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Örgütsel özdeşleşmeyi etkileyen en önemli nedenlerinden biri de yönetici ve
öğretmenler arasındaki insan ilişkilerinin niteliğidir. Çünkü örgütsel özdeşleşme
derecesi güçlü olan kurumlarda yöneticiler ve öğretmenler, kurumlarına karşı kişisel
duyguları da güçlüdür. Böylece yöneticiler ve öğretmenler sadece kendi çıkarlarına
odaklanmak yerine tüm kurumun yararına olacak görevlere de odaklanır. Daha da
ötesi, yüksek örgütsel özdeşleşmeye sahip yöneticiler ve öğretmenler, örgütsel
normlarla ve değerlerle, iş sözleşmeleri gerektirmediği halde, daha çok kaynaşmış
olacaktır.
Örgütsel özdeşleşme, yöneticiler ve öğretmenler ile örgüt arasındaki psikolojik
bağın altını çizen, oldukça güçlü bir kavramdır. Bu araştırmadaki ana düşünce;
yöneticiler ve öğretmenler arasındaki olumlu insan ilişkilerinin örgütsel özdeşleşme
ile etkileşimidir.
Bu ölçekte insan ilişkileri kavramı, okulda resmi olarak belirlenen ast-üst ve
ast-ast ilişkilerinin dışında okul çalışanlarının okul içinde ve dışındaki kişiler arası
ilişkileri; örgütsel özdeşleşme kavramı ise, yönetici ve öğretmenlerin okul ile
aralarında kurdukları okula karşı aidiyeti anlatan psikolojik bağları olarak ele
alınmaktadır
Bu çalışma ortaokullardaki insan ilişkileri düzeyi ile öğretmenlerin örgütsel
özdeşleşme düzeyleri arasındaki ilişkiyi saptamayı amaçlamaktadır. Araştırmanın

evreni 2013–2014 eğitim öğretim yılında Uşak ilindeki okullarda görev yapan
toplam 425 yönetici ve 3671 öğretmen oluşmaktadır. Bu araştırma örneklemi için,
Uşak il merkezindeki 22 müstakil ortaokul tercih edilmiştir. Kurumlara gönderilen
650 ölçekten 590 sı geri dönmüş, değerlendirme sonucunda 573 anket kullanılabilir
olarak belirlenmiştir. Araştırmada “İnformel İlişkiler Ölçeği” ve “Örgütsel
Özdeşleşme Ölçeği” kullanılmıştır.
Ölçek boyutlarının örneklemimize uygunluğunu test etmek için doğrulayıcı
faktör analizi kullanılmış ve elde edilen verilerle ölçekler doğrulanmıştır. Verilerin
analizi sonucunda insan ilişkileri ile örgütsel özdeşleşme arasında olumlu yönde
ilişki olduğu saptanmıştır. Demografik değişkenler açısından ise bazı demografik
değişkenlerde insan ilişkileri ve örgütsel özdeşleşme algılarında anlamlı farklılıklar
görülmüştür.
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