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ÖZET 

Amaç 

İnsanlar toplu olarak yaşayabilen canlılardır. İnsanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için 
işbirliği yapmak zorundadırlar. Örgütler, insanların bu işbirliği zorunluluğundan dolayı oluşmuşlardır 
ve insanların yalnız yapamayacakları hedeflerine ulaşabilmek amacıyla oluşturulmuşlardır. Birlikte 
çalışmayı gerektiren hedefin meydana getirilebilmesi için insanların güçlerini ve eylemlerini toplama, 
bir araya getirme, koordine etme ve eşgüdümleme işlemlerini yapabilen topluluğa örgüt denir. Örgüt, 
görev dağılımı yapılarak bir yönetici güç ve sorumluluk hiyerarşisi içerisinde, aynı hedefi 
gerçekleştirebilmek amacıyla insanların bir araya gelerek güçlerinin organize olmasıdır. Günümüzde 
çağdaş yaşamın da “örgütlü yaşam” olması, insanların belirli amaç, hedef, düşünce, görüş ve 
beklentilerini gerçekleştirebilmesi için örgütler şeklinde koordine edilmesini gerektirmektedir. 

Toplumlar, kendi kültür, gelenek ve göreneklerine en iyi şekilde aktarabilecek eğitim 
sistemlerine sahip olmak için çalışırlar. Bu sistemler geliştirilirken toplumların sahip oldukları sosyal 
ve ekonomik özellikleri göz önüne alınır. Toplumların sahip oldukları değerleri gelecek nesillere iyi 
bir şekilde aktarabilmesinin tek yolu iyi örgütlenmiş okullar oluşturmaktır.  

Eğitim örgütlerinde, bireyler veya gruplar farklı beklentilere sahiplerdir. Örgütsel başarıyı elde 
edebilmek için kişilerin başarı elde etmeleri gerekir. Örgütsel başarı örgütü oluşturan bireylerin 
başarılarının toplamıdır. Bireylerin başarısızlıkları örgütün de başarısız olmasına neden olur.  

Eğitim örgütlerinde hem bireysel başarıyı hem de örgüt başarısını sağlayabilmenin yollarından 
biri de örgüt sağlığını arttırmaktır. Örgütlerde değişim girişimlerinin başarılı olabilmesinin yolu 
kurumun örgütsel sağlığını belirlemektir. Örgütlerin uzun dönem etkili olabilmeleri için örgütsel sağlık 
vazgeçilmez bir şarttır. Miles, ilk defa 1969 yılında örgüt sağlığı kavramını, okulların örgüt sağlığı 
analizi için bir model olarak ileri sürülmüş ve örgüt sağlığı teorisi olarak ölçülmeye çalışılmıştır. Miles, 
sağlıklı bir örgütü şöyle tanımlamaktadır: “Sağlıklı örgüt, çevresinde yaşamını idame ettirirken uzun 
sürede gelişme ve yenileşme yeteneklerini geliştiren bir örgüttür.” Genel olarak örgüt sağlığı, işyerinin 
doğası, örgüt iklimi, örgüt kültürü, örgütsel etkililik, örgüt içi iletişim, iş stresi, örgütsel bağlılık, 
çalışanların iş tatmini ve örgüt kimliği gibi birçok kavramla ilişkilidir Hoy, Tarter ve Bliss, örgüt 
sağlığını etkililik ve etkinliğin bütünü olarak araştırmışlardır. 

Akbaba, örgüt sağlığının her geçen gün önemi artan bir kavram olduğunu dile getirmektedir. 
Günümüzde bilgi sürekli değişmektedir ve her geçen gün toplum kendini yenilemektedir. Değişimin 
bu kadar hızlı yaşandığı çağımızda geleceğimize şekil veren okulların bu değişimin dışında kalması 
kabul edilemez. Okulların gelişen ve değişen dünyaya karşı kendilerini güncellemeleri sağlıklı örgütler 
sayesinde mümkün olur. Sağlıklı örgütler hedeflerini gerçekleştirme yolunda ilerlerken dış etkileri de 
iyi bir şekilde yönetirler. 
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Bu çalışma, ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel sağlık ve örgütsel bağlılık algı 
düzeylerinin değerlendirilmesini belirlemeye yönelik ilişkisel tarama modelinde betimsel bir 
çalışmadır. Bu araştırmada verilerin toplanmasında, öncelikle konuyla ilgili literatür taranarak 
araştırmanın amacına uygun olan ”Örgütsel Sağlık Ölçeği” ve “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” 
kullanılmıştır. Veri toplama araçları formunda 3 bölüm bulunmaktadır. Birinci bölümde örneklem 
grubun kişisel özeliklerini ölçmeye yönelik ifadeler yer alırken, ikinci bölümde örgütsel sağlığa ilişkin 
ifadeler yer almış ve üçüncü bölümde ise öğretmenlerin örgütsel bağlılığını ölçmeye yönelik ifadeler 
yer almıştır. Elazığ il merkezi ve ilçelerinde toplam 56 ortaokulda görev yapan toplam 1813 öğretmen 
bulunmaktadır. Evrendeki öğretmen sayısının fazla olması nedeniyle örneklem alma yoluna 
gidilmiştir. Araştırmanın örneklemini Elazığ il merkezinde bulunan ortaokullarda görev yapan 411 
öğretmen oluşturmaktadır. Örgütsel Sağlık ölçeğinde; cinsiyet ve medeni durum değişkenlerinde t-
testi; yaş, branş ve öğrenim durumu değişkenlerinde Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve mesleki 
kıdem değişkenine yönelik Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. 

Sonuç 

Elde edilen tüm bulgular, örgütsel sağlığın örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkilediğini ve 
örgütsel sağlığın örgütsel bağlılığı yüksek derecede yordadığını ortaya koymaktadır. Tüm bu 
sonuçlardan yola çıkarak, sağlıklı örgütlerin çalışanlarca çok önemsendiği, örgütsel etkinlik ve 
ortamlarda sağlıklı bir yapı zihniyetine sahip olması örgütsel bağlılık başta olmak üzere çalışanların 
tüm faaliyetlerinde ve davranışlarında güçlü bir etkisinin olduğu söylenebilir. Sağlıklı bir örgüt tüm 
boyutlarıyla gerçek manada oluşturulduğunda, çalışanlarda örgüte bağlılık kendiliğinden meydana 
gelecektir. Bu nedenle, sağlıklı bir örgüt oluşturmak yani çalışanların daha verimli olmasını 
sağlayabilmek için örgütsel sağlığı sağlamak gerekir. 
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