıĢlık Ölçeği 

Ġkinci veri toplama aracı olarak „Eğitim Örgütlerinde Örgütsel AdanmıĢlık‟ 

ölçeği kullanılmıĢtır. Bu ölçek Cevat Celep tarafından 1996 yılında uyarlanıp ve 28 

maddeden oluĢmaktadır. "BeĢli likert tipi puanlamaya sahiptir. Okula adanma, öğretim 

iĢlerine adanma, öğretmenlik mesleğine adanma, çalıĢma gruplarına adanma olmak 

üzere dört alt ölçeği bulunmaktadır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek üzere iç tutarlılık 

katsayısı bulunmuĢtur. Cronbach alfa katsayısı ,88'dir. Cronbach alfa katsayısı; okula 

adanma alt ölçeğinde .80, öğretim iĢlerine adanma alt ölçeğinde .75, öğretmenlik 

mesleğine adanmada .75, çalıĢma gruplarına adanmada .81'dir" (Celep, 2000: 148). 

Anketle elde edilen kiĢisel veriler, frekans ve yüzde değerlere göre 

yorumlanmıĢtır. Örgütsel adanmıĢlığa iliĢkin 28 madde ise ilk önce frekans, yüzde, 
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aritmetik ortalama ya göre ayrı ayrı yorumlanmıĢtır. Ayrıca, her boyut, o boyuttaki 

maddelerin aritmetik ortalamalarının toplamına göre açıklanmıĢtır. Anketteki madde 

seçenekleri; (1) Çok Az, (2) Az, (3) Arasıra, (4) Çoğu Zaman, (5) Her Zaman Ģeklinde 

puanlandırılmıĢtır. Ġstatistiksel iĢlemler seçeneklerin sahip olduğu bu puanlamaya göre 

yapılmıĢtır. Ankette olumsuz yargıyı içeren "okulun insanlar arası iliĢkiyi 

onaylamıyorum" maddeleri ters yönde (5,4,3,2,1) puanlanmıĢtır. Örgütsel adanmıĢlığı 

oluĢturan boyutlar arasında iliĢkiyi saptamak için varimaks analizi yapılmıĢtır. Örgütsel 

adanmıĢlık boyutlarının okulda geçen hizmet süreleri açısından değiĢiklik gösterip 

göstermediğini saptamak için, (1) 1-5 yıl; (2) 6-10 yıl; (3) 11-15 yıl; (4) 16 ve fazla yıl 

seçeneklerine göre her adanmıĢlık boyutu için varyans analizi uygulanmıĢtır (Celep, 

2000: 147-151). 

Öğretmenlerin örgütsel adanmıĢlığı ölçeği boyutları 

 Boyutlar Madde Numaraları 

1. Okula Adanma 1 - 5 - 9 - 13 - 17 - 21 - 25 - 27 - 28 

2. Öğretim ĠĢlerine Adanma 2 - 6 - 10 - 14 - 18 - 22 - 26 

3. Öğretmenlik Mesleğine Adanma 3 - 7 - 11 - 15 - 19 - 23 

4. ÇalıĢma Grubuna Adanma 4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 24 

 

Eğitim örgütlerinin örgütsel adanmıĢlığının saptanmasına iliĢkin ölçek 4 

boyuttan oluĢmaktadır. Bu nedenle her boyuta iliĢkin ölçekler ayrı ayrı geliĢtirilmiĢtir.  
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Okula Adanma Ölçeği (OAÖ); öğretmenlerin okulun amaç ve değerlerini 

benimsemesi ve bunların gerçekleĢmesi için fazla çaba göstermesi ile okulda kalma 

isteğini sürdürmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlama örgütsel adanmıĢlık 

(organizational commitment) (Mowday, Porter, Steers,1979) kavramına dayanmaktadır. 

Bu anlamda okula adanma ölçeği (OAÖ) Mowday, Porter, Sterrs (1979) örgütsel 

adanmıĢlık anketi (OCQ) eğitim örgütlerine uyarlanmıĢtır. Ölçek 14 maddeden 

oluĢturulmuĢ; ancak madde analizi sonucu 5 madde elenerek 9 madde okula adanma 

ölçeğini oluĢturmuĢtur. Olumsuz yargıyı içeren iki madde ters yönde puanlanmıĢtır. 

Öğretmenlik Mesleğine Adanma Ölçeği (ÖMAÖ); öğretmenin mesleğine 

yönelik tutumları olarak tanımlanmaktadır. Öğretmenlik Mesleğine Adanma ölçeği 

(ÖMAÖ), mesleki adanma, mesleki yönelim, mesleğe önem verme kavramlarına dayalı 

olarak geliĢtirilmiĢtir. Bu kavramsal yaklaĢımlara dayalı olarak öğretmenlik mesleğine 

adanma ölçeği için 12 madde oluĢturulmuĢtur. Ancak, madde analizi sonucu 6 madde 

elenmiĢtir. Öğretim iĢlerine adanmanın dayanağını bir iĢin bireyin günlük yaĢantısını 

meĢgul etme derecesini oluĢturmaktadır. Bu açıdan Öğretim ĠĢlerine Adanma; öğretim 

iĢinin (derslerin) öğretmenin günlük yaĢantısındaki zihinsel ve psikolojik meĢguliyet 

derecesine iliĢkin öğretmenin iĢe yönelik tutumlarıdır. 

Öğretim ĠĢlerine Adanma Ölçeği (ÖĠAÖ); bu ölçeğe dayalı olarak iĢe sarma 

ölçeği doğrultusunda 9 madde geliĢtirilmiĢtir. Madde analizi sonucu, ölçek 7 maddeden 

oluĢturulmuĢtur. 

ÇalıĢma Grubuna Adanma Ölçeği (ÇGAÖ); bireyin örgüt içindeki diğer 

iĢgörenlerle özdeĢleĢme ve bağlılık duygusu olarak tanımlanmaktadır.  Bu açıdan 

öğretmenlerin okuldaki diğer öğretmenlere adanması, öğretmenler arasındaki 

özdeĢleĢme ve bağlılık duygusu ile birlikteliklerinin yoğunluğuna dayanmaktadır. 

ÇalıĢma grubu bağlılığı (work group attachement) ölçeğine dayalı olarak geliĢtirilen 6 

maddeden oluĢturulmuĢtur. 
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Eğitim örgütlerinde öğretmenlerin örgütsel adanmıĢlığını ölçmek için geliĢtirilen 

ve 4 boyuttan oluĢan eğitim örgütlerinin örgütsel adanmıĢlık ölçeği toplam 28 

maddeden oluĢmaktadır. 

Eğitim Örgütlerinde Öğretmenlerin Örgütsel AdanmıĢlığı Ölçeği'nin (ÖAÖ) 

öncelikle tek boyutlu faktör analizi yapılmıĢtır. Faktör analizinde faktör yükü 0.30'un 

üzerinde olan maddelerin yorumlanabilir nitelikte olmasından dolayı 0.30'un üzerinde 

faktör yükü olan maddeler seçilmiĢtir. Bu analiz sonucu 28 maddenin tek bir faktör 

üzerinde yığılma gösterdiği gözlenmiĢtir. 

Ölçeğin yapı geçerliği, faktör analizi ile test edilmiĢtir. Çünkü yapı geçerliği 

faktör analizi ile ölçülebilmektedir (Karasar, 1982, Balcı, 1995). Ölçeğin yapı 

geçerliğine iliĢkin olarak faktör analizi ile döndürme iĢlemi sonucunda, maddelerin 4 

faktör üzerinde yığılma gösterdiği gözlenmiĢtir. Ölçekteki 4 faktörün 6.95 ile 1.79 

arasında değiĢen özdeğerler varyansın %47.3'ünü açıklamaktadır. Ölçeğin güvenirliğini 

saptamak için, ilk önce tek boyutlu olarak 28 maddenin ayırt edici özellik katsayıları 

bulunmuĢtur. Daha sonra iç tutarlığını bulmak için Coranbach Alfa iç tutarlılık 

katsayısı, hem tek boyut için, hem de her faktör için saptanmıĢtır. 

Eğitim örgütlerinin örgütsel adanmıĢlık ölçeğindeki toplam 28 maddenin 

güvenirlik Coranbach Alfa katsayısı. 88'dir. Coranbach Alfa katsayısı okula adanma 

faktöründe .80; öğretim iĢlerine adanmada .75; öğretmenlik mesleğinde adanmada .78; 

çalıĢma grubuna adanmada .81 olarak saptanmıĢtır. 

3.4.Verilerin Analizi  

AraĢtırmanın verileri, SPSS programı ile uygun istatistiki yöntemler kullanılarak 

analiz edilmiĢtir. AraĢtırmada verilerinin analizinde istatistikî yöntem olarak; frekans 

dağılımları, kolmogorov-smirnov normallik dağılımı, bağımsız gruplar için t-testi, 

Mann Whitney U-testi, Kruskal Wallis testi ve regresyon analizi kullanılmıĢtır.  
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Analiz sonuçlarının normal bir dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için 

her iki grubun verileri ayrı ayrı normallik testine tabi tutulmuĢ ve normallik testi 

sonuçlarına göre parametrik ve parametrik olmayan testler belirlenmiĢtir. Dağılımı 

normal olmayan bağımsız iki grup için, değerlere dönüĢüm uygulandığında, 

dönüĢtürülmüĢ değerler normal dağılmadığından ve yine bu dönüĢtürülmüĢ değerlerin 

varyansı eĢit olmadığından, bağımsız iki grup ortalaması için olan t testinin 

nonparametrik karĢılığı olan “Mann-Whitney U testi”; aynı koĢulları taĢıyan ikiden 

fazla bağımsız grup için, “Kruskal Wallis Testi” uygulanmıĢtır. Normal dağılım 

sergileyen bağımsız iki grup için ise, parametrik test olan “Bağımsız Gruplar Ġçin t-

testi” kullanılmıĢtır. Ġki değiĢken arasındaki iliĢkinin düzeyini(derecesini-Ģiddetini-

gücünü) ve yönünü belirlemek amacı ile “Basit Korelasyon Analizi” yapılmıĢtır. Her iki 

değiĢkenin de sürekli değiĢken olması ve değiĢkenlere iliĢkin verilerin normal dağılım 

göstermesi durumunda değiĢkenler arasındaki iliĢki Pearson korelasyon katsayısı ile 

belirlenmiĢtir. Hipotez testlerinde manidarlık düzeyi p< 0.05 olarak alınmıĢtır. 
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  4. BULGULAR 

Bu bölümde "DönüĢümsel Liderlik Anketi ile Örgütsel AdanmıĢlık Ölçeğin" de 

toplanan verilerin analizinden elde edilen bulgulara ve yorumlara yer verilmiĢtir. 

Öncelikle Örneklem grubuna dâhil edilen formatör ve koordinatör beden eğitimi 

öğretmenlerini demografik özelliklerine iliĢkin bulgular incelenmiĢ, dönüĢümsel liderlik 

anketi il kategorisine göre, örgütsel adanmıĢlık algıları değerlendirilmiĢ, ardından okul 

müdürlerinin dönüĢümsel liderlik yaklaĢımlarının yaĢ, cinsiyet, eğitim durumu, mesleki 

kıdem, beden eğitimi öğretmenliğindeki rolüne göre etkisi araĢtırılmıĢtır. 

Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin okul müdürlerinden 

algıladıkları dönüĢümsel liderlik stilleri ile adanmıĢlık düzeylerinin iliĢkilerinin analiz 

çalıĢmaları yapılmıĢtır. Bu analizler içinde frekans dağılımları, Kolmogorov-Smirnov 

normallik dağılımı, bağımsız gruplar için t-testi, Mann Whitney U-testi, Kruskal Wallis 

testi ve basit korelasyon analizi yer almaktadır.  

Tablo 2. AraĢtırma Grubunda Yer Alan Öğretmenlerin Dağılımlarına ĠliĢkin Betimsel 

Ġstatistik Sonuçları  

Tanıtıcı Özellikler n % 

Cinsiyet Kadın 20 12.2 

Erkek 145 87.8 

Eğitim Durumu Lisans 150 90.9 

Lisansüstü 15 9.10 

Beden Eğitimi 

Öğretmeni 

Formatör 109 66,1 

Koordinatör 56 33,9 

Hizmet Yılı 1-5 70 42,4 

6-10 67 40,6 

11-14 21 12,7 
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+15 7 4,2 

TOPLAM 165 100.0 

 

Tablo 2‟de araĢtırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, eğitim durumu, pozisyonu 

ve hizmet yılına göre dağılımları yer almaktadır. Tablo incelendiğinde araĢtırmaya 

katılan öğretmenlerin % 87.8‟i erkek, % 12.2‟si kadın;  % 90.9‟u lisans, % 9.10‟u 

lisansüstü eğitimli; % 42.4‟ünün 1-5 hizmet yılına, % 40.6‟sı 6-10 hizmet yılına, % 

12.7‟si 11-14 hizmet yılına, % 4.2‟si +15 hizmet yılına sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 3. AraĢtırma Grubunda Yer Alan Formatör ve Koordinatör Beden Eğitimi 

Öğretmenlerinin Cinsiyet, Eğitim Durumu ve Hizmet Yılına ĠliĢkin Betimsel Ġstatistik 

Sonuçları 

 

 

Tanıtıcı Özellikler 

Beden Eğitimi Öğretmeninin 

Pozisyonu 

Toplam 

Formatör Koordinatör 

n (%)* n (%)* N (%)** 

Cinsiyet Erkek 93 (64.1) 52 (35.9) 145 (87,9) 

Kadın 16 4 20 (12,1) 

Eğitim Durumu Lisans 109 41 150 (90,9) 

Lisansüstü 0 15 15 (9,1) 

Hizmet Yılı 1-5 59 11 70 (42,4) 

6-10 41 26 67 (40,6) 

11-14 9 12 21 (12,7) 

+15 0 7 7 (4,2) 

TOPLAM 109 (66.1) 56 (33.9) 165 (100) 

*Satır yüzdesi 

** Sütun yüzdesi  
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Tablo 3‟de araĢtırmaya katılan formatör ve koordinatör beden eğitimi 

öğretmenlerinin cinsiyet, eğitim durumu ve hizmet yılına göre dağılımları yer 

almaktadır. Tablo incelendiğinde öğretmenlerin % 87.9‟u erkek, % 12.1‟i kadın; % 

90.9‟u lisans, % 9.1‟i lisansüstü eğitime sahip; % 42.4‟ü 1-5 yıl, % 40.6‟sı 6-10 yıl, % 

12.7‟si 11-14 yıl, % 4.2‟si a5 yıldan fazla hizmet yılına sahiptir. Bu öğretmenlerin % 

66.1‟i formatör, %33.9‟u koordinatör öğretmendir. AraĢtırmaya katılan formatör beden 

eğitimi öğretmenlerinin tamamı lisans mezunu iken, koordinatör beden eğitimi 

öğretmenlerinin %73.2‟si lisans, %26.8‟i lisans üstü eğitim düzeyindedir. 

Tablo 4. AraĢtırmada Yer Alan DönüĢümsel Liderlik Anketi ve Örgütsel AdanmıĢlık 

Ölçeği Puan Ortalamalarının Dağılımı 

ÖLÇEKLER Ortalama ± 

Standart sapma 

En küçük değer- 

En büyük değer 

DönüĢümsel 

Liderlik Anketi 

MLQ Alt 

Boyutları 

ĠdealleĢtirilmiĢ Etki 3.09±1.01 1.70-5.00 

Telkinle güdüleme 2.97±0.96 1.40-4.70 

Entelektüel uyarım 3.07±0.90 1.50-4.40 

Bireysel destek 2.93±0.87 1.33-4.44 

 

 

Örgütsel 

AdanmıĢlık Ölçeği 

Alt Boyutları 

 

Okula Adanma 31.12±5.40 21.00-40.00 

Öğretim ĠĢlerine 

Adanma 
25.84±4.09 18.00-32.00 

Öğretmenlik Mesleğine 

Adanma 
22.60±4.30 15.00-29.00 

ÇalıĢma Grubuna 

Adanma 
21.63±4.49 13.00-30.00 
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Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin analiz sonuçlarının 

normal bir dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için her iki grubun sonuçları ayrı 

ayrı normallik testine tabi tutulmuĢtur. Formatör ve koordinatör beden eğitimi 

öğretmenlerinin „DönüĢümsel Liderlik Anketi‟ ve „AdanmıĢlık Ölçeği’ ne ait normal 

dağılım verileri aĢağıdaki tablolarda verilmiĢtir. 

Tablo 5. AraĢtırmada Yer Alan Formatör ve Koordinatör Öğretmenlerin DönüĢümsel 

Liderlik Anketi Normallik Dağılımı (Cinsiyet) 

 Kolmogorov-Smirnov 

 Cinsiyet N p 

Formatör Erkek  93 ,000 

Kız 16 ,000 

Koordinatör Erkek  52 ,010 

Kız 4 . 

Formatör öğretmenler için (PKolmogorov-Simornov = 0.00; p < 0.05) ve koordinatör 

öğretmenler için (PKolmogorov-Simornov = 0.00; p < 0.05) anket sonuçlarına iliĢkin puanlar 

normal bir dağılım göstermemektedir.  

Tablo 6 AraĢtırmada Yer Alan Formatör ve Koordinatör Öğretmenlerin DönüĢümsel 

Liderlik Anketi Normallik Dağılımı (Eğitim) 

 Kolmogorov-Smirnov 

 Eğitim N p 

Formatör Lisans 109 ,000 

Lisansüstü 0 -- 

Koordinatör Lisans 41 ,086 

Lisansüstü 15 ,006 
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Formatör öğretmenler için (PKolmogorov-Simornov = 0.00; p < 0.05) olduğundan 

puanlar normal dağılım göstermezken; koordinatör öğretmenler için (PKolmogorov-Simornov = 

0.00; p > 0.05) anket sonuçlarına iliĢkin puanlar normal bir dağılım göstermektedir. 

Tablo 7. AraĢtırmada Yer Alan Formatör ve Koordinatör Öğretmenlerin DönüĢümsel 

Liderlik Anketi Normallik Dağılımı (Hizmet Yılı) 

 Kolmogorov-Smirnov 

 Hizmet df p 

 

Formatör 

1-5 59 ,013 

6-10 41 ,001 

11-14 9 ,200 

+15 0 -- 

 

Koordinatör 

1-5 11 ,200 

6-10 26 ,152 

11-14 12 ,058 

+15 7 ,200 

 

Formatör öğretmenler için (PKolmogorov-Simornov = 0.01; p < 0.05) olduğundan 

puanlar normal dağılım göstermezken; koordinatör öğretmenler için                 

(PKolmogorov-Simornov = 0.20; p > 0.05) anket sonuçlarına iliĢkin puanlar normal bir dağılım 

göstermektedir. 
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Tablo 8. AraĢtırmada Yer Alan Formatör ve Koordinatör Öğretmenlerin AdanmıĢlık 

Ölçeği Normallik Dağılımı (Cinsiyet) 

 Kolmogorov-Smirnov 

 Cinsiyet df p 

Formatör Erkek  93 ,000 

Kız 16 ,000 

Koordinatör Erkek  52 ,001 

Kız 4 . 

 

Formatör öğretmenler için (PKolmogorov-Simornov = 0.00; p < 0.05) ve koordinatör 

öğretmenler için (PKolmogorov-Simornov = 0.01; p < 0.05) anket sonuçlarına iliĢkin puanlar 

normal bir dağılım göstermemektedir.  

Tablo 9. AraĢtırmada Yer Alan Formatör ve Koordinatör Öğretmenlerin AdanmıĢlık 

Ölçeği Normallik Dağılımı (Eğitim) 

 Kolmogorov-Smirnov 

 Eğitim df p 

Formatör Lisans 109 ,000 

Lisansüstü 0 -- 

Koordinatör Lisans 41 ,016 

Lisansüstü 15 ,000 

 

Formatör öğretmenler için (PKolmogorov-Simornov = 0.00; p < 0.05) olduğundan 

puanlar normal dağılım göstermezken; koordinatör öğretmenler için                

(PKolmogorov-Simornov = 0.00; p > 0.05) anket sonuçlarına iliĢkin puanlar normal bir dağılım 

göstermektedir. 
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Tablo 10. AraĢtırmada Yer Alan Formatör ve Koordinatör Öğretmenlerin AdanmıĢlık 

Ölçeği Normallik Dağılımı (Hizmet Yılı) 

 Kolmogorov-Smirnov 

 Hizmet df p 

 

Formatör 

1-5 59 ,000 

6-10 41 ,008 

11-14 9 ,200 

+15 0 -- 

 

Koordinatör 

1-5 11 ,200 

6-10 26 ,134 

11-14 12 ,004 

+15 7 ,200 

 

Formatör öğretmenler için (PKolmogorov-Simornov = 0.00; p < 0.05) ve koordinatör 

öğretmenler için (PKolmogorov-Simornov = 0.04; p < 0.05 olduğundan puanlar normal bir 

dağılım göstememektedir. 

4.1. Alt Problem 1 

Formatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeyleri arasında 

değiĢkenler (cinsiyet, hizmet yılı, eğitim durumu) açısından farklılık var mıdır? 

H01: Formatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeyleri arasında 

değiĢkenler (cinsiyet, hizmet yılı, eğitim durumu) açısından anlamlı olarak bir fark 

yoktur.  
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Tablo 11. Formatör Beden Eğitimi Öğretmenlerinin AdanmıĢlık Düzeylerinin Cinsiyet 

DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesi 

 

Tablo 11. incelendiğinde; formatör beden eğitimi öğretmenlerinin “AdanmıĢlık Ölçeği 

Alt Boyutları” ölçeğinden almıĢ oldukları puanların, cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı 

bir Ģekilde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek üzere yapılan Mann Whitney U-testi 

sonucunda; gruplar arasında (Okula Adanma; U = 642.00, p =.379 > 0.05, Öğretmenlik 

Mesleğine Adanma; U = 682.00, p =.593 > 0.05, ÇalıĢma Grubuna Adanma; U = 

720.00, p =.836 > 0.05) kriteleri açısından istatistiksel bakımdan anlamlı bir farklılık 

saptanmamıĢtır.  

AdanmıĢlık 

Ölçeği Alt 

Boyutları Grup 
N S.O. S.T. U z p 

 

Okula 

Adanma 

Erkek 93 56,10 5217,00 
 

642,00 

 

-,879 

 

,379 

Kadın 16 48,63 778,00    

 

Öğretim 

ĠĢlerine 

Adanma 

Erkek 93 51,73 4811,00 
 

440,00 

 

-2,626 

 

,009 

Kadın 16 74,00 1184,00    

 

Öğretmenlik 

Mesleğine 

Adanma 

Erkek 93 55,67 5177,00 
 

682,00 

 

-,534 

 

,593 

Kadın 16 51,13 818,00    

 

ÇalıĢma 

Grubuna 

Adanma 

Erkek 93 54,74 5091,00 
 

720,00 

 

-,207 

 

,836 

Kadın 16 56,50 904,00    
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Öğretim ĠĢlerine Adanma; alt boyutu bakımından gruplar arasında kadın 

öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık vardır (U = 440.00, p =.009 < 0.05).  BaĢka bir 

ifade ile erkek öğretmenlerin sıra ortalamaları ile (S.O. = 51.73), kadın öğretmenlerin 

sıra ortalamalarına (S.O. = 74.00) bakıldığında; kadın öğretmenlerin öğretmenlik 

mesleğine erkek öğretmenlere göre daha fazla adandıkları görülmektedir. 

AraĢtırmaya katılan formatör beden eğitimi öğretmenlerinin tamamının lisans 

eğitim düzeyine sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenler eğitim düzeyi bakımından 

karĢılaĢtırma yapılamamaktadır. 

Tablo 12. Formatör Beden Eğitimi Öğretmenlerinin AdanmıĢlık Düzeylerinin Hizmet 

Yılı DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesi 

AdanmıĢlık 

Ölçeği Alt 

Boyutları 

Hizmet 

Yılı 
N 

 

S.O.
 

 

df 

 

 2 

 

p 

 

 

Okula 

Adanma 

 

1-5 
59 52,10 

 

 

2 

 

 

3,20 

 

 

,202 6-10 41 61,44 

11-14 9 44,67 

Toplam 109  

 

 

Öğretim 

ĠĢlerine 

Adanma 

 

1-5 
59 58,66 

 

 

2 

 

 

1,81 

 

 

,403 6-10 41 50,16 

11-14 9 53,06 

Toplam 109  

 

Öğretmenlik 

Mesleğine 

Adanma 

 

1-5 
59 52,81 

 

 

2 

 

 

1,68 

 

 

,430 6-10 41 59,73 

11-14 9 47,83 

Toplam 109  

 

ÇalıĢma 

Grubuna 

Adanma 

 

1-5 59 54,90  

 

2 

 

 

1,28 

 

 

,526 
6-10 41 57,48 

11-14 9 44,39 

Toplam 109  
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Tablo 12 incelendiğinde; formatör beden eğitimi öğretmenlerinin “AdanmıĢlık 

Ölçeği Alt Boyutları” ölçeğinden almıĢ oldukları puanların, hizmet yılı değiĢkenine 

göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek üzere yapılan Kruskal 

Wallis testi sonucunda; “Okula Adanma (  2(2) = 3.20, p = .202 > 0.05)” 

“Öğretim ĠĢlerine Adanma (  2(2) = 1.81, p = .403 > 0.05)” 

“Öğretmenlik Mesleğine Adanma (  2(2) = 1.68, p = .430 > 0.05)” 

“ÇalıĢma Grubuna Adanma (  2(2) = 1.28, p = . 526 > 0.05)” 

 kriterleri bakımından gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur.  

4.2. Alt Problem 2 

Koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeyleri arasında 

değiĢkenler (cinsiyet, hizmet yılı, eğitim durumu) açısından farklılık var mıdır? 

H02: Koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeyleri arasında 

değiĢkenler (cinsiyet, hizmet yılı, eğitim durumu) açısından anlamlı olarak bir fark 

yoktur.  
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Tablo 4.13. Koordinatör Beden Eğitimi Öğretmenlerinin AdanmıĢlık Düzeylerinin 

Cinsiyet DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesi 

 

Tablo 13 incelendiğinde; koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin 

“AdanmıĢlık Ölçeği Alt Boyutları” ölçeğinden almıĢ oldukları puanların, cinsiyet 

değiĢkenine göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek üzere 

yapılan Mann Whitney U-testi sonucunda; gruplar arasında istatistiksel bakımdan 

anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır. (Okula Adanma; U = 89.500, p =.642 > 0.05, 

Öğretim ĠĢlerine Adanma U = 60.000, p =.156 > 0.05, Öğretmenlik Mesleğine Adanma; 

U = 103.50, p =.987 > 0.05, ÇalıĢma Grubuna Adanma; U = 93.00, p =.725 > 0.05). 

AdanmıĢlık 

Ölçeği Alt 

Boyutları Grup 
N S.O. S.T. U z p 

 

Okula 

Adanma 

Erkek 52 28,78 1496,50 
 

89,500 

 

-,465 

 

,642 

Kadın 4 24,88 99,50    

 

Öğretim 

ĠĢlerine 

Adanma 

Erkek 52 27,65 1438,00 
 

60,000 

 

-1,417 

 

,156 

Kadın 4 39,50 158,00    

 

Öğretmenlik 

Mesleğine 

Adanma 

Erkek 52 28,49 1481,50 
 

103,500 

 

-,016 

 

,987 

Kadın 4 28,63 114,50    

 

ÇalıĢma 

Grubuna 

Adanma 

Erkek 52 28,71 1493,00 
 

93,000 

 

-,352 

 

,725 

Kadın 4 25,75 103,00    
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Tablo 14. Koordinatör Beden Eğitimi Öğretmenlerinin AdanmıĢlık Düzeylerinin Eğitim 

DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesi 

 

Tablo 14 incelendiğinde; koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin 

“AdanmıĢlık Ölçeği Alt Boyutları” ölçeğinden almıĢ oldukları puanların, eğitim durumu 

değiĢkenine göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek üzere 

yapılan Mann Whitney U-testi  sonucunda; gruplar arasında                                      

(Okula Adanma; U = 247.50, p =.26 > 0.05, Öğretmenlik Mesleğine Adanma;               

U = 265.00, p =.42 > 0.05, ÇalıĢma Grubuna Adanma; U = 287.50, p =.70 > 0.05) 

AdanmıĢlık 

Ölçeği Alt 

Boyutları  
Eğitim 

Durumu 
N S.O. S.T. U z p 

 

Okula 

Adanma 

Lisans 41 29,96 1228,50 
 

247,50 

 

-1,119 

 

,26 

Lisansüstü 15 24,50 367,50    

 

Öğretim 

ĠĢlerine 

Adanma 

Lisans 41 31,61 1296,00 
 

180,00 

 

-2,388 

 

,01 

Lisansüstü 15 20,00 300,00    

 

Öğretmenlik 

Mesleğine 

Adanma 

Lisans 41 29,54 1211,00 
 

265,00 

 

-,793 

 

,42 

Lisansüstü 15 25,67 385,00    

 

ÇalıĢma 

Grubuna 

Adanma 

Lisans 

 

Lisansüstü 

41 

 

15 

28,01 

29,83 

1148,50 

447,50 
287,50 -,373 ,70 
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kriteleri açısından istatistiksel bakımdan anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır.  Öğretim 

ĠĢlerine Adanma; alt boyutu bakımından gruplar arasında lisans eğitim düzeyine sahip 

olan grup lehine anlamlı bir farklılık vardır (U = 180.00, p =.01 < 0.05). 

Tablo 15. Koordinatör Beden Eğitimi Öğretmenlerinin AdanmıĢlık Düzeylerinin 

Hizmet Yılı DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesi 

AdanmıĢlık 

Ölçeği Alt 

Boyutları 

Hizmet 

Yılı 
N 

 

S.O. 
 

df 

 

 2 

 

p 

 

 

Okula 

Adanma 

 

1-5 11 26,27  

 

3 

 

 

4,23 

 

 

,237 6-10 26 27,88 

11-14 12 25,21 

+15 7 39,93  

Toplam 56  

 

 

Öğretim 

ĠĢlerine 

Adanma 

 

1-5 11 29,59  

 

3 

 

 

1,04 

 

 

,790 6-10 26 26,54 

11-14 12 29,00 

+15 7 33,21  

Toplam   

 

Öğretmenlik 

Mesleğine 

Adanma 

 

1-5 11 25,45  

 

3 

 

 

2,04 

 

 

,563 6-10 26 28,77 

11-14 12 26,42 

+15 7 35,86  

Toplam   

 

ÇalıĢma 

Grubuna 

Adanma 

 

1-5 11 29,23  

 

3 

 

 

3,66 

 

 

,300 
6-10 26 27,15 

11-14 12 24,75 

+15 7 38,79  

Toplam   
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Tablo 15 incelendiğinde; koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin 

“AdanmıĢlık Ölçeği Alt Boyutları” ölçeğinden almıĢ oldukları puanların, hizmet yılı 

değiĢkenine göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek üzere 

yapılan Kruskal Wallis testi sonucunda; “Okula Adanma (  2(3) =4.23, p = .237 > 

0.05)”, “Öğretim ĠĢlerine Adanma (  2(3) = 1.04, p = .790 > 0.05)”, “Öğretmenlik 

Mesleğine Adanma (  2(3) = 2.04, p = .563 > 0.05)”, “ÇalıĢma Grubuna Adanma ( 

2(3) = 3.66, p = . 300 > 0.05)” kriterleri bakımından gruplar arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık yoktur.  

4.3. Alt Problem 3 

Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeyleri 

arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

H03: Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 
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Tablo 16. Formatör ve Koordinatör Beden Eğitimi Öğretmenlerinin AdanmıĢlık 

Düzeyleri Ortalamalarına Göre t-Testi Sonuçları 

Örgütsel 

AdanmıĢlık 

Ölçeği Alt 

Boyutları  

Grup N   S Sd t p 

 

Okula 

Adanma 

 

Formatör 109 31,93 6,582 
 

163 

 

0,20 

 

0,83 

Koordinatör 56 31,70 7,084    

 

Öğretim 

ĠĢlerine 

Adanma 

 

Formatör 

 

109 

 

25,88 

 

4,160 

 

 

163 

 

 

0,14 

 

 

0,88 

Koordinatör 
 

56 

 

25,79 

 

4,003 
   

 

Öğretmenlik 

Mesleğine 

Adanma 

 

Formatör 
 

109 

 

22,69 

 

4,311 

 

 

163 

 

 

,34 

 

 

0,73 

Koordinatör 
 

56 

 

22,45 

 

4,327 

 

 
  

 

ÇalıĢma 

Grubuna 

Adanma 

Formatör 

 
109 21,46 4,514 163 

 

-0,70 

 

0,48 

 Koordinatör 

 

56 

 
21,98 4,486    

 

Tablo 16 incelendiğinde, formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin 

“AdanmıĢlık Ölçeği Alt Boyutları” ölçeğinden almıĢ oldukları puanların, anlamlı bir 

Ģekilde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek üzere yapılan bağımsız gruplar için t-

testi sonucunda, gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

saptanmamıĢtır. Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlıkları 

birbirine yakın düzeydedir. 
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 “Okula Adanma” (t163 = 0.20, p = 0.83 > 0.05); “Öğretim ĠĢlerine Adanma”   

(t163 =  0.14, p = 0.88 > 0.05); “Öğretmenlik Mesleğine Adanma” (t163 = 0.34, p = 0.73 > 

0.05); “ÇalıĢma Grubuna Adanma” (t163 = -0.70, p = 0.48 > 0.05). 

4.4. Alt Problem 4 

Formatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeyleri ile müdürlerinin 

dönüĢümsel liderlik stilleri arasında iliĢki var mıdır? 

H04: Formatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeyleri ile 

müdürlerinin dönüĢümsel liderlik stilleri arasında iliĢki yoktur. 

Tablo 17 Formatör Beden Eğitimi Öğretmenlerinin AdanmıĢlık Düzeyleri Ġle 

Müdürlerinin DönüĢümsel Liderlik Stilleri Arasında ĠliĢki 

D
ö
n

ü
Ģü

m
se

l 
L

id
er

li
k

 

 DönüĢümsel 

Liderlik 

AdanmıĢlık 

Pearson 

Correlation 

1 0,233 

p . 0.015 

N 109 109 

 

 Tablo 17‟de görüldüğü gibi; formatör beden eğitimi öğretmenlerinin 

adanmıĢlık düzeyleri ile müdürlerinin dönüĢümsel liderlik stilleri arasında anlamlı bir 

iliĢki yoktur (r = 0.233, p = 0.015 > 0.01). 

4.5. Alt Problem 5 

Koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeyleri ile 

müdürlerinin dönüĢümsel liderlik stilleri arasında iliĢki var mıdır? 
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H05: Koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeyleri ile 

müdürlerinin dönüĢümsel liderlik stilleri arasında iliĢki yoktur. 

Tablo 18. Koordinatör Beden Eğitimi Öğretmenlerinin AdanmıĢlık Düzeyleri Ġle 

Müdürlerinin DönüĢümsel Liderlik Stilleri Arasında ĠliĢki 

D
ö
n

ü
Ģü

m
se

l 
L

id
er

li
k

 

 DönüĢümsel 

Liderlik 

AdanmıĢlık 

Pearson 

Correlation 

1 0,128 

p . 0.349 

N 56 56 

 

 Tablo18‟de görüldüğü gibi; koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin 

adanmıĢlık düzeyleri ile müdürlerinin dönüĢümsel liderlik stilleri arasında anlamlı bir 

iliĢki yoktur (r = 0.128, p = 0.349 > 0.01). 

4.6. Alt Problem 6 

Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin müdürlerinin 

dönüĢümsel liderlik stilleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

H06: Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin müdürlerinin 

dönüĢümsel liderlik stilleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 
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Tablo 19. Formatör ve Koordinatör Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Müdürlerinin 

DönüĢümsel Liderlik Stilleri Ortalamalarına Göre t-Testi Sonuçları 

Dönümsel 

Liderlik Anketi 

MLQ Alt 

Boyutları 
Grup N   S Sd t p 

 

ĠdealleĢtirilmiĢ 

Etki 
Formatör 109 30,89 10,510 

 

163 

 

-0,08 

 

0,93 

Koordinatör 56 31,04 9,637    

 

 

Telkinle 

güdüleme 

 

Formatör 109 29,99 9,773 

 

 

163 

 

 

 

0,37 

 

 

 

0,70 

 

Koordinatör 

 
56 29,39 9,457    

 

Entelektüel 

uyarım 

 

Formatör 109 30,72 8,848 
 

163 

 

-0,02 

 

0,98 

Koordinatör 56 30,75 9,600    

 

Bireysel destek Formatör 109 29,77 8,054 163 0,28 0,77 

 
Koordinatör 56 29,38 9,087    

 

 Tablo 19 incelendiğinde, formatör ve koordinatör beden eğitimi 

öğretmenlerinin Müdürlerinin DönüĢümsel Liderlik Stilleri ölçeğinden almıĢ oldukları 

puanların, anlamlı bir Ģekilde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek üzere yapılan 

bağımsız gruplar için t-testi sonucunda, gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık saptanmamıĢtır. Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin 

müdürleri ile ilgili dönüĢümsel liderlik stilleri birbirine yakın düzeydedir. 
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“ĠdealleĢtirilmiĢ Etki” (t163=-0.08, p= 0.93 > 0.05);                                                 

“Telkinle güdüleme” (t163= 0.37, p= 0.70 > 0.05);                                                     

“Entelektüel uyarım” (t163=-0.02, p= 0.98 > 0.05);                                                         

“Bireysel destek” (t163=0.28, p= 0.77 > 0.05). 
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5.TARTIġMA  

Bu bölümde araĢtırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaĢılan sonuçlara, 

bu sonuçları destekleyen araĢtırmalara ve önerilere yer verilmiĢtir.  

5.1. AraĢtırmaya Katılan Formatör ve Koordinatör Beden Eğitimi Öğretmenlerinin 

Dağılımlarına ĠliĢkin Betimsel Ġstatistik Sonuçları  

AraĢtırmada 109 formatör, 56 koordinatör beden eğitimi öğretmeni olmak üzere 

toplam 165 beden eğitimi öğretmeni ile çalıĢılmıĢtır. Gruplardaki öğretmenler 

rastlantısal olarak dağılmıĢlardır. 

5.2. Formatör ve Koordinatör Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Cinsiyet, Eğitim Durumu 

ve Hizmet Yıllarına ĠliĢkin Betimsel Ġstatistik Sonuçları 

AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin % 66.1‟i formatör, %33.9‟u koordinatör 

beden eğitimi öğretmenidir. Öğretmenlerin % 87.9‟u kadın, % 12.1‟i erkek; % 90.9‟u 

lisans, % 9.1‟i lisansüstü eğitime sahip; % 42.4‟ü 1-5 yıl, % 40.6‟sı 6-10 yıl, % 12.7‟si 

11-14 yıl, % 4.2‟si +5 yıldan fazla hizmet yılına sahiptir. 

5.3. Formatör Beden Eğitimi Öğretmenlerinin AdanmıĢlık Düzeylerinin DeğiĢkenlerine 

(Cinsiyet, Hizmet Yılı, Eğitim Durumu) Göre Mann Whitney U-Testi Sonuçları 

Formatör beden eğitimi öğretmenlerinin “AdanmıĢlık Ölçeği Alt Boyutları” 

ölçeğinden almıĢ oldukları puanların, „cinsiyet‟ değiĢkenine göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek üzere yapılan Mann Whitney U-Testi 

sonucunda; gruplar arasında “Öğretim ĠĢlerine Adanma” alt boyutu bakımından anlamlı 

bir farklılık vardır. Kadın öğretmenlerin öğretim iĢlerine adanma düzeyi, erkek 

öğretmenlere göre daha fazla düzeydedir.  

Bu durum erkek öğretmenlerin ailenin ihtiyaçlarının karĢılanmasından daha çok 

sorumlu olmasından dolayı, eğitim-öğretim dıĢı faaliyetlerde bulunuyor olmasından 

kaynaklanabilir.  
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Yapılan bazı araĢtırmalardaki bulgular bu durumu destekleyecek Ģekilde mali 

gereksinmelerin, iĢ görenlerin örgütsel bağlılık ve performans iliĢkisini etkilediğini, 

daha düĢük mali gereksinim içindeki kiĢilerin, örgütsel bağlılık ve performans 

iliĢkisinin de daha düĢük olduğunu göstermiĢtir (Balay, 2000: 51). Ayrıca araĢtırmaların 

bazılarında ise, kadın çalıĢanların yaĢadıkları ayrımcılık sonucu iĢlerine erkek 

çalıĢanlardan daha çok bağlı oldukları sonucuna ulaĢılmıĢtır (Kamer, 2001, s.28). 

Formatör beden eğitimi öğretmenlerinin tamamının lisans „eğitim düzeyine‟ 

sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle eğitim düzeyi bakımından karĢılaĢtırma 

yapılamamaktadır. 

Formatör beden eğitimi öğretmenlerinin “AdanmıĢlık Ölçeği Alt Boyutları” 

ölçeğinden almıĢ oldukları puanların, „hizmet yılı‟ değiĢkenine göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek üzere yapılan Kruskal Wallis testi sonucunda; 

gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur. Formatör beden eğitimi 

öğretmenlerinin kendi mesleklerine olan adanmıĢlık düzeyleri yıllara göre değiĢme 

göstermemektedir.  Bu durumun nedeni olarak; beden eğtimi öğretmenlerinin 

mesleklerine yıllar geçse de ilk baĢladıkları yıl da olan bağlılıkları gibi devam ettikleri 

söylenebilir. Örneğin farklı bir branĢta öğretmenlik yapan bir öğretmenin yıllar 

sonrasında göstereceği adanmıĢlık düzeyi düĢmektedir. 

5.4. Koordinatör Beden Eğitimi Öğretmenlerinin AdanmıĢlık Düzeylerinin 

DeğiĢkenlerine (Cinsiyet, Hizmet Yılı, Eğitim Durumu) Göre Mann Whitney U-Testi 

Sonuçları 

Koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin “AdanmıĢlık Ölçeği Alt Boyutları” 

ölçeğinden almıĢ oldukları puanların, „cinsiyet‟ değiĢkenine göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek üzere yapılan Mann Whitney U-testi sonucunda; 

gruplar arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır. Bu bulgu 

Demir (2002) “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez TeĢkilatında ÇalıĢan 

Personelin ĠĢ Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi”, Öztürk (2002) “Beden Eğitimi 
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Öğretmenlerinin ĠĢ Doyumu” ve Ġskender (2004) “Eğitim Yöneticilerinin Sağladığı 

Güdülemenin Öğretmenlerin ĠĢ Doyumu ve Kuramsal Bağlılıkları Üzerine Etkileri” 

çalıĢmalarına paralel niteliktedir. 

Cinsiyete göre farklılığın olmama nedeni ise spor evrenselliği içermektedir. 

Küçük yaĢlarda baĢlanılan sporsal oyunlar da cinsiyet gözetmeksizin katılım 

olmaktadır. Bu olgu ilerleyen yaĢlarda devam edip beden eğitimi öğretmenliğini de 

kapsamaktadır. Bu yüzden cinsiyet ayrımı beden eğitimi öğretmenleri arasında farklılık 

oluĢturmamaktadır. 

Koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin “AdanmıĢlık Ölçeği Alt Boyutları” 

ölçeğinden almıĢ oldukları puanların, „eğitim düzeyi‟ değiĢkenine göre anlamlı bir 

Ģekilde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek üzere yapılan Mann Whitney U-testi 

sonucunda; gruplar arasında “Öğretim ĠĢlerine Adanma” alt boyutu bakımından gruplar 

arasında lisans eğitim düzeyine sahip olan grup lehine anlamlı bir farklılık vardır. 

Eğitim, örgütsel bağlılıkta ters iliĢkili bulunmuĢtur. Mowday ve diğerleri (1982), bu ters 

iliĢkinin, daha yüksek düzeyde eğitim almıĢ iĢgörenlerin, örgütün karĢılayamayacağı 

daha yüksek beklentilerden kaynaklandığını; ayrıca daha yüksek eğitim almıĢ bireylerin 

daha fazla iĢ seçeneğine sahip oluĢuna dayandırmıĢlardır” (Balay, 2000: 77). “Morris ve 

Sherman da (1981) daha ileri yaĢta daha az eğitim almıĢ ve daha yüksek yererlik 

duygusu içinde olan iĢgörenlerin daha üst düzeyde örgütsel bağlılık gösterdiklerini 

saptamıĢlardır”(Balay, 2000: 56). 

Koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin “AdanmıĢlık Ölçeği Alt Boyutları” 

ölçeğinden almıĢ oldukları puanların, „hizmet yılı‟ değiĢkenine göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek üzere yapılan Kruskal Wallis testi sonucunda; 

gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur.  Bu bulgu Demir (2002) 

“Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez TeĢkilatında ÇalıĢan Personelin ĠĢ Doyum 

Düzeylerinin Belirlenmesi” ve Koçak (2002) “Erzurum Ġlinde Görev Yapmakta Olan 

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ĠĢ Doyum Düzeylerinin Ġncelenmesi” çalıĢmalarıyla 
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paralel niteliktedir. Bu durum iĢ doyumu konusunda beden eğitimi öğretmenlerinin 

hizmet yıllarının önemli bir değiĢken olmadığını göstermektedir. 

5.5. Formatör ve Koordinatör Beden Eğitimi Öğretmenlerinin AdanmıĢlık Düzeyleri 

Ortalamalarına Göre t-Testi Sonuçları 

Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin “AdanmıĢlık Ölçeği Alt 

Boyutları” ölçeğinden almıĢ oldukları puanların, anlamlı bir Ģekilde farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını belirlemek üzere yapılan bağımsız gruplar için t-testi sonucunda, 

gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır. Yani; formatör 

ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin “Okula Adanma”, “Öğretim ĠĢlerine 

Adanma”, “Öğretmenlik Mesleğine Adanma”  ve “ÇalıĢma Grubuna Adanma” kriterleri 

bakımından adanmıĢlık düzeyleri yakın düzeydedir. 

Koordinatör beden eğitimi öğretmenleri eğitim düzeyi ve yıl bakımından daha 

üst düzeyde olmasına rağmen, formatör beden eğitimi öğretmenlerinin de adanmıĢlık 

düzeyi üst seviyededir. Formatör öğretmenlerin sahip oldukları, eğitim düzeyi ve yıl 

adanmıĢlık düzeyini olumsuz yönde etkilememiĢtir. 

5.6. Formatör Beden Eğitimi Öğretmenlerinin AdanmıĢlık Düzeyleri Ġle Müdürlerinin 

DönüĢümsel Liderlik Stilleri Arasında ĠliĢki 

Formatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeyleri ile müdürlerinin 

dönüĢümsel liderlik stilleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

5.7. Koordinatör Beden Eğitimi Öğretmenlerinin AdanmıĢlık Düzeyleri Ġle 

Müdürlerinin DönüĢümsel Liderlik Stilleri Arasında ĠliĢki 

Koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeyleri ile 

müdürlerinin dönüĢümsel liderlik stilleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

AraĢtırmalar sonucunda, örgütsel ve liderlik bağlılık arasındaki iliĢkiler Ģu 

Ģekilde ele alınmıĢtır: 
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 Çelik sektöründe çalıĢan iĢçilerin örgütsel bağlılığı ile yöneticilerin liderlik 

stilleri arasındaki iliĢki. 

 Yönetici davranıĢlarının öğretmenlerin örgütsel adanmıĢlığı üzerindeki etkileri. 

 Emniyet müdürlüğü personeli üzerinde, yöneticilerin karizmatik liderlik 

özellikleri ile duygusal bağlılık arasındaki iliĢki. 

 Ġlköğretim okulu yöneticilerinin davranıĢlarının öğretmenlerin örgütsel 

bağlılığına etkisi. 

AraĢtırmaların değerlendirilmesi ile meydana gelen sonuçlar; liderlik stilleri ile 

okulun performansı arasında bir iliĢki olduğunu göstermektedir. Ancak koordinatör 

müdürlerinin dönüĢümsel liderlik stilleri ile beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık 

seviyeleri arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. Bunun nedeni de; okul içerisinde beden 

eğitimi dersi ve öğretmenine gösterilmesi gereken önemin gösterilmemesi olabilir. 

Fakat Koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeyleri ile müdürlerinin 

dönüĢümsel liderlik stilleri arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığı tespit edilmiĢtir. 

5.8. Formatör ve Koordinatör Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Müdürlerinin 

DönüĢümsel Liderlik Stilleri Ortalamalarına Göre t-Testi Sonuçları 

Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin “Müdürlerinin 

DönüĢümsel Liderlik Stilleri” ölçeğinden almıĢ oldukları puanların, anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek üzere yapılan bağımsız gruplar için t-testi 

sonucunda, gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır. 

Bass (1985), Avolio ve diğerleri (1991), (Bass ve Avolio, 1990 ve 1993), Bass 

(1997), Avolio, Bass ve Jung, (1999) dönüĢümcü liderliğin boyutlarını; entelektüel 

uyarım, bireysel destek, telkinle güdüleme ve idealleĢtirilmiĢ etki; olmak üzere dört 

boyut altında sıralamıĢlardır. 
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Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin müdürleri ile ilgili 

dönüĢümsel liderlik stilleri “ĠdealleĢtirilmiĢ Etki”, “Telkinle güdüleme”, “Entelektüel 

uyarım” ve “Bireysel destek” kriterler, bakımından birbirine yakın düzeydedir. 

Yapılan çalıĢmalar okul yönetimi, diğer branĢ öğretmenleri ve velilerin Beden 

Eğitimi dersine bakıĢ açılarının olumsuz olduğunu, dolayısıyla sporda olan baĢarıyı da 

olumsuz etkilediğini göstermektedir. Sönmez (1989) çalıĢmasında beden eğitimi 

derslerinin okullarda amacına uygun olarak iĢlenmediği, bu durumun sebepleri olarak 

yöneticilerin ilgisizliğini göstermiĢtir. Çumralıgil‟in (1995) yılında doktora tezinde, 

beden eğitimi öğretmenlerinin okul idaresinden destek görmedikleri görüĢü çıkmıĢtır. 

BaĢoğlu‟nun (1995) araĢtırmasına göre ise; il merkezleri dıĢında kalan yerleĢim 

yerlerinde ki okulların yönetici ve öğrenci velilerinin beden eğitimi dersine yeterince 

önem vermediği bunun sebebi olarak da ders hakkında gerekli bilgiye sahip olmamaları 

belirtilmektedir. Ayrıca Kishalı‟nın (1999) yüksek lisans çalıĢmasına bakıldığında 

baĢarı halinde yüksek bir oranda okul idarelerinin takımlarını maddi yönden 

desteklendiği görülmektedir. 
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6. SONUÇLAR ve ÖNERĠLER 

6.1. Sonuçlar 

Formatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeyleri arasında 

değiĢkenler (cinsiyet, hizmet yılı, eğitim durumu) açısından anlamlı olarak bir fark 

tespit edilmedi.  

Öğretim ĠĢlerine Adanma alt boyutu bakımından gruplar arasında bakıldığında; 

kadın öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine erkek öğretmenlere göre daha fazla 

adandıkları görüldü.  

Koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeyleri arasında 

değiĢkenler (cinsiyet, hizmet yılı, eğitim durumu) açısından anlamlı olarak bir fark 

bulunmadı,  Öğretim ĠĢlerine Adanma alt boyutu bakımından gruplar arasında lisans 

eğitim düzeyine sahip olan grup lehine anlamlı bir farklılık saptandı.  

Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin “AdanmıĢlık Ölçeği Alt 

Boyutları” ölçeğinden almıĢ oldukları puanları,  birbirine yakın düzeyde bulundu. 

Formatör beden eğitimi öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeyleri ile müdürlerinin 

dönüĢümsel liderlik stilleri arasında iliĢki saptanmadı.  Koordinatör beden eğitimi 

öğretmenlerinin adanmıĢlık düzeyleri ile müdürlerinin dönüĢümsel liderlik stilleri 

arasında iliĢki tespit edilmedi.  

Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerin Müdürlerinin DönüĢümsel 

Liderlik Stilleri ölçeğinden almıĢ oldukları puanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir farklılık saptanmadı.   

Sonuç olarak çalıĢmada Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerin 

adanmıĢlık düzeyleri arasında bir fark olmadığı,  müdürlerinin ise dönüĢümsel liderlik 

stillerinin birbirine yakın düzeyde olduğu belirlenmiĢtir. 
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6.2. Öneriler 

Bu araĢtırma daha önce yapılmıĢ çalıĢmaların sonuçlarını desteklemekle beraber 

farklı sonuçlar da ortaya koymuĢtur. AraĢtırmada elde edilen bulgular doğrultusunda 

aĢağıdaki öneriler geliĢtirilmiĢtir:  

1. Bu çalıĢma sadece formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin 

adanmıĢlık düzeyi ve müdürlerinin dönüĢümsel liderlik stilleri 

değerlendirilmiĢtir. Eğitim sistemimizin amaçlarına ulaĢmasını sağlayan 

öğretmenlerimizin yanı sıra; yöneticilerin, müfettiĢlerin, hizmetlilerin, 

öğrencilerin ve diğer personelin adanmıĢlıkları farklı araĢtırmalarda 

incelenebilir ve sonuçları karĢılaĢtırılabilir. 

2. Beden eğitimi öğretmenlerinin ve diğer branĢlardaki öğretmenlerin genel 

olarak adanmıĢlık düzeylerinin arttırılması için özellikle yapılan ödentilerde 

(maaĢ, ek ders ücretleri vb.), özlük haklarında, çalıĢma Ģartlarında, yönetim 

ve denetim biçimlerinde yapıcı iyileĢtirmelere gidilebilinir. 

3. Öğretmenlerin gereksinimleri gözönüne alınarak, onların görüĢlerine ve 

isteklerine göre yola çıkılmalı, onları geliĢtirecek, eksikliklerini giderecek 

ve etkinleĢtirecek konularda çalıĢmalar planlanmalıdır. 

4. Öğretmenlerin eğitim-öğretim faaliyetlerini daha baĢarılı ve istekli 

yürütebilmelerini sağlamak için okulların fiziksel ve sosyal olanaklarının 

daha elveriĢli hale getirilebilinir. 

5. Öğretmenlere olumlu kiĢilik özellikleri kazandıracak seminer ve hizmet içi 

eğitim çalıĢmalarına yer verilmelidir. Öğretmenlerin niteliğinin sürekli 

eğitim yoluyla geliĢtirilmesi gerekmektedir. Bu da öğretmenlerin 

adanmıĢlığını artırmada önemli bir rol oynayabilir. 

6. Öğretmenler için, mesleğin kendilerine kazandırdığı saygınlık önemlidir. Bu 

nedenle öğretmenlik mesleğinin kutsallığı ve öğretmenlerin toplum 



120 

 

 

 

içerisindeki önemli değeri, yetkili kiĢilerce dile getirilerek öğretmenlerin 

onurlandırılmaları sağlanabilinir. 

7. Öğretmenler manevi ödüllerle beraber maddi ödüllerle de desteklenebilinir. 

Böylece öğretmenlerin hem adanmıĢlık düzeyleri hem de motivasyonlarının 

artması sağlanabilinir. 

8. Ülke sporunun geliĢmesi için medya aracılığıyla ve değiĢik çalıĢmalarla 

toplumun spor kültürünün arttırılması gerekir. Ayrıca kurumlardaki yönetim 

ve personelin iyi seçilip yetiĢtirilmesi, okullarda tüm spor branĢları için 

gerekli fiziki Ģartların sağlanması, beden eğitimi öğretmenlerinin iyi 

yetiĢtirilmesi için gereken çalıĢmaların yapılması ve iĢ memnuniyetlerinin 

arttırılması sağlanabilir. 

9. Okul müdürlerinin dönüĢümsel liderliği ile öğretmenlerin kurumlarına 

bağlılıkları arasındaki iliĢkiyi açıklayan yeni çalıĢmaların yapılması 

önerilmektedir. 

10. Okul yöneticileri sahip oldukları kurumsal ve sosyal sorumluluk 

anlayıĢlarını, davranıĢlarında göstermeli ve liderlik rollerini yerine getirerek 

okul çalıĢanlarını da bu konuda etkileyebilirler. 

11. Okul yöneticisi etik liderlik rollerini ne derecede yerine getirirse getirsin, 

öğretmen tarafından, yöneticinin etik liderlik rollerine iliĢkin belirli bir algı 

oluĢabilir. Bundan dolayı yönetici, herhangi bir davranıĢı gerçekleĢtirirken 

açık olmalı ve olumsuz yorumlar oluĢmasına meydan vermeyebilir. 

12. Öğretmenlerin kurum içerisinde yükselme olanakları sağlanarak iĢe karĢı 

motivasyon düzeylerinin arttırılması sağlanabilinir 

13. Formatör ve koordinatör belgesine sahip olmayan beden eğitimi 

öğretmenlerde değerlendirilebilinir. 
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14. Benzer çalıĢmalar farklı branĢlardaki öğretmenlerde uygulanabilir. 
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EKLER 

Ek 1: KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU 

 

 Bu bölümde öğretmenlerin kiĢisel bilgilere yer verilmiĢtir. Lütfen aĢağıdaki 

bilgilerden size uygun olan seçeneği X iĢareti ile belirtiniz. 

1- YaĢınız?  ........   

2- Cinsiyetiniz durumunuz?        Kız      Erkek      

3- Eğitim durumunuz?     Lisans   Yüksek Lisans    Doktora   

4- Kaç yıldır öğretmenlik  yapmaktasınız ? ………. 

5- Beden Eğitimi Öğretmenliğinde pozisyonunuz?          Formatör        Koordinatör 
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Değerli katılımcı, 

 Bu araĢtırmanın amacı formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin 

adanmıĢlık düzeyleri ile müdürlerinin dönüĢümsel liderlik stillerinin 

değerlendirilmesidir. Bulguların sağlıklı olması vereceğiniz cevapların titizliğine 

bağlıdır. 

 Anket üç bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde kiĢisel bilgiler 

bulunmaktadır. Ġkinci bölümde formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin 

müdürlerinin dönüĢümcü liderlik stiline iliĢkin sorular (görüĢler) yer almaktadır. 

Üçüncü bölümde formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel 

adanmıĢlıklarına iliĢkin sorular (görüĢler) yer almaktadır. Ġkinci ve üçüncü bölümde yer 

alan sorulara katılma derecenizi belirleyen beĢ seçenek yer almaktadır. Bu seçenekleri 

gözlem ve düĢüncenize uygun olanı iĢaretlemeniz gerekmektedir. 

Ankete vereceğiniz cevaplar, bilimsel araĢtırma amacı ile sadece araĢtırmacı 

tarafından kullanılacaktır. Bunun dıĢında hiçbir bireye veya kuruma verilmeyecektir. 

Anketten elde edilen veriler toplu olarak değerlendirileceğinden isim yazmaya gerek 

yoktur. Anketi, ilgili bölümlere iliĢkin açıklamaları okuyarak doldurmanız ve hiçbir 

soruyu cevapsız bırakmamanız beklenmektedir. 

Göstereceğiniz ilgi ve katkılarınız için Ģimdiden teĢekkür ederim. 

 Fethi ARSLAN 

                                                         Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi/ANKARA 
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Ek 2: DÖNÜġÜMSEL ANKET FORMU 

ĠDEALLEġTĠRĠLMĠġ ETKĠ (1) 

 

ĠdealleĢtirilmiĢ etki Okul müdürlerinin sizden beklediği 

davranıĢlara dair model oluĢturmasıdır. H
iç
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at
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m
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ru
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1 2 3 4 5 

1. Yaptığımız çalıĢmalardaki birincil amacı görmemizi sağlar. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

2. Ġl in yararına olacak Ģeyleri kendi çıkarlarından üstün tutar. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

3. Çok önemsediği ve inandığı değerleri bizimle paylaĢır. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

4. Bizlere bir amaç duygusuna sahip olmanın önemini vurgular. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

5. Kararların ahlaki ve etik sonuçlarına dikkat eder. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

6. Değerlerine ve ideallerine sıkı sıkıya bağlıdır.  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

7. Bizim için izlenecek iyi bir lider modelini gösterir. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

8. Problemler karĢısında güçlüdür, çözümü için kendine güvenir. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

9. Etkin bir Ģekilde problem çözmede davranıĢlarıyla bize örnek 

olur. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

10. Ġlimizde paylaĢılmıĢ bir vizyon geliĢtirmenin önemini vurgular. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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TELKİNLE GÜDÜLEME (2) 

 

Telkinle güdüleme, okulun amaçlarını gerçekleĢtirmek için 

müdürlerinizle beraber ve istekli çalıĢmaya yönlendiren 

destekleyici ve motive edici davranıĢlarını içerir. 
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11. Öğrencilerden yenilik yapmalarını ve çalışkan olmalarını bekler.  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

12. İl faaliyetleri hakkında yeni bakış açıları geliştirmemizi bekler.  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

13. İlde yapılan çalışmalarla ilgili olası problemler hakkında bizi 

bilgilendirir.  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

14. Faaliyetlerde çalışma şevkimizi sürekli canlı tutar. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

15. il içerisinde liderler gibi hareket etmemizi ve hissetmemizi sağlar. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

16. İl de  yapılacak yenilikler için bizi cesaretlendirir. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

17. Öğrencilerin yüksek performans göstermesi için ısrarlıdır. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

18. il de  belirlenen hedeflere ulaşacağımıza güvenir. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

19. İl in vizyonunu belirlemede işbirliği yapılmasını sağlar. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

20. Gelecek hakkında konuşurken pozitif bir tutum sergiler. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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ENTELEKTÜEL UYARIM (3) 

 

Entelektüel uyarım, müdürlerin yaratıcılık ve geliĢimi sağlayan 

profesyonel (mesleki) becerilerinizi geliĢtirmeniz için sizi 

desteklenmesi ve bu konuda cesaretlendirmesidir. 
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21. Çok önemli ve vazgeçilmez olarak görünen yargılarımızın bile, 

yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanır. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

22. Eski ve bilinen problemlerin, yeni çözüm yolları için cesaret verir. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

23. İşlerimizi nasıl yapacağımıza ilişkin yeni yaklaşımlar önerir. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

24. Problemlerin çözümünde farklı görüşlerin açıklanmasına fırsat 

verecek gerekli ortam ve koşullar sağlar. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

25. Çalışma yöntemlerimizi geliştirmemize katkıda bulunur. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

26. Yeni ve yaratıcı fikirlere karşı açıktır. Sürekli bu fikirlerin gelişmesini 

destekler. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

27. Çalışmalarımızda kaliteyi ön planda tutar. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

28. Mesleki litaretürü izlememizi, panel ve konferans gibi kültürel 

aktivitelere katılmamızı sağlar. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

29. Belirlen hedef programların uygulanmasında düşünmeme yardım 

edecek bilgileri sağlar. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

30. İlinizin geleceğini şimdiden görmenizi sağlar. 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 
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BĠREYSEL DESTEK (4) 

 

Bireysel destek müdürlerin ihtiyaçlarınız üzerinde özel bir dikkat 

göstererek seviyeli bir iliĢki kurmasıdır.  

Bu davranıĢlarla kulüpte saygı ve güven oluĢturmaya çalıĢılır. 
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31. Kendi kendimi geliştirmeme olanak tanır. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

32. Mesleki olarak güçlü yönlerimi geliştirmem konusunda bana yardımcı 

olur. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

33. Belirlenen hedeflere uygun formasyon kazanabilmemiz için özel 
eğitim programlarına katılmamıza teşvik eder. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

34. Belirlenen hedeflerin uygulanması için gereken kaynakları 

edinilebilmemizi sağlar. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

35. Yöneticilerimiz, benim özel yeteneğimi dikkate alarak davranır. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

36. Benim işimi etkileyecek hareketi yapmadan önce fikirlerimi dikkate 

alır. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

37. Her öğrenciye farkı gereksinim ve yeteneklere sahip bireyler olarak 

davranır. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

38. İyi bir çalışma ortaya koyan öğrencilerden övgü ile söz eder. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

39. Bizi sadece grubun bir üyesi olarak değil, aynı zamanda bir birey 

olarak görür. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

40. Yöneticilerimiz kaygılarımı gerçekten dinlediğini ve ilgilendiğini 

hissettirir. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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Ek 3.ADANMIġLIK ÖLÇEĞĠ 

 
AĢağıda örgütsel adanmıĢlığa yönelik bazı ifadeler verilmiĢtir. Maddeleri dikkatle 

okuyarak her bir maddeye iliĢkin görüĢünüzü uygun seçeneğe X iĢareti koyarak 

belirtiniz. 
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1 Okul için benden normal olarak beklenilenden fazla çaba göstermekteyim. 
     

2 Dersle ilgili olarak ders dıĢında öğrencilere zaman ayırmaktayım. 
     

3 Öğretmenlik mesleğini seçme kararımı yaĢamımdaki en olumlu karar olarak 

değerlendirmekteyim. 
     

4 Ders aralarında öğretmen arkadaĢlarımla birlikte olmaktan hoĢlanmaktayım. 
     

5 Alanımla ilgili ders olmasa da okulda kalmak için baĢka derse girmeyi kabul ederim. 
     

6 Günlük olarak planlanan derslerimi yetiĢtiremediğim zaman ek ders yapma fırsatı 

ararım. 
     

7 Öğretmenlik mesleğinin değerlerini diğer mesleki değerlerden üstün görmekteyim. 
     

8 Bu okuldaki öğretmen arkadaĢlarımdan baĢkalarına gururla bahsederim. 
     

9 Bu okuldan gurur duymaktayım. 
     

10 Herhangi bir uyarana gerek kalmaksızın dersime zamanında girerim. 
     

11 Öğretmen olduğumu baĢkalarına gururla söylerim. 
     

12 Bu okuldaki öğretmenler beni en yakın dostları olarak görmekte. 
     

13 Okul yönetiminin öğretmenlere iliĢkin uygulamasını onaylamıyorum. 
     

14 Okuldaki iĢime dört elle sarılmaktayım. 
     

15 Öğretmenlik mesleğinde önemli bir yer edinmek(tanınmak) istiyorum. 
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16 YaĢantımdaki en yakın arkadaĢlarım bu okuldaki öğretmenlerdir. 
     

17 Bu okul bende çalıĢma Ģevki uyandırır. 
     

18 Öğrencilerimin aile yaĢantısı hakkında bilgi edinmeye çalıĢırım. 
     

19 Öğretmenlik mesleğini, çalıĢma hayatı için ideal bir meslek olarak görmekteyim. 
     

20 Bu okuldaki öğretmenlerle okul dıĢında da iliĢkimi sürdürmekteyim. 
     

21 BaĢka okulda çalıĢma Ģansına sahip olduğum halde, bu okulda çalıĢmaktan 

hoĢlanıyorum. 
     

22 BaĢarısız öğrencimin istenilen baĢarıyı göstermesi için fazla çaba göstermekteyim. 
     

23 ÇalıĢmama ekonomik açıdan gerek kalmasa da öğretmenlik mesleğini 

sürdürebilirim. 
     

24 Kendimi, bu okuldaki öğretmenlerin yakın arkadaĢı olarak görmekteyim. 
     

25 Bu okuldaki insanlar arası iliĢkiyi onaylamıyorum. 
     

26 Ders yapmaktan zevk alıyorum. 
     

27 Bu okulun geleceği beni gerçekten ilgilendiriyor. 
     

28 Bu okul çalıĢabileceğim okullar içinde en iyisidir. 
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