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Abstract 

The purpose of this study is to determine the relationship of emotional 
intelligence levels of school managers and school culture with organizational 
citizenship behavior according to teachers’ perceptions. Moreover, the effect 
of emotional intelligence levels of school principals and school culture on 
organizational citizenship behaviors of teachers were analyzed in this study. 
The study was conducted on 422 teachers working in 29 official state 
secondary schools in Yakutiye and Palandöken counties of Erzurum, in 2014-
2015 academic years. “Principals Emotional Intelligence Skills Evaluation 
Scale”, “School Culture Inventory” and  “Organizational Citizenship Behavior 
Scale” were used to gather data. Pearson Correlation and Hierarchical 
Regression analysis were used in the analysis of the data. According to the 
obtained evidence through the study, it was found that there is a positive and 
medium level relationship between the emotional intelligence levels of the 
school principals and organizational citizenship behavior; a positive and 
medium level relationship between school culture created in secondary 
schools and organizational citizenship. Hierarchical regression analysis 
results showed that the variables of school culture, professional 
development and common goals and emotional intelligence variables are 
significant predictors of organizational citizenship behavior. In the light of 
these findings, various suggestions are presented for school principals, 
teachers and researchers. 

Article History 
Received 

10 Sep, 2020 
Accepted 

30 Sep, 2020 
 

  

                                                         

* Bu çalışma Gönül ŞAYİR’in yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir. Aynı zamanda bu 
çalışma,  08-10.06.2015 tarihleri arasında Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenen             
2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 

1 Corresponding Author. ORCID: 0000-0002-4929-7402. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye, 
gonulsayir@gmail.com.tr 

2 ORCID: 0000-0002-2885-947X. Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim 
Bilimleri Bölümü, Türkiye, ahmet.ayik@atauni.edu.tr 

Research Article/Araştırma Makalesi 

For cited: Şahin, G. & Ayık, A. (2020). The Effect of Emotional Intelligence Levels of School Principals and School 
Culture on Organizational Citizenship Behavior According to Teachers’ Perceptions. Journal of Current 

Researches on Social Sciences,  10 (3), 547-568. 



548           Şahin, G. & Ayık, A. (2020). The Effect of Emotional Intelligence Levels of School 
Principals and School Culture on Organizational Citizenship Behavior According to 
Teachers’ Perceptions 

Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Duygusal Zekâ 
Düzeyleri ile Okul Kültürünün Örgütsel Vatandaşlık Davranışını 

Yordama Gücü* 

Anahtar Kelimeler 
Okul yöneticileri, 

Öğretmenler, 
Duygusal zekâ, 
Okul kültürü, 

Örgütsel 
vatandaşlık 
davranışı. 

 
 
 
 
 
 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin algılarına göre, okul müdürlerinin 
duygusal zekâ düzeylerinin ve oluşturulan okul kültürünün örgütsel vatandaşlık 
davranışı ile ilişkisini belirlemektir. Ayrıca okul müdürlerinin duygusal zekâ 
düzeyleri ile okul kültürünün öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışı 
üzerine yordama gücü incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi 2014 - 2015 eğitim 
öğretim yılında Erzurum il merkezinde Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 29 resmi devlet ortaokullarında görev yapmakta 
olan 422 öğretmenden oluşturmaktadır. Verilerin toplanması için “Yöneticilerin 
Duygusal Zekâ Becerilerini Değerlendirme Ölçeği”, “Okul Kültürü Ölçeği” ve 
“Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Ölçeği” kullanılmıştır. Betimsel bir çalışma 
olan bu araştırmada verilerin çözümlenmesinde Pearson Momentler Çarpım 
korelasyonu ve hiyerarşik regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırmanın 
sonuçları, okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık 
davranışları arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişkinin; ortaokullarda 
oluşturulan okul kültürü ile örgütsel vatandaşlık arasında pozitif yönde orta 
düzeyde bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Hiyerarşik regresyon analizi 
sonuçları, okul kültürü boyutlarından mesleki gelişme ve ortak amaçlar ile 
duygusal zekâ değişkenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde anlamlı 
yordayıcılar olduğunu göstermiştir. Bu bulgular ışığında okul yöneticileri, 
öğretmenler ve araştırmacılar için çeşitli öneriler sunulmuştur. 
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10 Eylül 2020 
Kabul Tarihi 
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1. Giriş 

Girdisi ve çıktısı insan olan eğitim örgütlerinin başarılı olabilmesi için bütün 
üyelerine görevler düşmektedir. Bu görevlerden birisi,  öğretmenlerin ve okul 
yöneticilerinin okulları için fedakar davranışlarda bulunmasını içeren örgütsel 
vatandaşlık davranışları göstermeleridir. Öğretmenlerin ve diğer okul çalışanların 
örgütsel vatandaşlık davranışı göstermelerini etkileyen çok fazla değişken 
bulunmaktadır. Okul kültürü ve duygusal zeka bu değişkenlerden bazılarıdır. 
Olumlu bir okul kültürüne sahip okullarda, öğretmenlerin kendilerini geliştirmeye 
çalışmaları, meslektaşlarının mesleki gelişmelerine yardımcı olmaları, yönetimin 
personelinin kendini geliştirmesi konusunda destek olması beklenen bir 
durumdur. Bunun yanısıra,  insanların sosyal birer varlık kabul edilmesi, insan 
ilişkilerinin önemini ortaya koymaktadır.  İnsan ilişkileri odak noktası olan okul 
müdürlerinin duygusal zekaları, hem kendilerinin hem de öğretmen ve diğer 
çalışanların fedakar davranışlarda bulunmasını etkileyeceği düşünülmektedir. 
Okul kültürünün ve okul müdürlerinin duygusal zeka düzeylerinin öğretmenlerin 
örgütsel vatandaşlık davranışları göstermelerininasıl etkilediğini bilmek okul 
yöneticilerinin işlerini kolaylaştıracağıve okul başarısını arttıracağı 
düşünülmektedir. 

Örgütlerde, meslek ile ilgili işlemlerin yanı sıra örgütlerin hayatta kalmaları için 
önemli olan davranışlar ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu davranışlar alanyazında 
örgütsel vatandaşlık davranışı olarak kavramlaştırılmıştır (Gürbüz, 2006, s.69). 
Organ ve Moorman (1993), örgütsel vatandaşlık davranışlarını örgütsel etkililiğe 
katkısı olan, ödül sitemine ve bireysel iş gereklerine dayanmayan, örgütün 
gelişimine yönelik davranışlar bütünü olarak tanımlamaktadırlar. Greenberg ve 
Baron (2003, s.372), örgütsel vatandaşlık davranışlarını bir işgörenin örgütün 
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biçimsel yollarla belirlediği zorunluluklarının ötesine geçerek, kendisinden 
beklenenden daha fazlasını yapması olarak ifade etmektedirler.Bu tanımlar 
dikkate alındığında “zorlayıcı olmayan” ifadesi göze çarpmaktadır. Bu ifade ile bu 
davranışlardan, iş sözleşmesinde açıkça tanımlanan iş tanımı ve rol gereklerini 
yerine getirmek değil, kişisel seçimi ifade eden ve yerine getirilmediği zaman 
herhangi bir cezanın uygulanmadığı davranışlar belirtilmektedir (Çetin, Yeşilbağ 
ve Akdağ, 2003, s.41). 

Alanyazın incelendiğinde, örgütsel vatandaşlık davranışı kavramının boyutları 
üzerinde fikir birliğine varılamadığı ve farklı çalışmalarda farklı 
boyutlandırmaların yapıldığı görülmektedir (Songür, Basım ve Şeşen 2008, s.82). 
Fakat en yaygın olarak bilinen ve Organ’ın (1988, s.7) yapmış olduğu sınıflamadır. 
Organ (1988, s.7-15), örgütsel vatandaşlık davranışı kavramını 5 boyutta 
tanımlamıştır. Bunlar: 

Yardımlaşma; bir örgütteki çalışanların etkileşim içerisinde olduğu iş 
arkadaşlarına yardım etme davranışlarıdır (Konovsky ve Organ, 1997). Vicdanlılık; 
bu boyut örgüt üyelerinin rol davranışları kendilerinden beklenenden çok daha 
fazlasını yapmaları, işe devamlılık göstermeleri, düzenli çalışmaları, dinlenme 
zamanlarını yerinde kullanmaları ve kurallara uyma davranışlarını içerir (Organ, 
1998). Sivil Erdem;örgütte yer alan bütün aktivitelere katılma, çevreden gelen 
tehdit ve fırsatları sürekli olarak takip etme davranışlarını içerir (Podsakoff, 
MacKenzie, Paine ve Bachrach, 2000).Nezaket;sözleşmenin yükümlülükleri gereği 
birbirleriyle etkileşim içinde olan çalışanların, yaptıkları iş veya aldıkları kararlarla 
ilgili olarak birbirlerini bilgilendirmeleri gibi olumlu davranışları içermektedir 
(Organ, 1988, s.12). Centilmenlik;çalışanların örgüt içinde gerginliğe sebep olacak 
olumsuz davranışlardan kaçınmalarını, önemsiz problemleri şikâyette 
bulunmamalarını, iş arkadaşlarına saygılı olmayı ve olumsuzluklara rağmen örgüte 
ilişkin olumlu düşünmelerini ifade etmektedir (Organ, 1988). 

Okullar gönüllü çabalara dayanan örgütler olduğu için öğretmenlerinin örgütsel 
vatandaşlık davranışları göstermeden başarıya ulaşmaları çok da mümkün değildir 
(Belogolovsky ve Somech, 2010).Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık 
davranışlarını sergilemesi öğrencinin başarısının yükselmesine, okul ve sınıfla ilgili 
olumlu duygularının gelişmesine ve gelişmiş okul disiplininin oluşmasına katkı 
sağlamaktadır (Oplatka, 2009). Bunun yanında, öğretmenlerin, dersleri için üst 
düzeyde hazırlık yapmaları, okuldaki zamanlarını verimli geçirmeleri, işlerini 
tamamlamadan okuldan ayrılmamaları, belirlenen dinlenme aralarının dışına 
çıkmamaları, fazladan görev ve sorumluluk almaları gibi örgütsel vatandaşlık 
davranışları okulun etkililiğini artırdığı kabul edilir (Demiröz, 2014, s.34).  

Örgütsel vatandaşlık davranışını etkileyen değişkenlerden biri olan duygusal zekâ; 
kişinin kendisini ve başkalarını motive edebilmek için serinkanlılık, gayret, sabır 
ve yetenek gibi duygusal kalitenin bir birleşimidir (Konrad ve Hendl, 2003, s.13). 
Cooper ve Sawaf (2000, s.11) ise, duygusal zekâ, bizi kendi potansiyel 
hedeflerimizin peşinde koşmaya sevk eden, en içten değerlerimiz ve özlemlerimizi 
harekete geçiren, onlar hakkında düşündüğümüz şeylere dönüştüren şeyin 
duygusal zekâ olduğunu belirtmişlerdir. Bu tanımlar dikkate alınarak, bir kişinin 
yaşamında başarılı olabilmesi için duygusal zekâ becerilerini aktif bir biçimde 
kullanması gerektiğini, duygusal zekânın geliştirilebilir beceriler olduğunu 
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söylemek mümkündür. Duygusal zekânın içerisinde yer alan başkaları ile etkili 
ilişkiler kurma becerisini gösteren kişilerin iş ve özel hayatlarında başarıyı 
yakalayabileceği söylenebilir. 

Duygusal zekâ, bireyin iş ve özel hayatında başka kişilerle iyi geçinmesi, mutlu ve 
başarılı olması için gereken becerileri içerdiğinden insan ilişkilerinin yaşandığı 
eğitim kurumlarındaki yeri oldukça önemlidir. Bu anlamda, okul yöneticilerinin 
duygusal zeka düzeyleri de son derece önemlidir. Yöneticinin, örgütün üyelerinin 
duygularını etkileme yönündeki çabaları ve bu çabaların sonucunda, oluşan ilişki 
ağı örgütün “duygusal kalbi”ni oluşturmakta (Weymes, 2003, s.319-320) olduğu 
düşünülmektedir. Bu anlamda, insan ilişkileri üzerine odaklanan bir örgüt olan 
eğitim kurumlarında ilişki ağı önemli olup duygusal kabin iyi işlemesi okul 
yöneticisine bağlıdır. Çünkü duygusal zekâ becerileri yüksek düzeyde olan 
yöneticiler, çalışanların daha etkili çalışmasını, zamanın daha verimli geçmesini, 
yeniliklere karşı istekli olunmasını sağlamaktadır (Dedehayır, 2002). 

Örgütsel vatandaşlık davranışını etkileyen bir diğer değişken olan okul kültürü ise, 
okuldaki bireyler tarafından taşınan değerler, inançlar, törenler, efsaneler, 
sayıltılar, ideolojiler, normlar ve simgelerin örgüt üyelerince paylaşılarak 
benimsenmesi sonucunda tamamen okula özgü farklı inanç ve beklenti örüntüleri 
biçiminde dönüşümüyle oluşmuş örgütsel anlamlar ve semboller sistemi olarak 
tanımlanmaktadır (Ayık ve Ada, 2009, s.431). Çelik’e (2002, s.32) göre, okul 
kültürü, örgüt üyeleri tarafından tarihten bugüne aktarılan ve normları, değerleri, 
inançları, gelenekleri, mitleri içeren anlam örüntüleri ve yazılı olmayan kurallar 
bütünüdür. Şişman (2007) ise, okul kültürünü, okul toplumunu oluşturan insanlar 
tarafından ortaklaşa paylaşılan inançlar, değerler, normlar ve semboller şeklinde 
ifade etmiştir. Bu tanımlarda ortak olan nokta, okul kültürünün okula özgü bir 
benlik oluşturan ve onu diğer okullardan ayıran felsefi bir yapı olduğunun 
belirtilmesidir. Yapılan araştırmalara göre, okul kültürünü tam anlamıyla 
benimseyen ve bu kültüre uyum gösteren öğretmenler işinde daha mutlu ve 
verimli olmaktadırlar (John, 1999: akt. Lal, 2012, s.34). 

Alanyazın incelendiğinde yöneticilerin duygusal zekalarının örgütsel vatandaşlık 
davranışı üzerinde etkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Organ 
(1998), çalışanlarda olumlu duygular oluşturmayı başaran yöneticilerin, örgütsel 
vatandaşlık davranışları daha fazla sergileyeceklerini ifade etmektedir. George 
(1991) ise, araştırmasında duygularını uygun şekilde kullanarak çalışanlarda 
olumlu ruhsal durumlar oluşturmayı başaran yöneticilerin, çalışanların prososyal 
örgütsel davranışları daha fazla sergilemelerini sağladığını belirtmiştir. Zellars, 
Tepper ve Duffy (2002), örgütsel vatandaşlık davranışları ile duygusal zekâ 
arasındaki etkileşimi araştırdıkları çalışmalarında, liderlerin duyguları etkili olarak 
kullanmalarının, çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarını daha fazla 
sergilemelerini sağladığını belirtmişlerdir. Carmeli ve Josman (2006) da duygusal 
olarak zeki olan bireylerin, çevrelerine karşı daha duyarlı oldukları için bireylere 
yönelik örgütsel vatandaşlık davranışları gösterdiklerini belirtmektedirler. 
Dasborough (2006), yöneticinin çalışanlara yönelik olumlu davranışlarının 
çalışanların olumlu bir ruh hali içine girmelerini sağladığını, yönetici ile çalışanlar 
arasındaki olumlu ilişkilerin, örgütsel vatandaşlık davranışlarını daha fazla 
göstermelerine sebep olduğunu saptamıştır. 
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Okul kültürü, öğretmenlerin ve diğer çalışanların okul içindeki ve dışındaki 
davranışlarını belirlemesinden dolayı, okul kültürünün örgütsel vatandaşlık 
davranışı üzerinde de etkisi olacağı söylenebilir. Okul kültüründe, okul yöneticileri 
destekleyici tavırda bir yönetime sahip ise örgütsel vatandaşlık davranışlarının 
daha sık gösterildiği ve olumlu sosyal ilişkilerin var olduğu söylenebilir. Bunun tam 
tersi, okul katı bir bürokrasiyi benimseyen yönetime sahip ise örgütsel vatandaşlık 
davranışlarında azalma olduğu, okul içerisinde olumsuz ilişkilerin yoğun yaşandığı 
ve örgüt için sorumluluk alma davranışında ve adaletsizlik anlayışında artma 
olduğu söylenebilir (Samancı, 2006, s.52).Yapılan araştırmalara göre, örgüt 
kültürünün örgüt üyelerinde örgütsel vatandaşlık davranışlarının gelişmesine etki 
ettiği, bu davranışların da örgütte performans artışına sebep olduğu ifade 
edilmektedir (İpek ve Saklı, 2012, s.254-255).  Ayrıca, örgüt kültürünün örgütsel 
vatandaşlık davranışı türlerini ve bu davranışların gösterilme düzeylerini 
etkileyebileceğini belirtmektedir (Köse, Kartal ve Kayalı, 2003, s.11).  

Bu üç değişkenin birbiri ile olan ikili ilişkilerini yukarıda incelediğimizde her 
birinin birbiriyle etkileşim içerisinde olduğu görülmektedir. Okul müdürünün 
duygusal zekâ düzeyinin yüksek olması olumlu bir okul kültürünün oluşmasına; 
olumlu bir okul kültüründe de çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarını 
daha çok sergileyecekleri düşünülebilir. Bu anlamda öğretmenlerin gönüllü 
davranışlar sergilemelerini içeren örgütsel vatandaşlık davranışları 
göstermelerinde okul yöneticilerinin duygusal zekâ düzeyleri ve okulun kültürü 
son derece önemlidir.Alanyazın incelendiğinde, duygusal zeka ile örgüt kültürü 
arasında (Akın, 2004; Esba, 2009; Goleman, Boyatzis ve Mckee, 2008), örgüt 
kültürü ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasında (Arlı, 2011; Burton, 2003; 
Chien, 2004;  Çelik, 2007; Gök, 2007; Kalkan, 2013;Kendirligil, 2006; Paine ve 
Organ, 2000; Sezgin, 2010; Stamper ve Dyne, 2001) ve örgütsel vatandaşlık 
davranışları ile duygusal zeka arasında (Carmeli ve Josman, 2006; Charbonneau ve 
Nicol, 2002; Çüçen, 2014; Dasborough, 2006; George, 1991; Gürbüz ve Yüksel, 
2008; Jain, 2009; Karakuş, 2008; Modassir ve Singh, 2008; Solan, 2008; Yancı ve 
Sağlam, 2014; Yancı, 2011; Zellars, Tepper ve Duffy, 2002) doğrusal ilişkileri 
inceleyen çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen bu üç değişkenin birlikte ele 
alındığı çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu kapsamda yapılan çalışma, duygusal 
zekânın ve okul kültürünün birlikte örgütsel vatandaşlık davranışını yordama 
gücünü incelemek açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu sayede; hem 
alanyazına önemli katkılar sağlanabileceği hem de içinde bulundukları rekabetçi 
ortamda çalışanlarının potansiyellerinden en üst düzeyde istifade etmek isteyen 
yöneticilere önemli ipuçları sunulabileceği beklenmektedir. Aynı zamanda, insan 
merkezli olan ve kişilerin duygularının büyük oranda örgütsel davranışı 
biçimlendirdiği eğitim örgütlerinde duygusal zekânın etkilerinin daha fazla önem 
taşıdığı bu çalışmanın önemli bir boşluğu doldurduğu düşünülmektedir. Bu 
bağlamda, çalışmada okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeyleri ve okul 
kültürünün ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık 
davranışlarını yordama gücünün saptanması amaçlanmış ve aşağıdaki sorulara 
cevap aranmıştır: 
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 Öğretmenlerin algılarına göre, okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeyleri, 
okul kültürü ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasında anlamlıbir ilişki 
var mıdır? 

 Öğretmenlerin algılarına göre, okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeyleri 
ileokul kültürü birlikte; örgütsel vatandaşlık davranışının yardımlaşma, 
centilmenlik, vicdanlılık ve sivil erdem alt boyutlarını anlamlı düzeyde 
yordamakta mıdır? 

2. Yöntem 

2.1. Araştırma Modeli 

Araştırmanın modelini tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli 
oluşturmaktadır. Bu çalışmada ortaokulda görev yapan öğretmenlerinokul kültürü, 
örgütsel vatandaşlık ve okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeylerine ait algılarına 
ulaşabilme amacı ile korelasyonel türü ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 
Araştırmanın bağımlı değişkenlerini örgütsel vatandaşlık davranışlarının 
centilmenlik, yardımlaşma, vicdanlılık ve sivil erdem boyutları oluşturmaktadır. 
Bağımsız değişkenler ise, okul kültürünün; işbirliğine dayalı liderlik, ortak amaçlar, 
öğretmen işbirliği, mesleki gelişme, meslektaş desteği, birlikte öğrenme boyutları 
ve duygusal zeka değişkenidir.  

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Erzurum ilinde 
Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı 61 resmi ortaokuldagörev yapan 1674 
öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada, ilçeler tabaka olarak görülmüş ve basit 
tesadüfi örneklem yöntemiyle okullar seçilmiştir. Araştırmanın örneklemi,29 
ortaokulda görev yapan 422 öğretmenden oluşmaktadır. Bu katılımcıların 
215’i(%51) kadın ve 207’si (%49) erkektir.  

2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 
araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, branş ve mesleki kıdem gibi 
demografik bilgiler yer almıştır. İkinci bölümde ise, yöneticilerin duygusal zeka 
düzeylerininbelirlenmesi amacıyla Yöneticilerin Duygusal Zekâ Becerilerini 
Değerlendirme Ölçeği; okulun örgüt kültürüne ilişkin algıların belirlenmesi için 
Okul Kültürü Ölçeği ve öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları algılarını 
belirleyebilmek için Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeğibulunmaktadır. 

2.3.1. Yöneticilerin Duygusal Zekâ Becerilerini Değerlendirme Ölçeği  

Okul müdürlerin duygusal zekâ düzeylerine ilişkin algılarını belirleyebilmek için 
Öztekin (2006) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 32 soru ve tek boyuttan 
oluşmaktadır. Ölçeğin  Cronbach’s Alpha katsayısı .97 olarak bulunmuştur.Tek 
boyut için hesaplanan özdeğer 17.97ve açıklanan varyans oranı da %56.16 olarak 
hesaplanmıştır.Yöneticilerin duygusal zekâ becerilerini değerlendirme ölçeğinin 
faktör yük değerlerinin .86 ile .61 arasında değiştiği, madde geçerliği açısından da 
tüm maddelerin .01 manidarlık düzeyinde anlamlı olduğu belirtilmiştir.Bu 
araştırmada yapılan güvenirlik analizinde ise, ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayısı 
.98 bulunmuştur. 
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2.3.2. Okul Kültürü Ölçeği 

Öğretmenlerin okul kültürüne ilişkin algılarını belirlemek amacıyla Steve Gruenert 
ve Jerry Valentine (1998) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, Ayık(2007)tarafından 
Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek, işbirliğine dayalı liderlik, öğretmen işbirliği, 
mesleki gelişme, ortak amaçlar, meslektaş desteği ve birlikte öğrenme olmak üzere 
6 boyut ve 35 maddeden oluşmaktadır.Ölçeğin yapı geçerliliği faktör yapısının 
incelenmesi yoluyla ele alınmıştır. Ayık (2007) tarafından yapılan analiz 
sonucunda okul kültürü ölçeğinin 6 faktörde toplandığı ve maddelerin faktör yük 
değerlerinin 0.63ile 0.90 arasında değiştiği gözlenmiştir. Okul kültürü ölçeğinin 
güvenirliği iç tutarlık Cronbach’sAlphakatsayısıyla saptanmıştır. Ayık’ın yaptığı 
çalışmada ölçeğin, alt boyutlarının iç tutarlık Cronbach’sAlpha=.66ile .90 arasında  
olduğunu belirtmektedir.Bu araştırmada yapılan güvenilirlik analizinde ise, ölçeğin 
Cronbach’s Alpha katsayısı .97, boyutlara ilişkin Cronbach’s Alpha güvenirlik 
katsayıları sırasıyla işbirliğine dayalı liderlik için .92, öğretmen işbirliği için .84, 
mesleki gelişme için .73, ortak amaçlar için .84, meslektaş desteği için .78 ve ortak 
öğrenme için .76 olarak bulunmuştur. 

2.3.3. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği 

Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin algılarını 

belirleyebilmek için Podsakoff, MacKenzie, Moorman ve Fetter (1990) ve Moorman’ın 

(1991) geliştirilmiş ve Polat (2007) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçekte örgütsel 

vatandaşlığa ilişkin 4 boyuttan olmak üzere 20 madde yer almaktadır. Bu alt boyutlar; 

yardımlaşma, centilmenlik, vicdanlılık ve sivil erdemdir. Polat (2007) tarafından 

yapılan analizde ölçeğin  Cronbach’s Alpha katsayısı .89,  yardımlaşma boyutunda  .86; 

centilmenlik boyutunda .81; vicdanlılık boyutunda .88 ve sivil erdem boyutunda ise .82 

olarak bulunmuştur.Bu araştırmada yapılan güvenirlik analizinde ise, ölçeğin 

Cronbach’s Alpha katsayısı .91, boyutlara ilişkin Cronbach’s Alpha güvenirlik 

katsayıları sırasıyla yardımlaşma için .89; centilmenlik için .86; vicdanlılık için .87 ve 

sivil erdem için ise .83 olarak bulunmuştur. 

2.4. Verilerin Analizi 

Veri analizi temel olarak iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, 
bilgisayar ortamına aktarılan veriler eksik ya da hatalı değer, aykırı değer ve çoklu 
değişme açısından incelenmiş; ikinci aşamada ise araştırmanın alt problemleri 
çözümlenmiştir. Hatalı değer analizinde, yanlışlıkla hatalı girildiği düşünülen 
değerler düzeltilmiştir.  

Araştırmada alt problemlerin çözümlenebilmesi için öncelikle her bir alt ölçekte 
yer alan maddelerin aritmetik ortalama değerleri belirlenerek o faktör için bir 
puan hesaplanmıştır. Analizler bu faktör puanları üzerinden yapılmıştır. 
Değişkenler arasındaki ilişkilerin hesaplanmasında Pearson Momentler Çarpım 
Korelasyon Katsayısı (r) kullanılmıştır. Bunula birlikte, bağımsız değişkenlerin 
bağımlı değişkenleri yordama düzeylerini belirlemek amacıyla Hiyerarşik 
Regrasyon Analizi yapılmıştır. Bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı 
probleminin olup olmadığına yönelik yapılan analiz sonucunda, VIF değerlerinin 
10’dan ve CI değerlerinin de 30’dan küçük olduğu, otokorelasyon için Durbin 
Watson değerlerinin 1.84 ile 1.96 aralığında olduğu, tolerans değerlerinin .10’un 
üzerinde olduğu, Skewness and Kurtosis katsayısı değerlerinin -.32 ile -2.84 
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arasında olduğu görülmüş ve elde edilen bu sonuçlardan hareketle çoklu bağlantı 
probleminin olmadığına karar verilmiştir. Regresyon analizlerinin 
yorumlanmasında, standartlaştırılmış Beta (β) katsayıları ve bunların anlamlılığına 
ilişin t-testi sonuçları dikkate alınmıştır. Verilerin analizinde. 05 anlamlılık düzeyi 
esas alınmıştır. 

3. Bulgular 

Araştırmada çalışma grubundaki öğretmen algılarına göre, okul müdürlerinin 
duygusal zekâ düzeyleri, okul kültürü ve örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişkiyi 
belirlemek amacıyla, çift yönlü korelasyon analizi yapılarak, sonuçlar Tablo 1’de 
sunulmuştur.  

Tablo 1.Duygusal Zekâ, Okul Kültürü İle Örgütsel Vatandaşlık Arasındaki Korelasyonlar 
Alt boyutlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.Duygusal Zekâ  -             
2.İşbirliğine 
dayalı liderlik 

.61** -            

3.Öğretmen 
işbirliği 

.44** .82** -           

4.Mesleki gelişme .48** .81** .79** -          
5.Ortak amaçlar .49** .82** .77** .80** -         
6.Meslektaş 
desteği 

.51** .84** .79** .78** .77** -        

7.Ortak öğrenme .39** .75** .74** .69** .72** .68** -       
8.Yardımlaşma .38** .51** .44** .52** .50** .48** .40** -      
9.Centilmenlik .17** .13** .09* .19** .17** .13** .12** .32** -     
10.Vicdanlılık .29** .25** .21** .32** .30** .24** .19** .55** .30** -    
11.Sivil Erdem .41** .50** .45** .50** .51** .41** .43** .66** .21** .54** -   
12.Okul Kültürü 
(Toplam) 

.56** .96** .91** .89** .90** .89** .83** .53** .15** .27** .52** -  

13.Örgütsel 
Vatandaşlık 
(Toplam) 

.41** .47** .40** .51** .49** .43** .38** .88** .61** .76** .77** .49** 
 
- 

**p<.05         *p>.05 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin okul kültürü, örgütsel 
vatandaşlık ile okul müdürlerinin duygusal zekâlarına ilişkin algıları arasında 
anlamlı ilişkilerin olduğu görülmektedir. 

Öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeyleri ile 
örgütsel vatandaşlık ölçeğinin yardımlaşma (r = .38, p< .01) ve sivil erdem (r = .41, 
p< .01) boyutları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde, centilmenlik (r = .17, p< 
.01), ve vicdanlılık (r =.29, p< .01) boyutları arasında pozitif yönde ve düşük 
düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Okul kültürünün işbirliğine dayalı liderlik boyutu ile örgütsel vatandaşlık ölçeğinin 
yardımlaşma(r = .51, p< .01) ve sivil erdem (r = .50, p< .01) boyutlarıarasında 
pozitif yönde ve orta düzeyde, centilmenlik (r = .13, p< .01), vicdanlılık (r =.25, p< 
.01), boyutları arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu 
görülmektedir. Bunun yanında, okul kültürünün öğretmen işbirliği boyutu ile 
örgütsel vatandaşlık ölçeğinin yardımlaşma (r = .44, p< .01), sivil erdem (r = .45, p< 
.01) boyutları arasında pozitif yönde orta düzeyde, vicdanlılık (r = .21, p< .01) 
boyutu arasında pozitif yönde düşük düzeyde; mesleki gelişmeboyutu ile 
yardımlaşma (r = .52, p< .01), vicdanlılık (r = .32, p< .01) ve sivil erdem (r = .50, p< 
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.01) boyutları arasında pozitif yönde orta düzeyde, centilmenlik (r = .19, p< .01) 
boyutu arasında pozitif yönde düşük;ortak amaçlar boyutu ile yardımlaşma (r = 
.50, p< .01), vicdanlılık (r = .30, p< .01) ve sivil erdem (r = .51, p< .01) boyutları 
arasında pozitif yönde orta düzeyde,  centilmenlik (r = .17, p< .01)boyutu arasında 
pozitif yönde düşük düzeyde; meslektaş desteği boyutu ile yardımlaşma (r = .48, p< 
.01) vesivil erdem (r = .41, p< .01) boyutları arasında pozitif yönde orta düzeyde, 
centilmenlik (r = .13, p< .01) ve vicdanlılık (r = .24, p< .01) boyutları arasında 
pozitif yönde düşük düzeyde; ortak öğrenme boyutu ile yardımlaşma (r = .40, p< 
.01) ve sivil erdem (r = .43, p< .01) boyutları arasında pozitif yönde ve orta 
düzeyde, centilmenlik (r = .12, p< .01) ve vicdanlılık (r = .19, p< .01) boyutları 
arasında pozitif yönde düşük bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeyleri ile okul 
kültürü ölçeğinin işbirliğine dayalı liderlik (r = .61, p< .01), öğretmen işbirliği (r = 
.44, p< .01), mesleki gelişme (r =.48, p< .01), ortak amaçlar (r = .49, p< .01), 
meslektaş desteği (r =.51, p< .01) ve ortak öğrenme (r = .39, p< .01) boyutları 
arasında pozitif yönde veorta düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin duygusal 
zekâ düzeyleri ile örgütsel vatandaşlığa ilişkin toplam puanları arasında (r = .41, p< 
.01)  pozitif yönde, orta düzeyde anlamlı bir ilişki; öğretmenlerin okul kültürü ile 
örgütsel vatandaşlığa ilişkin toplam puanları arasında (r = .49, p< .01)  pozitif 
yönde, orta düzeyde anlamlı bir ilişki; öğretmenlerin algılarına göre okul 
müdürlerinin duygusal zekâ düzeyleri ile okul kültürüne ilişkin toplam puanları 
arasında (r = .56, p< .01)  pozitif yönde, orta düzeyde anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. 

Araştırmada sonraki aşamada çalışma grubundaki öğretmen algılarına göre, 
örgütsel vatandaşlık davranışlarının yordanması amacıyla okul kültürü boyutları 
ve duygusal zekâdeğişkeni ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasında hiyerarşik 
regresyon analizi yapılarak, sonuçlar Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5ve Tablo 6 
sunulmuştur. 

3.1. Yardımlaşma Boyutunun Yordanması 

Örgütsel vatandaşlık davranışı yardımlaşma boyutununyordanmasına ilişkin 
hiyerarşik regresyon analizi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2.Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Yardımlaşma Alt Boyutunun Yordanmasına 
İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 

Yordayıcı Değişken B Standart Hata β t p 
MODEL 1     

 
.01 

Sabit 2.142 .148  14.465 
Mesleki Gelişme .521 .041 .524 12.597 

MODEL 2     
 

.01 
Sabit 1.908 .161  11.882 

Mesleki Gelişme .442 .047 .444 9.491 
Duygusal Zekâ  .142 .040 .165 3.515 

MODEL 3     

 
 

.01 

Sabit 1.864 .161  11.613 
Mesleki Gelişme .312 .069 .313 4.509 
Duygusal Zekâ  .121 .041 .141 2.962 
Ortak Amaçlar .161 .064 .177 2.540 

Model 1:R=.524, R²=.274, F=158.680 Model 2:R=.543, R²=.295, F=87.665  
Model 3:R=.553, R²=.306, F=61.355 

Tablo 2 incelendiğinde okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeyinin ve okul 
kültürünün örgütsel vatandaşlık ölçeğinin yardımlaşma boyutunu yordamasına 
ilişkin hiyerarşik regresyon analizinin ilk modelinde yordayıcı değişken olarak 
yalnızca okul kültürü değişkeninin mesleki gelişme boyutu girmiştir. Model 
gözlenen varyansın yaklaşık olarak % 27’sini açıklamıştır (β=.52, p<.01). İkinci 
modelde duygusal zekâ değişkeni modele eklenmiş, örgütsel vatandaşlık 
davranışlarının yardımlaşma boyutunun açıklanmasında %3’lük artışa sebep 
olmuştur (β=.14, p<.01). Üçüncü modelde, okul kültürünün ortak amaçlar boyutu 
da modele eklenmiş ve örgütsel vatandaşlık davranışının yardımlaşma boyutunun 
açıklanmasında %1’lik bir artışa sebep olmuştur (β=.16, p<.01). Sonuç olarak, okul 
kültürünün mesleki gelişme ve ortak amaçlar alt boyutları ile duygusal zekâ 
değişkeni birlikte örgütsel vatandaşlığın yardımlaşma boyutunun %31’ini 
açıklamaktadır. 

3.2. Centilmenlik Boyutunun Yordanması 

Örgütsel vatandaşlık davranışı centilmenlik boyutununyordanmasına ilişkin 
hiyerarşik regresyon analizi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. 
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Tablo 3.Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Centilmenlik Alt Boyutunun 
Yordanmasına İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 

Yordayıcı Değişken B Standart Hata β t p 
MODEL 1      

.01 Sabit 3.014 .246  12.235 
Mesleki Gelişme .268 .069 .186 3.888 

MODEL 2      
.01 Sabit 3.039 .246  12.371 

Mesleki Gelişme .453 .112 .315 4.029 
Öğretmen İşbirliği -.206 .099 -.163 -2.079 

MODEL 3      
 

.01 
Sabit 2.798 .268  10.421 

Mesleki Gelişme .389 .116 .271 3.372 
Öğretmen İşbirliği -.227 .099 -.180 -2.294 

Duygusal Zekâ .148 .068 .119 2.183 
Model 1:R=.186, R²=.035, F=15.120 Model 2:R=.211, R²=.045, F=9.781  
Model 3:R=.235, R²=.055, F=8.168 

Tablo 3 incelendiğinde okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeyinin ve okul 
kültürünün örgütsel vatandaşlık ölçeğinin centilmenlik boyutunu yordamasına 
ilişkin hiyerarşik regresyon analizinin ilk modelinde yordayıcı değişken olarak 
yalnızca okul kültürü değişkeninin mesleki gelişme boyutu girmiştir. Model 
gözlenen varyansın yaklaşık olarak % 4’ünü açıklamıştır (β=.27, p<.01). İkinci 
modelde okul kültürünün öğretmen işbirliği alt boyutu modele eklenmiş,  örgütsel 
vatandaşlık davranışlarının centilmenlik boyutunun açıklanmasında %1’lik artışa 
sebep olmuştur (β=-.21, p<.01). Üçüncü modelde, duygusal zekâ değişkeni de 
modele eklenmiş ve örgütsel vatandaşlık davranışlarının centilmenlik boyutunun 
açıklanmasında %1’lik bir artışa sebep olmuştur (β=.15, p<.01). Sonuç olarak, okul 
kültürünün mesleki gelişme ve öğretmen işbirliği alt boyutları ile duygusal zekâ 
değişkeni birlikte örgütsel vatandaşlığın centilmenlik boyutunun %6’sını 
açıklamaktadır.  

3.3. Vicdanlılık Boyutunun Yordanması 

Örgütsel vatandaşlık davranışı vicdanlılık boyutununyordanmasına ilişkin 
hiyerarşik regresyon analizi sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Vicdanlılık Alt Boyutunun Yordanmasına 
İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 

Yordayıcı Değişken B Standart Hata β t p 
MODEL 1     

 
.01 

Sabit 2.746 .208  13.202 
Mesleki Gelişme .399 .058 .318 6.863 

MODEL 2     

 
.01 

Sabit 2.432 .226  10.769 
Mesleki Gelişme .293 .065 .233 4.471 
Duygusal Zekâ 

(Toplam) 
.190 .057 .175 3.351 

       Model 1:R=.318, R²=.101, F=47.096       Model 2:R=.353, R²=.124, F=29.735  

Tablo 4 incelendiğinde okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeyinin ve okul 
kültürünün örgütsel vatandaşlık ölçeğinin vicdanlılık boyutunu yordamasına 



558           Şahin, G. & Ayık, A. (2020). The Effect of Emotional Intelligence Levels of School 
Principals and School Culture on Organizational Citizenship Behavior According to 
Teachers’ Perceptions 

ilişkin hiyerarşik regresyon analizinin ilk modelinde yordayıcı değişken olarak 
yalnızca okul kültürü değişkeninin mesleki gelişme boyutu girmiştir. Model 
gözlenen varyansın yaklaşık olarak % 10’unu açıklamıştır (β=.40, p<.01). İkinci 
modelde duygusal zekâ değişkeni modele eklenmiş,  örgütsel vatandaşlık 
davranışının vicdanlılık boyutunun açıklanmasında %2’lik artışa sebep olmuştur 
(β=.19, p<.01). Sonuç olarak, okul kültürünün mesleki gelişme boyutu ile duygusal 
zekâ değişkeni birlikte örgütsel vatandaşlığın vicdanlılık boyutunun %12’sini 
açıklamaktadır.  

3.4. Sivil Erdem Boyutunun Yordanması 

Örgütsel vatandaşlık davranışı sivil erdem boyutununyordanmasına ilişkin 
hiyerarşik regresyon analizi sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5.Örgütsel Vatandaşlık  Davranışlarının Sivil Erdem Alt Boyutunun Yordanmasına 
İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 

Yordayıcı Değişken B Standart Hata β t p 
MODEL 1     

 
.01 

Sabit 1.906 .160  11.914 
Ortak Amaçlar .528 .044 .507 12.043 

MODEL 2     

 
.01 

Sabit 1.547 .177  8.755 
Ortak Amaçlar .422 .049 .405 8.564 
Duygusal Zekâ  .205 .047 .207 4.384 

MODEL 3     

 
 

.01 

Sabit 1.371 .184  7.457 
Ortak Amaçlar .253 .073 .243 3.479 
Duygusal Zekâ  .180 .047 .182 3.841 

Mesleki Gelişme .247 .079 .216 3.116 
Model 1:R=.507, R²=.257, F=145.042 Model 2:R=.538, R²=.289, F=85.277  
Model 3:R=.553, R²=.305, F=61.269 

Tablo 5 incelendiğinde okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeyinin ve okul 
kültürünün örgütsel vatandaşlık ölçeğinin sivil erdem boyutunu yordamasına 
ilişkin hiyerarşik regresyon analizinin ilk modelinde yordayıcı değişken olarak 
yalnızca okul kültürü değişkeninin ortak amaçlar boyutu girmiştir. Model gözlenen 
varyansın yaklaşık olarak % 26’sını açıklamıştır (β=.53, p<.01). İkinci modelde 
duygusal zekâ değişkeni modele eklenmiş,  örgütsel vatandaşlık davranışlarının 
sivil erdem boyutunun açıklanmasında %3’lük artışa sebep olmuştur (β=.21, 
p<.01). Üçüncü modelde, okul kültürünün mesleki gelişme alt boyutu da modele 
eklenmiş ve örgütsel vatandaşlık davranışlarının sivil erdem boyutunun 
açıklanmasında %2’lik bir artışa sebep olmuştur (β=.25, p<.01). Sonuç olarak, okul 
kültürünün mesleki gelişme ve ortak amaçlar alt boyutları ile duygusal zekâ 
değişkeni birlikte örgütsel vatandaşlığın sivil erdem boyutunun %31’ini 
açıklamaktadır.  

3.5. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Değişkeninin Yordanması 

Son olarak araştırmada ele alınan bağımsız değişkenlerin öğretmenlerin örgütsel 
vatandaşlık algılarının anlamlı yordayıcıları olup olmadığını incelemek amacıyla 
hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 6’da yer almaktadır.  
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Tablo 6.Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Yordanmasına İlişkin 
Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 

Yordayıcı Değişken B Standart Hata β t p 
MODEL 1     

 
.01 

Sabit 2.367 .134  17.722 
Mesleki Gelişme .455 .037 .512 12.212 

MODEL 2     

 
.01 

Sabit 2.097 .143  14.615 
Mesleki Gelişme .364 .042 .409 8.757 
Duygusal Zekâ 

(Toplam) 
.164 .036 .212 4.543 

MODEL 3     

 
 

.01 

Sabit 2.058 .143  14.348 
Mesleki Gelişme .249 .062 .280 4.038 
Duygusal Zekâ 

(Toplam) 
.146 .037 .189 3.982 

Ortak Amaçlar .142 .057 .175 2.508 
Model 1:R=.512, R²=.262, F=149.127 Model 2:R=.545, R²=.297, F=88.371  
Model 3:R=.554, R²=.307, F=61.754 

Tablo 6 incelendiğinde okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeyinin ve okul 
kültürünün örgütsel vatandaşlık toplam puanını yordamasına ilişkin hiyerarşik 
regresyon analizinin ilk modelinde yordayıcı değişken olarak yalnızca okul kültürü 
değişkeninin mesleki gelişme boyutu girmiştir. Model gözlenen varyansın yaklaşık 
olarak % 26’sını açıklamıştır (β=.51, p<.01). İkinci modelde duygusal zekâ 
değişkeni modele eklenmiş,  örgütsel vatandaşlığın açıklanmasında %4’lük artışa 
sebep olmuştur (β=.21, p<.001). Üçüncü modelde, okul kültürünün ortak amaçlar 
boyutu da modele eklenmiş ve örgütsel vatandaşlığın açıklanmasında %1’lik bir 
artışa sebep olmuştur (β=.17, p<.05). Sonuç olarak, üçü birlikte örgütsel 
vatandaşlığın toplam %31’ini açıklamaktadır. Diğer bir ifadeyle okul kültürü 
boyutlarından mesleki gelişme ve ortak amaçlar ile duygusal zekâ değişkeninin 
örgütsel vatandaşlık üzerinde anlamlı yordayıcıları olduğu belirlenmiştir. 

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Bu araştırmada, okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeyleri ve okul kültürünün 
ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarını 
yordama gücü incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları, okul müdürlerinin duygusal 
zeka düzeylerinin ve okul kültürünün öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık 
davranışlarını yordayan önemli bir değişken olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. 

Araştırmada, öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin duygusal zekâ 
düzeyleri ile örgütsel vatandaşlığa ilişkin toplam puanları arasında pozitif yönde, 
orta düzeyde anlamlı bir ilişki; öğretmenlerin okul kültürü ile örgütsel 
vatandaşlığa ilişkin toplam puanları arasında pozitif yönde, orta düzeyde anlamlı 
bir ilişki; öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeyleri 
ile okul kültürüne ilişkin toplam puanları arasında pozitif yönde, orta düzeyde 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Alanyazında araştırma sonucunu destekleyen 
çalışmalar (Carmeli ve Josman, 2006; Charbonneau ve Nicol, 2002; Çüçen, 2014; 
Gürbüz ve Yüksel, 2008; Jain, 2009; Karakuş, 2008; Modassir ve Singh, 2008; Solan, 
2008;Yancı ve Sağlam, 2014; Yancı, 2011) bulunmaktadır. Ayrıca, Yancı ve Sağlam 
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(2014), ortaöğretim okulu öğretmenlerinin duygusal zekâları ile örgütsel 
vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki başlıklı çalışmalarında, öğretmenlerin 
duygusal zekâ düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasında pozitif 
yönde bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir.Örgüt kültürü ile örgütsel vatandaşlık 
davranışları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu gösteren çalışmalar 
(Arlı, 2011; Burton, 2003; Chien, 2004; Çelik, 2007; Gök, 2007; Kalkan, 2013; 
Kendirligil, 2006; Paine ve Organ, 2000; Sezgin, 2010; Stamper ve Dyne, 2001) 
bulunmaktadır. Koşar ve Yalçınkaya (2013), öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık 
davranışlarının yordayıcıları olarak örgüt kültürü ve örgütsel güven adlı 
araştırmalarında, örgütsel vatandaşlık davranışları ile örgüt kültürü arasında 
pozitif yönde bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir.Bu sonuçlar, araştırma bulgusu ile 
uyumludur.  Goleman (2013, s.1221); öğretmenlerin sahip olduğu duygusal zekâ 
düzeylerinin örgütsel vatandaşlık davranışlarını sergileme düzeylerinin 
yükselmesini sağladığını belirtmektedir. Aynı zamanda, Dasborough (2006), 
yöneticinin çalışanlara yönelik olumlu davranışlarının çalışanların olumlu bir ruh 
hali içine girmelerini sağladığını, yönetici ile çalışanlar arasındaki olumlu 
ilişkilerin, örgütsel vatandaşlık davranışlarını daha fazla göstermelerine sebep 
olduğunu saptamıştır.Alanyazın da dikkate alınarak bu araştırmanın sonucu, okul 
müdürlerinin duygusal zekâ düzeyleri artarken, öğretmenlerin örgütsel 
vatandaşlık davranışlarının artacağı ya da okul müdürlerinin duygusal zekâ 
düzeyleri azalırken, öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının da 
azalacağı şeklinde yorumlanabilir.Ayrıca, bu sonuçlar da dikkate alındığında, 
öğretmenler örgüt kültürünü ne kadar çok benimserse sergileyecekleri vatandaşlık 
davranışları da o kadar artacaktır yorumu yapılabilir. Öğretmenlerin, okullarında 
güçlü bir örgüt kültürünün varlığına inanmaları ve bu kültürün oluşmasında, 
paylaşılmasında kendilerinin de aktif rol aldıklarını düşünmeleri, onların işleri ile 
ilgili gönüllü davranışlarda bulunmalarını yani örgütsel vatandaşlık davranışlarını 
sergilemelerini sağladığı düşünülmektedir. 

Hiyerarşik regresyon analizi sonuçları,okul kültürünün mesleki gelişme ve ortak 
amaçlar alt boyutları ile duygusal zekâ değişkeninin birlikte örgütsel vatandaşlığın 
yardımlaşma boyutunun %31’ini açıkladığını göstermektedir. Yardımlaşma, bir 
örgütteki çalışanların etkileşim içerisinde olduğu iş arkadaşlarına yardım etme 
davranışlarıdır (Konovsky ve Organ, 1997). Mesleki gelişme ise, öğretmenlerin 
sürekli mesleki gelişime ve okul bazında gelişime ne derece önem verdiğini 
gösterir. Ortak amaçlar ise, öğretmenlerin okulun ortak amaçları için ne derecede 
işbirliği içerisinde olduğunu tanımlayan bir boyuttur (Gruenert, 2000: akt. 
Tanrıverdi, 2007). Kalkan (2013), yardımlaşma boyutu ile örgüt kültürünü 
arasında orta bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Koşar ve Yalçınkaya’ın (2013) yaptığı 
çalışmada ise, örgütsel vatandaşlık davranışlarının yardımlaşma boyutu ile okul 
kültürünün mesleki gelişme boyutu arasında orta düzeyde bir ilişki olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Bu bulgular araştırma sonuçlarını destekler niteliktedir. 
Bu anlamda öğretmenlerin mesleki açıdan kendilerini geliştirmelerinde 
birbirlerine yardımcı olmaları ve aynı amaç için çabalamaları okulun etkililiği 
açısından son derece önemlidir. Örnek olarak, alanında yeni gelişmeler olduğunu 
bilen fakat yeterince araştırmaya zamanı olmayan bir öğretmene zümresinde 
bulunan bir öğretmenin hizmet içi eğitime katılması ve bilgilerini o öğretmenle 
paylaşması verilebilir.  Bu bakımdan, okul kültürünün mesleki gelişme ve ortak 
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amaçlar boyutları ile örgütsel vatandaşlık davranışlarının yardımlaşma boyutu 
arasında pozitif bir ilişkisinin olması doğal bir sonuç olarak görülebilir. Aynı 
şekilde duygusal zekânın örgütsel vatandaşlık davranışları alt boyutlarından 
yardımlaşma üzerinde etkisi olması şaşırtıcı bir sonuç değildir. Çünkü duygusal 
zekâ düzeyleri yüksek olan yönetici ve çalışanların örgüt içerisinde diğer çalışma 
arkadaşlarına daha çok yardım etmesi muhtemeldir. 

Okul kültürünün mesleki gelişme ve öğretmen işbirliği alt boyutları ile duygusal 
zekâ değişkeni birlikte örgütsel vatandaşlığın centilmenlik boyutunun %6’sını 
açıklamaktadır. Kalkan (2013), centilmenlik boyutu ile örgüt kültürünü arasında 
orta bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Yancı ve Sağlam (2014), duygusal zekâ ile 
centilmenlik alt boyutu arasında pozitif yönde düşük bir ilişki olduğunu 
belirtmişlerdir.Centilmenlik, taraflar arasındaki ilişkiye zarar verebilecek 
uyumsuzluk ve sorunları gözardı etme, söylenmelerden kaçınma, zamanı etkili 
biçimde kullanma ve örgüt için yapıcı faaliyetlerde bulunma ile ilgilidir (DiPaola ve 
Hoy, 2005).Bu bakımdan, okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeylerinin yüksek 
olması öğretmenlerin zamanı etkili kullanmasında, sorunları geri plana itmesinde, 
örgütü kötüleyecek konuşmalardan kaçınma gibi davranışları içeren centilmenlik 
davranışları göstermeleri üzerinde etkili olduğu düşünülebilir. Aynı şekilde, 
öğretmenlerin mesleki anlamda kendilerinin geliştirdiklerinde işle ilgili konulara 
daha hakim olacakları için zorluklarla karşılaştıklarında şikayet etmeme gibi 
centilmenlik davranışları gösterecekleri düşünülmektedir. 

Örgütsel vatandaşlık davranışları vicdanlılık boyutunu, okul kültürünün mesleki 
gelişme boyutu ile duygusal zekâ değişkeni birlikte %12’sini açıklamaktadır. 
Kalkan (2013), vicdanlılık boyutu ile örgüt kültürü arasında pozitif yönde orta 
düzeyde bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Koşar ve Yalçınkaya’ın (2013) yaptığı 
çalışmada ise, örgütsel vatandaşlık davranışlarının vicdanlılık boyutu ile okul 
kültürünün mesleki gelişme ile ortak amaçlar boyutları arasında pozitif yönde 
düşük bir ilişkinin olduğunu belirtmişlerdir. Vicdanlılık alt boyutunda, çalışanların 
ileri görev bilincinde, çalışanın sözleşme gereği bazı yükümlülükleri olsa da 
gönüllü bir biçimde, beklenenin ötesinde bir performansla işi yerine getirilmesi 
durumu söz konusudur (Podsakoff ve MacKenzie, 1994). Mesleki gelişme, 
öğretmenlerin sürekli mesleki gelişime ve okul bazında gelişime ne derece önem 
verdiğini gösterir (Gruenert, 2000: akt. Tanrıverdi, 2007). Bu anlamda, mesleki 
gelişme boyutu ile örgütsel vatandaşlık davranışlarının vicdanlılık boyutu arasında 
pozitif bir ilişkinin olması şaşırtıcı bir sonuç değildir. Bir okul sisteminde 
öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri onların gönüllü bir şekilde kendilerinden 
beklenenden fazla performans gösterme gibi vicdanlılık davranışlarının artacağı 
söylenebilir. Bunun yanı sıra, okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeyleri 
öğretmenlerin gönüllü işleri herkesten daha çok üstlenmesi, işe tam ve etkili bir 
şekilde hazırlıklı gelmesi gibi davranışlar sergilemesi üzerinde etkilidir.  

Duygusal zeka değişkeni ile okul kültürünün mesleki gelişme ve ortak amaçlar alt 
boyutları birlikte örgütsel vatandaşlığın sivil erdem boyutunun %31’ini 
açıklamaktadır. Koşar ve Yalçınkaya’ın (2013) yaptığı çalışmada ise, örgütsel 
vatandaşlık davranışlarının sivil erdem boyutunun okul kültürünün işbirliğine 
dayalı liderlik, mesleki gelişme ile ortak amaçlar boyutları arasında pozitif yönde 
orta düzeyde bir ilişkinin olduğunu belirtmişlerdir. Kalkan (2013) ise, sivil erdem 
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boyutu ile örgüt kültürünü arasında orta bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Sivil 
erdem boyutu, okulda bulunan kurallara, tören ve merasimlere gönüllü olarak 
katılarak, örgüte olan ilgi ve katkıyı geliştirmekle ilgilidir (DiPaola ve Hoy, 2005). 
Mesleki gelişme sağlayabilmek için tören ve merasimlere katılması, örgüt üyeleri 
ile birlik sağlayabilmek için ortak amaçların belirlenmesi sivil erdem boyutunu 
pozitif etkileyeceği şeklinde yorumlanabilir. Sivil erdem örgütte yer alan bütün 
aktivitelere katılma, çevreden gelen tehdit ve fırsatları sürekli olarak takip etme 
davranışlarını içerir (Podsakoff, MacKenzie, Paine ve Bachrach, 2000). Bu 
davranışlar göz önüne alındığında okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeylerinin 
yüksek olması öğretmenlerin etkinliklere katılma, olumsuzlukları fırsata çevirme 
gibi davranışları göstermeleri üzerinde etkisi olduğu yorumu yapılabilir. 

Son olarak, okul kültürü boyutlarından mesleki gelişme ve ortak amaçlar ile 
duygusal zekâ değişkeninin örgütsel vatandaşlık üzerinde anlamlı yordayıcıları 
olduğu belirlenmiştir.Yancı ve Sağlam (2014), duygusal zekâ ile örgütsel 
vatandaşlık arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. 
Çüçen (2014) ise, araştırmasında örgütsel vatandaşlık davranışları ile duygusal 
zekâ arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişkinin olduğunu belirtmiştir.Örgüt 
kültürünün, örgüt üyelerinde örgütsel vatandaşlık davranışlarının gelişmesine etki 
ettiği, bu davranışların da örgütte performans artışına sebep olduğu ifade 
edilmektedir (İpek ve Saklı, 2012, s.254-255). Örgütün benimsediği kültür, 
çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarını daha fazla ya da daha az 
sergilemelerine neden olduğu şeklinde yorumlanabilir. Carmeli ve Josman (2006), 
duygusal zekâya düzeyi yüksek çalışanların örgütsel kuralları ve işleyişleri daha iyi 
anladıklarını ve işyerinde kendisinden beklenilen resmi olmayan davranışsal 
beklentilere karşı daha duyarlı olduklarını; bu duyarlılıktan dolayı da örgütün 
genel faydasını hedef alan uysallık davranışlarını daha fazla gösterdiklerini yani 
örgütsel vatandaşlık davranışlarını sergilediklerini ifade etmiştir. Bu anlamda, hem 
çalışanların hem de yöneticilerin sahip oldukları duygusal zekâ düzeyleri, 
çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarını daha fazla sergilemelerine katkıda 
bulunduğu düşünülebilir. 

Araştırmanın önemli sonuçları şu şekilde özetlenebilir:  

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul kültürü ile örgütsel vatandaşlık 
davranışına ilişkin toplam puanları arasında pozitif yönde, orta düzeyde 
anlamlı bir ilişki; öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin duygusal 
zekâ düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışına ilişkin toplam puanları 
arasında pozitif yönde, orta düzeyde anlamlı bir ilişki; öğretmenlerin 
algılarına göre okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeyleri ile okul 
kültürüne ilişkin toplam puanları arasında pozitif yönde, orta düzeyde 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

 Okul kültürünün mesleki gelişme ve ortak amaçlar alt boyutları ile duygusal 
zekâ değişkeninin örgütsel vatandaşlığın yardımlaşma boyutunun anlamlı 
yordayıcıları olduğu belirlenmiştir.  

 Okul kültürünün mesleki gelişme ve öğretmen işbirliği alt boyutları ile 
duygusal zekâ değişkeninin örgütsel vatandaşlığın centilmenlik boyutunun 
anlamlı yordayıcıları olduğu belirlenmiştir.  
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 Okul kültürünün mesleki gelişme boyutu ile duygusal zekâ değişkeninin 
örgütsel vatandaşlığın vicdanlılık boyutunun anlamlı yordayıcıları olduğu 
belirlenmiştir. 

 Okul kültürünün mesleki gelişme ve ortak amaçlar alt boyutları ile duygusal 
zekâ değişkeninin örgütsel vatandaşlığın sivil erdem boyutunun anlamlı 
yordayıcıları olduğu belirlenmiştir.  

 Okul kültürü boyutlarından mesleki gelişme ve ortak amaçlar ile duygusal 
zekâ değişkeninin örgütsel vatandaşlık toplam puanı üzerinde anlamlı 
yordayıcılar olduğu belirlenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına dayanarak, öğretmenler arası işbirliğin 
arttırılabilmesinisağlayacak etkinlikler düzenlenip mesleki anlamda da birbirlerine 
destek olmaları sağlanabilir. Örneğin; öğretmenler arasında mesleki deneyimlerini 
paylaştıkları toplantılar yapılabilir, farklı branşlardaki öğretmenlerin birlikte yer 
alacağı projeler geliştirilebilir. Öğretmenlerin sivil erdem boyutundaki 
davranışlarını arttırabilmek için etkinlikler daha az zaman alacak ve öğretmenlere 
çekici gelecek farklı şekilde düzenlenebilir. Örneğin, yılsonu değerlendirme 
toplantılarının öğretmenler için cazip hale getirilebilir. Okul müdürlerinin 
duygusal zekâlarının daha da yükseltilebilmesi için okul yöneticilerinin 
duygularını yönetebilmesi ve yönlendirebilmesi için seminerler düzenlenebilir. 
Ayrıca okul yöneticilerine duygusal zekâ hakkında bilgi verilmeli ve okul 
yönetimde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan toplantılar düzenlenebilir. 
Okul müdürü, maddi ve manevi tüm ödüllendirmelerin adil olarak dağıtılması ve 
herkesin hak ettiği şekilde bu ödüllerden faydalanmasınısağlamalıdır. Böylelikle 
olumlu bir okul kültürünün oluşması desteklenmiş olup okul personelin daha çok 
fedakâr davranışlarda bulunması gerçekleştirilebilir. Ayrıca, araştırma 
sonuçlarının özellikle gözlem, görüşme ve mülakat gibi nitel araştırmalarla 
desteklenmesi önerilebilir. Araştırmada örgütsel vatandaşlık davranışları ile okul 
kültürü ve okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeyleri arasındaki ilişkileri 
incelenmiştir. Örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde farklı değişkenlerin etkisi 
incelenebilir. Araştırma ortaokul branş öğretmenleri ile gerçekleştirilmiştir. 
Benzer bir çalışma ilkokul ve lisede görev yapan öğretmenler üzerinde yapılabilir. 
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