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ÖZET 

 

Bu araştırma Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Örgütlerinin değişmeye direnme eğilimlerini belirlemek 

amacı ile yapılmıştır. Araştırmacı tarafından amaca uygun olarak geliştirilen değişime direnç anketi 

kullanılmıştır. Araştırma, amaca uygunluğu nedeni ile tarama modeli ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışma 

evrenini Konya İli Karatay, Meram, Selçuklu, Akşehir ve Çumra ilçelerindeki ilköğretimde görev yapan yönetici 

ve öğretmen ile Konya, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli ilköğretim müfettişleri oluşturmaktadır. Araştırma 

örneklemi ise 87 ilköğretim müfettişi, 300 yönetici, 600 öğretmenden meydana gelmektedir.   

 

Elde edilen bulgular sonucunda, kadınların erkeklere oranla değişimi bir sorunlar yumağı olarak 

gördükleri, erkeklerin ise değişime daha istekli davrandıkları söylenebilir. Ayrıca; yöneticilerin ve müfettişlerin 

değişim sürecinde öğretmenlerin kişisel direnci ile karşılaşıldığı görüşünde oldukları, yöneticilerin yetkilerinin 

yetersiz olmalarından dolayı gerekli esnek yapıyı gösteremedikleri kanaatinde oldukları ve bütün grupların 

değişimin her basamağında aktif olarak katılma isteği içinde oldukları söylenebilir. Değişim ve direnç 

konusunda daha fazla araştırmalar yapılıp, sonuçlarının sistemde uygulanabilir olması sağlanmalıdır. 

 

Anahtar kelimeler: değişime direnç, MEB, taşra örgütü 

 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine the resistance trends to the change of Rural Offices of Ministry 

of Education. With this study; it was aimed to determine if there was a significant difference about the resistance 

trends to the change among directors, teachers and primary education inspectors for Office applications and 

personal view.The study was conducted by scanning model because it is suitable for the purpose. The working 

surroundings of the study was composed of  primary education inspectors working in the Directorate of 

Education in Konya, directors and teachers working in the districts of Karatay, Meram, Selçuklu, Akşehir, and 

Çumra. The sampling of the study was also composed of 87 primary education inspectors, 300 directors, and 

600 teachers.  

As a result of the finding, it can be said that women find the change as problematic but men behaves 

more willingly to the change. Moreover, it can be stated that directors and inspectors thought teachers had 

personal resistance to the change period, that directors did not have enough tolerance because of their 

insufficient authority and that all the groups are willing to participate in every step of the change. The change 

and resistance and make the results applicable in the system to apply these functions in a short period 

successfully. 
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GİRİŞ 

Değişim, yüzyılımızın en büyük özelliği olup her an gözlediğimiz, izlediğimiz ve 

yaşadığımız, önüne geçilmez bir olgudur. Değişim, daha iyi ve mükemmele doğru bir akıştır. 

Değişim bir bütündür. Beyinsel ve zihinsel değişimden, biçimsel, fonksiyonel örgütsel, 

teknolojik, ekolojik, ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel değişime kadar bir 

bütündür (Peker, 2002).  

 

          Tarım ve tarım sonrası sanayiye dayalı toplum yapısının ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

yapılandırılmış olan eğitim sisteminin ve anlayışının mevcut hali ile bilgi çağına özgü 

ihtiyaçlara cevap verebilmesi ve uyum sağlayabilmesi oldukça zordur. Dolayısıyla mevcut 

eğitim sisteminde ve anlayışında değişik alanlarda değişmelerin gerçekleşmesi gerekmektedir 

(Erdoğan, 2002). Eğitimde yenileşme kavramı da nitelik değiştirmiştir. Eğitimde standartları 

yükseltme, eğitime yeni kaynaklar bulma ve birtakım değişiklikler yapma yeterli 

görülmemektedir. Eğitimde yenileşme deyince genellikle okulun, gün ve saatleri, mâli bir 

takım imkânlar, sınıfların büyüklüğü, bilgisayara dayalı eğitim, okula dayalı yönetim (School 

based management), ölçme ve değerlendirme sisteminin iyileştirilmesi, öğretmenlerin 

yeterliliklerin arttırılması gibi konular akla gelmektedir (Özdemir, 2000). 

Değişim özellikle Türkiye’de hep yukarıdan aşağıya doğru yapılan başlangıçlarla 

gerçekleşen bir süreç olarak görülmektedir. Böyle bir anlayış çerçevesinde bir çok alanda 

olduğu gibi eğitim alanında da değişim sürekli yukarıdan yani merkezi otoriteden 

beklenmektedir. Değişimi salt olarak yukarıdan aşağıya gerçekleştirilen bir girişim olarak 

görmeyip daha geniş tabana havale etmek gerekir. Nitekim halkın kendi inisiyatifinin yoğun 

olduğu değişim girişimlerinin daha etkili ve hızlı gerçekleştiğini söylemek mümkündür 

(Erdoğan, 2002). Değişim sürecine çalışanların katılımı ile insanların heyecanını elde etmek 

amaçlanmaktadır (Keçecioğlu, 2001). Üst düzey yöneticilerin bütün çabalarına rağmen, 

büyük değişim girişimleri çoğunlukla başarısız olmaktadır. Bu başarısızlıkların en az bir ortak 

kökeni bulunmaktadır. Yöneticiler ve çalışanlar değişimi farklı biçimde görürler. Üst düzey 

yöneticiler açısından değişim – hem işletme için hem de kendileri için – fırsat demektir. Oysa 

çalışanların çoğu açısından değişim yıkıcıdır ve davetsiz gelir (Strebel, 1999).  

Değişimin sonucu bilinmediğinden çalışanlar değişime karşı direnç gösterirler. 

Değişime karşı direnme evrensel bir olgudur. Thompson bu evrenselliği şöyle dile 

getirmektedir; “değişime karşı direnme sadece bürokratik örgütler için geçerli değil tersine 

tüm örgütlere ilişkin ortak bir olgudur.” Hemen her değişim kendine dönük direnme yaratır. 

Direnç görüldüğü zaman, yenilmesi gereken bir şey olarak düşünülmelidir. Aksine, bir şeyin 

ters gittiğini gösteren bir işaret olarak alınabilir. Kaba bir benzetmeyle sosyal bir örgütteki 

direnç belirtileri, aynen vücuttaki bazı bünyevi fonksiyonların normal olarak yapılmadığını 

gösteren ağrılar gibi yararlıdırlar. Ağrı gibi direnç de neyin iyi gitmediğini değil, sadece bir 

şeyin iyi gitmediğini gösterir. Ayrıca vücuttaki hastalığı teşhis etmeden ağrı dindirici bir ilaç 

alması gibi direnci gidermeye çalışmakta anlamsızdır. Bu nedenle dirençle karşılaşıldığı 

zaman meselenin ne olduğunu anlamak için dikkatli bir şekilde araştırma yapılmalıdır. 

Gerekli olan yeni önerilerin mantığı üzerinde uzun vaazlar değil, güçlüğün nereden geldiğinin 

dikkatle araştırılmasıdır (Lawrence, 1954). 

Oldcorn (1989), örgütlerde yenileşme sürecinin aşamalarını ve her bir aşamada 

karşılaşılabilecek sorunları şu şekilde özetlemiştir. 
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1- Kabul : Bu aşamada örgüt yenilik ile yaşamak zorunda olduğunu anlar ve yeniliği 

benimser. 

2- İlgisizlik : Bu durumda bir kararsızlık söz konusudur. Yenilik bazı durumlarda 

kaçınılmaz olarak görülür ve benimsenir. Bazı durumlarda ise yeniliğe pek ilgi gösterilmez. 

3- Pasif direniş : Örgüt, olabildiğince yeniliğe uzak durur. Onu tanımaz. Her şey eski 

durumdaymış gibi devam etmeye çalışır. 

4- Aktif direniş : Bu aşamada yeniliğe karşı düşmanca bir tavır takınılır. Açıkça ondan 

kurtulunmaya çalışılır (Özdemir, 2000). 

Değişme her insanı toplumunun temel özelliği olarak görmektedir. Dünyadaki bu 

değişme olgusunun en belirgin şekilde yaşandığı örgütlerden birisi de doğal olarak insan 

faktörünün en önemli olduğu eğitim örgütleridir. Değişen dünyanın koşullarına uygun insan 

yetiştirmek eğitim örgütlerinin temel işlevleri haline gelmiştir (Elma ve Demir 2000). 

Gelişmelerin seyri eğitim sistemlerini ve kurumlarını da değişim için zorlamaktadır. Çünkü, 

ekonomideki, siyasetteki ve sosyo-kültürel alandaki gelişmelere karşı en duyarlı sistemlerden 

biridir eğitim (Erdoğan, 2002). Toplumsal-siyasal sistemlerde kritik siyasi, ekonomik ve 

ideolojik olaylar ani gereksinimlere ve bu gereksinimlerin karşılanmasına yönelik bir takım 

sorunlara neden olmakta, sorunlar eğitim dahil tüm toplumsal kurumları etkileyerek onları 

değişmeye zorlamaktadır (Gökçe, 2000). Eğitimde reform ve 21. yüzyıla hazırlama 

çalışmaları her toplumun üzerinde durduğu önemli bir konudur. Ekonomide gözlenen 

küreselleşme ve uluslar arası rekabet her ülkeyi, eğitim sistemini çağın ihtiyaçlarına göre 

yeniden ele almaya zorlamaktadır (Özdemir, 2000). Ancak ülkemizde; sosyal ve ekonomik 

yönden gelişmelere eğitim sistemimizdeki değişimin ayak uydurabildiğini (mevcut hali ile) 

söylemek zordur. 2.9.1991 tarih ve 20979 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

giren “Ders Geçme ve Kredili Sistem” üç yıl uygulandıktan sonra 1993-1994 öğretim yılı 

bitiminde yürürlükten kaldırılmıştır. Sistemin yeterince anlaşılmadığı, uygulanamadığı, 

öğrencilerin boş zamanlarının, şiddet olaylarının arttığı, öğrencilerin arkadaşlık ilişkilerinin 

azaldığı gibi olaylar gerekçe olarak gösterilmiştir. Aslında bu olay merkezden gelen bir 

sistemin karşısında uygulama alanlarının direnmesi olarak düşünülebilir. Ayrıca 

M.E.B.Merkez Örgütünü LİMME, dil eğitiminde basamaklı kur sistemi, ders geçme sistemi 

gibi değişim projeleri uygulamaları  eğitimde çalışanların sisteme karşı bir direnç 

oluşturduğunu  göstermektedir. 

M.E.B. Taşra Örgütlerinin değişmeye direnme eğilimleri ile ilgili yapılmış 

araştırmalar son derece sınırlıdır. Yukarıda belirttiğimiz nedenler de göstermektedir ki “Milli 

Eğitim Bakanlığı Taşra Örgütlerinin Değişmeye Direnme Eğilimleri” araştırılması gereken bir 

konu olarak görülmüştür. 

Amaç 

Bu çalışmada;  M.E.B. Taşra Örgütlerinin değişmeye direnme eğilimlerinin, çeşitli 

değişkenlere göre (cinsiyet, eğitim durumu, meslekteki kıdem, örgütteki statü (görev) örgütsel 

değişim ile ilgili katılmış olduğu hizmet içi kurs) farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. 

Bu genel amaç doğrultusunda  aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır; 

 M.E.B. Taşra Örgütlerinin değişime direnme eğilimlerinin, örgütteki 

çalışanların cinsiyetlerine göre farklılaşma var mıdır? 
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  M.E.B. Taşra Örgütlerinin değişime direnme eğilimlerinin, örgütteki 

çalışanların eğitim durumuna göre farklılaşma var mıdır? 

 M.E.B. Taşra Örgütlerinin değişime direnme eğilimlerinin, örgütteki 

çalışanların meslekteki kıdemine göre farklılaşma var mıdır? 

 M.E.B. Taşra Örgütlerinin değişime direnme eğilimlerinin, örgütteki 

çalışanların görevlerine  göre farklılaşma var mıdır? 

 M.E.B. Taşra Örgütlerinin değişime direnme eğilimlerinin, çalışanların 

değişim ile ilgili katılmış olduğu hizmet içi kursa göre farklılaşma var mıdır? 

 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada tarama modeline uygun olarak; ilköğretim okullarında görev yapan 

yöneticilerin, öğretmenlerin ve İl Teftiş Kurulunda görevli ilköğretim müfettişlerin değişim ve 

değişime direnme eğilimleri konusundaki tutum ve davranışları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini Konya İli Karatay, Selçuklu, Meram, Çumra, Akşehir 

ilçelerinde bulunan ilköğretim okullarında 2003/2004 eğitim öğretim yılında görev yapan 

5784 öğretmen, 645 yönetici (müdür-müdür yardımcısı) ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli 87 müfettiş oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini ise; evreni oluşturan yönetici ve öğretmen arasında tesadüfi 

örnekleme yöntemi (random) ile seçilen, 221 yönetici, 460 öğretmen ve Konya İli Milli 

Eğitim Müdürlüğünde bulunan 87 müfettişin tamamı oluşturmaktadır. Yöneticilerin sayısı 

öğretmenlere oranla daha düşük olduğu için öğretmen örneklem sayısı % 10.3 tutar iken 

yönetici örneklem sayısı % 46.6 oranında alınmıştır. İlköğretim müfettişlerinin % 76’sı, 

ilköğretim okulu yöneticilerin % 74’ü ve öğretmenlerin % 77’si anket formlarını doldurup 

araştırmacıya teslim etmişlerdir. 

 

 Verilerin Toplanması 

Bu araştırmada veri toplama aracı, araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Değişime 

Direnç Anketinin geliştirilmesi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada araştırmacı 

tarafından; eğitimde değişim, değişimin uygulanması, değişime gösterilen tepkileri kapsayan 

açık uçlu soru anketi öğretmen ve yöneticilere uygulanmış, uygulama sonucunda, eğitimde 

değişim, değişime direnç ve bu dirençlerin giderilmesi hakkında bilgiler toplanmıştır. İkinci 

aşamada ise; açık uçlu soru anketi ve odak grup toplantılarında elde edilen verilere dayalı 

olarak öğretmen, yönetici ve ilköğretim müfettişlerine yönelik aynı soruları içeren veri 

toplama aracı geliştirilmiştir. Veri toplama aracının içerik geçerliliği veri toplamda bulunan 

maddelerin, ölçme aracına uygun olup olmadığı, ölçülmek istenen alanı temsil edip etmediği 

sorunu ile ilgili olup, “uzman görüşü”ne göre belirlenmiştir. Veri toplama aracı farklı 

üniversitelerde bulunan, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği Anabilim Dalında görevli 12 

bilim insanına içerik geçerliliği için gönderilmiş ve öneriler doğrultusunda veri toplama aracı 

yeniden düzenlenmiştir. Daha sonra veri toplama aracı 52 okul yöneticisi ve 150 öğretmene 

güvenirlik hesabı için uygulanmış ve uygulama sonucunda hesaplanan Cronbach Alpha 

Katsayısı 0.871’dir. Daha sonra veri toplama aracının iç tutarlığını hesaplamak için madde 
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istatistikleri hesaplanmıştır. Madde istatistiklerinde madde toplam test korelasyonu ve madde 

kare korelasyonları değeri 0.30’un üzerinde olan maddeler ölçeğe alınmıştır. Madde 

istatistikleri hesaplanırken SPSS for Windows programında bulunan Kuder-Richardson 

formülü kullanılmıştır. Faktör yükü 0.30’dan aşağı olan maddeler uzman görüşü alındıktan 

sonra, veri toplama aracından çıkarılmıştır. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, veri 

toplama aracı öğretmen, yönetici ve ilköğretim müfettişlerine uygulanmıştır. Veri toplama 

aracının soruları öğretmen, yönetici ve ilköğretim müfettişleri için ortak olarak düzenlenerek 

uygulanmıştır. 

Veri toplama aracı üç bölümden oluşmaktadır. Öğretmen, yönetici ve ilköğretim 

müfettişlerinin kişisel bilgileri birinci bölümde bulunmaktadır. İkinci bölümde M.E.B. Taşra 

örgütlerinde uygulanan değişim ile ilgili önermeler bulunmaktadır. Araştırma aracının üçüncü 

bölümünde ise ilköğretim müfettişi, öğretmen ve yöneticilerin değişim ve dirence kişisel 

bakış açıları ile ilgili önermeler bulunmaktadır. Araştırma aracının ikinci ve üçüncü 

bölümünde “1 Hiç katılmıyorum”, “2 Az katılıyorum”, “3 Orta düzeyde katılıyorum”, “4 Çok 

katılıyorum”, “5 Tamamen katılıyorum” şeklinde dereceleme ölçeği kullanılmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Tablo 1. Yönetici, Öğretmen ve İlköğretim Müfettişlerinin M.E.B. Taşra Örgütlerindeki 

Değişmeye Direnme Eğilim Düzeylerinin Cinsiyetlere Göre Değişimi 

 

MADDE CİNSİYET N X S t P 

1 
Kadın 233 2.0644 1.0129 

2.77 0.006
*
 

Erkek 514 2.2957 1.0734 

2 
Kadın 233 2.9528 1.3237 

3,183 0.002
*
 

Erkek 514 2.6187 1.3313 

3 
Kadın 233 2.5236 1.2459 

3.403 0.001
*
 

Erkek 514 2.8560 1.2326 

4 
Kadın 233 2.3004 1.1122 

0.654 0.013
*
 

Erkek 514 2.2432 1.1052 

5 
Kadın 233 2.1760 0.9909 

-1.211 0.226 
Erkek 514 2.2743 1.0451 

6 
Kadın 233 1.8884 0.8835 

-2.503 0.013 
Erkek 514 2.0875 1.0588 

7 

Kadın 233 3.2403 1.1495 

2.304 0.022
*
 Erkek 514 3.0175 1.2572 

8 
Kadın 233 2.9871 1.1577 

3.481 0.001
*
 

Erkek 514 2.6576 1.2169 

9 
Kadın 233 2.3133 .9652 

3.031 0.003
*
 

Erkek 514 2.5642 1.0836 
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10 
Kadın 233 3.2103 1.1610 

2.927 0.004
*
 

Erkek 514 2.9222 1.2833 

11 
Kadın 233 2.2532 1.1104 

2.787 0.005
*
 

Erkek 514 2.5078 1.1768 

12 
Kadın 233 3.4979 1.2701 

-0.677 0.499 
Erkek 514 3.5681 1.3334 

13 
Kadın 233 2.5064 1.1675 

-0.949 0.343 
Erkek 514 2.5973 1.2312 

14 
Kadın 233 2.1760 0.9952 

-1.583 0.114 
Erkek 514 2.3093 1.0974 

15 
Kadın 233 2.5536 1.1773 

-1.762 0.079 
Erkek 514 2.7271 1.2761 

16 
Kadın 233 1.9227 1.1756 

-0.651 0.516 
Erkek 514 1.9825 1.1571 

17 
Kadın 233 2.1588 1.0279 

0.014 0.989 
Erkek 514 2.1576 1.1413 

18 
Kadın 233 2.6695 1.2310 

2.799 0.005
*
 

Erkek 514 2.9436 1.2436 

19 
Kadın 233 2.2446 1.1123 

-0.431 0.667 
Erkek 514 2.2821 1.0959 

20 
Kadın 233 2.7339 1.1324 

1.571 0.117 
Erkek 514 2.5953 1.1098 

21 
Kadın 233 2.3519 1.1355 

-0.307 0.759 
Erkek 514 2.3794 1.1317 

22 
Kadın 233 2.1459 1.0402 

-1.724 0.085 
Erkek 514 2.2879 1.0442 

23 
Kadın 233 2.1717 1.0690 

0.661 0.509 
Erkek 514 2.1167 1.0457 

24 

Kadın 233 2.2060 1.0088 

2.124 0,034
*
 

Erkek 514 2.3833 1.0774 

25 

Kadın 233 2.4077 1.0952 

-1.371 0.171 
Erkek 514 2.5253 1.0816 

* : p<0.05 

 

Tablo 1’de, örneklem grubun cinsiyetlerine göre, değişime direnme eğilimleri 

incelenmiş 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25. maddeler açısından anlamlı bir 
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fark bulunmamıştır. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 18 ve 24. maddeler açısından ise gruplar 

arasında p<0.05 oranında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

Bu durumda, milli eğitim taşra örgütlerinde “Milli Eğitimin hedef ve değişim 

politikaları çağın gerektirdiği şekildedir.” (mad. 1). İncelendiğinde kadınların aritmetik 

ortalaması X= 2.064 iken, erkeklerin ki X=2.295 olarak hesaplanmıştır. Bu anlamlı fark 

erkekler lehinedir. Erkek örneklem grubu Milli Eğitim hedef ve değişim politikalarının çağın 

gerektirdiği şekilde olduğunu düşündükleri söylenebilir. 

“Milli Eğitimde yapılan yenilikler; ülkem (Türkiye) için bir fırsat olarak değil, 

beraberinde zorluklar getiren bir süreçtir.” (mad. 2). İncelendiğinde kadınların aritmetik 

ortalaması X=2.952 iken, erkeklerin aritmetik ortalaması X=2.618 olarak bulunmuştur. 

Burada kadınların Milli Eğitimde yapılan yenilikleri Türkiye (ülkem) için bir fırsat olarak 

değil kendileri için bir zorluk olarak gördükleri söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütünde görevli yöneticiler, çalışanların yenilikleri benimsemesini 

özendirir.” (mad. 3). İncelendiğinde kadınların aritmetik ortalaması X=2.5236 iken, erkeklerin 

ki ise X=2.856 olarak bulunmuştur. Burada erkeklerin, yöneticilerin çalışanları yenilikleri 

benimsemesini özendirmesi yönünde olumlu bir görüşü olduğu söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerindeki değişimlere uyum için örgüt, değişimi uygulayanlara 

gerekli desteği sağlanmaktadır” (mad. 4). İncelendiğinde kadınların aritmetik ortalaması 

X=2.3004, erkeklerin ise X=2.243’tür. M.E.B. Taşra Örgütlerindeki değişime uyum için 

örgüt, değişimi uygulayanlara gerekli desteği sağladığı görüşü kadınlar tarafından 

desteklenmektedir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerindeki değişiklikler ve yenilikler beraberinde çok sorun 

getirmiştir.” (mad. 7). İncelendiğinde kadınların aritmetik ortalaması X.=3.240 iken 

erkeklerin ise X=3.017 olarak hesaplanmıştır. Kadınlarda, erkeklere oranla M.E.B. Taşra 

örgütlerinde bu güne kadar değişikliklerin beraberinde çok sorun getirdiği görüşü ağırlık 

kazanmaktadır. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişimle birlikte çalışma ortamında gerginlik 

artmaktadır.” (mad. 8). Önermesinde elde edilen verilere göre kadınların aritmetik ortalaması 

X=2.987, erkeklerin ise X=2.657’dir. Kadınlar, değişim ile birlikte çalışma ortamında 

gerginliğin arttığı görüşündedir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde bu güne kadar bir çok işe yarar değişiklik yapılmıştır.” 

(mad. 9). Önermesinde, kadınların aritmetik ortalaması X=2.313, erkeklerinki X=2.564’tür. 

Burada ki anlamlı fark erkeklerin lehinedir. Erkekler M.E.B. Taşra Örgütlerinde birçok yararlı 

değişiklik yapıldığı görüşündedirler. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde yapılan değişikliklerden mutlaka belli bir kesim 

yararlanır.” (mad. 10). Önermesinde kadınların aritmetik ortalaması X=3.210 iken erkeklerin 

aritmetik ortalaması X=2.922’dir. Burada anlamlı fark kadınlar lehinedir. Kadınlar Milli 

Eğitim Taşra Örgütlerinde yapılan değişikliklerden mutlaka belli bir kesim yararlandığını 

düşündükleri söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde, uygulayıcılara değişimle ilgili yeterli bilgi 

verilmektedir.” (mad. 11). Önermesinde ise; kadınların aritmetik ortalaması X=2.253, 

erkeklerin aritmetik ortalaması X=2.507’dir. Bu sonuçlara baktığımızda erkekler kadınlara 

oranla uygulanacak değişim ile ilgili yeterli bilginin kendilerine verildiği görüşündedirler. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişim faaliyetlerinin uygulanmasında zorluklarla 

karşılaşıldığında hemen eski uygulamalara dönülmektedir.” (mad. 18). Önermesinde, 

kadınların aritmetik ortalaması X=2.669, erkeklerin aritmetik ortalaması X=2.943’dir. Yine 
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burada da erkeklerin lehine bir sonuç çıkmıştır. Değişim faaliyetlerinin uygulanmasında bir 

zorlukla karşılaşıldığında hemen eski uygulamalara dönüldüğü görüşünün erkekler tarafından 

kadınlara oranla daha çok savunulduğu söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde, teknolojik gelişmeler  doğrultusunda değişimler 

yapılmaktadır.” (mad. 24). Önermesinde kadınların aritmetik ortalaması X=2.206, erkeklerin 

aritmetik ortalaması X=2.383’tür. Bu veri sonucuna göre erkekler, kadınlara oranla 

değişimlerin teknolojik gelişmeler doğrultusunda yapıldığını savunmaktadırlar. 

 

Tablo 2. Yönetici, Öğretmen ve İlköğretim Müfettişlerinin M.E.B. Taşra Örgütlerindeki 

Değişmeye Direnme Eğilim Düzeylerinin Eğitim Durumuna Göre ANOVA 

Sonuçları 

 
Madde 

No. 

Önerme F P 

1 Milli Eğitimin hedef ve değişim politikaları çağın gerektirdiği 

şekildedir. 

0.015 0.986 

2 Milli Eğitimde yapılan yenilikler; ülkem için bir fırsat olarak değil, 

beraberinde zorluklar getiren bir süreçtir. 

0.023 0.978 

3 M.E.B. Taşra Örgütünde görevli yöneticiler, çalışanların yenilikleri 

benimsemesini özendirir. 

0.578 0.561 

4 M.E.B. Taşra Örgütlerindeki değişimlere uyum için örgüt, değişimi 

uygulayanlara gerekli desteği sağlanmaktadır. 

0.241 0.786 

5 M.E.B. Taşra Örgütü geçmişte yapılan değişiklikleri uygulamada 

başarılı olmuştur. 

5.103 0.006
*
 

6 M.E.B. Taşra Örgütlerindeki değişiklikler eğitimin gerektirdiği 

nitelikte ve hızdadır. 

1.240 0.290 

7 M.E.B. Taşra Örgütlerindeki değişiklikler ve yenilikler beraberinde 

çok sorun getirmiştir. 

4.474 0.012
*
 

8 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişimle birlikte çalışma ortamında 

gerginlik artmaktadır. 

4.737 0.009
*
 

9 M.E.B. Taşra Örgütlerinde bu güne kadar bir çok işe yarar değişiklik 

yapılmıştır. 

0.241 0.786 

10 M.E.B. Taşra Örgütlerinde yapılan değişikliklerden mutlaka belli bir 

kesim yararlanır. 

2.846 0.059 

11 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, uygulayıcılara değişimle ilgili yeterli bilgi 

verilmektedir. 

1.577 0.207 

12 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, çalışanlar karar alma aşamasına 

katılmadıkları için, değişimi benimsememektedirler. 

2.670 0.070 

13 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişim gerçekleştirilirken çalışanların 

rolleri yönetim tarafından açık bir şekilde belirlenmektedir. 

0.059 0.943 

14 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, toplumun diğer kurumlarındaki değişimler 

dikkate alınarak değişim planlanmakta ve yapılmaktadır. 

0.896 0.409 

15 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişim sürecinde, öğretmenlerin kişisel 

direnci ile karşılaşılmaktadır. 

1.048 0.351 

16 M.E.B. Taşra Örgütlerinde değişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

için fiziki donanım mevcuttur. 

1.503 0.223 

17 M.E.B. Taşra Örgütlerinde değişim faaliyetlerinin uygulanması 

konusunda yöneticiler yeterli yetkiyle donatılmıştır. 

0.447 0.640 

18 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişim faaliyetlerinin uygulanmasında 

zorluklarla karşılaşıldığında hemen eski uygulamalara dönülmektedir. 

1.063 0.346 

19 M.E.B. Taşra Örgütlerinde,  değişim faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesinde yöneticiler değişimin gerektirdiği liderliği 

gerçekleştirmektedir. 

0.120 0.887 
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20 M.E.B. Taşra Örgütlerinde,  değişimi gerçekleştirme ve sonuçlandırma 

konusunda öğretmenler yeterli isteğe sahiptir. 

0.122 0.885 

21 M.E.B. Taşra Örgütlerinde,  değişim faaliyetleri gerçekleştirilirken 

toplumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmaktadır. 

0.520 0.594 

22 M.E.B. Taşra Örgütlerinde değişim faaliyetlerinin uygulanmasını 

sağlayacak esnek bir yönetim yapısı mevcuttur. 

5.886 0.003
*
 

23 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişimin yol açtığı olumlu ve olumsuz 

sonuçlar hakkında gerekli araştırmalar yapılmaktadır. 

8.418 0.000
*
 

24 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, teknolojik gelişmeler  doğrultusunda 

değişimler yapılmaktadır. 

4.673 0.010
*
 

25 Toplumsal, ekonomik ve teknolojik  değişimlerin sonucunda, M.E.B. 

Taşra Örgütlerinde, yönetim anlayışı ve uygulamaları da değişmiştir. 

1.463 0.232 

        * : p<0.05 

Tablo 2.’deki tablo sonuçlarına göre, yönetici, öğretmen ve İlköğretim 

müfettişlerinin M.E.B. Taşra Örgütlerindeki değişmeye direnme eğilim düzeylerinin eğitim 

durumlarına göre, gruplar arasında 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 25. maddeler açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. 5, 7, 8, 22, 23 ve 24. maddeler 

açısından ise anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu 

bulmak için “Tukey” testi uygulanmıştır. Buna ait bulgular Tablo 4.2.2.2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2.1. Yönetici Öğretmen ve İlköğretim Müfettişlerinin M.E.B. Taşra 

Örgütlerindeki Direnme Eğilim Düzeylerinin Eğitim Durumlarına Göre 

Puanlarının Tukey Sonuçları 

 
Madde Eğitim 

Düzeyi 

Eğitim Düzeyi Ortalamalar 

Arası Fark 

P 

5 

Ön Lisans Y. Lisans -0.398 0.39 

Lisans Y. Lisans -0.483 0.005 

7 Ön Lisans Y. Lisans 0.550 0.014 

8 Lisans Ön Lisans -0.253 0.34 

22 

Ön Lisans Lisans 0.212 0.041 

Lisans Y. Lisans -0.431 0.015 

23 Ön Lisans Lisans 0.342 0.000 

24 Lisans Y. Lisans -0.434 0.016 

 

 

Tablo 2.1’e ait sonuçlar aşağıdaki şekilde bulunmuştur. 

“M.E.B. Taşra Örgütü geçmişte yapılan değişiklikleri uygulamada başarılı olmuştur.” 

(mad. 5). Önermesi incelendiğinde; Ön Lisans-Yüksek Lisans, Lisans-Yüksek Lisans grupları 

arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ön Lisans-Yüksek Lisans ortalamalar arası fark -

0.398, Lisans-Yüksek Lisans ortalamalar arası fark -0.483’tür. Her iki grupta da sonuç 

Yüksek Lisans grubunun lehinedir. Bu grubun Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Örgütlerinde 

geçmişte yapılan değişiklikleri uygulamada başarılı olduğunu savundukları söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerindeki değişiklikler ve yenilikler beraberinde çok sorun 

getirmiştir.” (mad. 7). Önermesi incelendiğinde Ön Lisans-Yüksek Lisans grupları arasında 
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anlamlı bir fark bulunmuştur. Ön Lisans-Yüksek Lisans ortalamalar arası fark 0.550’dir. Ön 

Lisans mezunlarının, değişikliklerin ve yeniliklerin beraberinde çok sorun getirmiştir görüşü 

içinde oldukları söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişimle birlikte çalışma ortamında gerginlik 

artmaktadır.” (mad. 8). Önermesi incelendiğinde; Lisans-Ön Lisans grupları arasında anlamlı 

bir fark bulunmuştur. Lisans-Ön Lisans ortalamalar arası fark -0.253’tür. Ön Lisans grubu 

değişim ile birlikte çalışma ortamında gerginliğinin arttığı görüşündedirler. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde değişim faaliyetlerinin uygulanmasını sağlayacak esnek 

bir yönetim yapısı mevcuttur.” (mad. 22). Önerisi incelendiğinde; Ön Lisans-Lisans ve 

Lisans-Y. Lisans grupları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ön Lisans-Lisans 

ortalamalar arası fark 0.212, Lisans-Yüksek Lisans -0.434’tür. Yüksek Lisans ve Ön Lisans 

mezunları lisans mezunlarına oranla, değişim faaliyetlerinin uygulanmasını sağlayacak esnek 

bir yönetim yapısının mevcut olduğu görüşünde olduğu söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişimin yol açtığı olumlu ve olumsuz sonuçlar 

hakkında gerekli araştırmalar yapılmaktadır.” (mad. 23). Önermesi incelendiğinde Ön Lisans-

Lisans grupları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ön Lisans-Lisans ortalamalar arası fark 

0.342’dir. Ön Lisans mezunlarının değişim sonuçlarının araştırıldığı görüşünde oldukları 

söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde, teknolojik gelişmeler  doğrultusunda değişimler 

yapılmaktadır.” (mad. 24). Önermesi incelendiğinde Lisans-Yüksek Lisans grupları arasında 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Lisans-Yüksek Lisans ortalamalar  arası  fark -0.434’dür. Lisans 

mezunlarının değişimlerin teknolojik gelişmeler doğrultusunda yapıldığı görüşünde olduğu 

söylenebilir. 

 

Tablo 3. Yönetici, Öğretmen ve İlköğretim Müfettişlerinin M.E.B. Taşra Örgütlerindeki 

Değişmeye Direnme Eğilim Düzeylerinin Kıdemlerine Göre ANOVA 

Sonuçları 

 
Madde 

No. 

Önerme F P 

1 Milli Eğitimin hedef ve değişim politikaları çağın gerektirdiği 

şekildedir. 

6.360 0.002
*
 

2 Milli Eğitimde yapılan yenilikler; ülkem için bir fırsat olarak değil, 

beraberinde zorluklar getiren bir süreçtir. 

6.788 0.022
*
 

3 M.E.B. Taşra Örgütünde görevli yöneticiler, çalışanların yenilikleri 

benimsemesini özendirir. 

3.283 0.338
*
 

4 M.E.B. Taşra Örgütlerindeki değişimlere uyum için örgüt, değişimi 

uygulayanlara gerekli desteği sağlanmaktadır. 

3.400 0.034 

5 M.E.B. Taşra Örgütü geçmişte yapılan değişiklikleri uygulamada 

başarılı olmuştur. 

3.290 0.038
*
 

6 M.E.B. Taşra Örgütlerindeki değişiklikler eğitimin gerektirdiği 

nitelikte ve hızdadır. 

5.385 0.005
*
 

7 M.E.B. Taşra Örgütlerindeki değişiklikler ve yenilikler beraberinde 

çok sorun getirmiştir. 

0.290 0.748 

8 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişimle birlikte çalışma ortamında 

gerginlik artmaktadır. 

0.797 0.451 

9 M.E.B. Taşra Örgütlerinde bu güne kadar bir çok işe yarar değişiklik 

yapılmıştır. 

4.327 0.014
*
 

10 M.E.B. Taşra Örgütlerinde yapılan değişikliklerden mutlaka belli bir 

kesim yararlanır. 

1.471 0.230 
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11 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, uygulayıcılara değişimle ilgili yeterli 

bilgi verilmektedir. 

8.545 0.000
*
 

12 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, çalışanlar karar alma aşamasına 

katılmadıkları için, değişimi benimsememektedirler. 

0.820 0.441 

13 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişim gerçekleştirilirken çalışanların 

rolleri yönetim tarafından açık bir şekilde belirlenmektedir. 

4.186 0.016
*
 

14 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, toplumun diğer kurumlarındaki 

değişimler dikkate alınarak değişim planlanmakta ve yapılmaktadır. 

3.512 0.030 

15 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişim sürecinde, öğretmenlerin kişisel 

direnci ile karşılaşılmaktadır. 

2.036 0.131 

16 M.E.B. Taşra Örgütlerinde değişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

için fiziki donanım mevcuttur. 

4.421 0.012
*
 

17 M.E.B. Taşra Örgütlerinde değişim faaliyetlerinin uygulanması 

konusunda yöneticiler yeterli yetkiyle donatılmıştır. 

4.412 0.012
*
 

18 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişim faaliyetlerinin uygulanmasında 

zorluklarla karşılaşıldığında hemen eski uygulamalara 

dönülmektedir. 

1.044 0.353 

19 M.E.B. Taşra Örgütlerinde,  değişim faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesinde yöneticiler değişimin gerektirdiği liderliği 

gerçekleştirmektedir. 

5.721 0.003
*
 

20 M.E.B. Taşra Örgütlerinde,  değişimi gerçekleştirme ve 

sonuçlandırma konusunda öğretmenler yeterli isteğe sahiptir. 

0.652 0.521 

21 M.E.B. Taşra Örgütlerinde,  değişim faaliyetleri gerçekleştirilirken 

toplumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmaktadır. 

5.672 0.004
*
 

22 M.E.B. Taşra Örgütlerinde değişim faaliyetlerinin uygulanmasını 

sağlayacak esnek bir yönetim yapısı mevcuttur. 

11.948 0.000
*
 

23 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişimin yol açtığı olumlu ve olumsuz 

sonuçlar hakkında gerekli araştırmalar yapılmaktadır. 

5.029 0.007
*
 

24 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, teknolojik gelişmeler  doğrultusunda 

değişimler yapılmaktadır. 

10.604 0.000
*
 

25 Toplumsal, ekonomik ve teknolojik  değişimlerin sonucunda, M.E.B. 

Taşra Örgütlerinde, yönetim anlayışı ve uygulamaları da değişmiştir. 

6.487 0.000
*
 

        * : p<0.05 

Tablo 3.’deki anova sonuçlarına göre yönetici, öğretmen ve ilköğretim müfettişlerinin 

M.E.B. taşra örgütlerindeki değişmeye direnme eğilim düzeylerinin kıdemlerine göre gruplar 

arasında 4, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 20. maddeler açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. 1, 2, 3, 

5, 6, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25. maddeler açısından ise anlamlı bir fark 

bulunmuştur (p<0.05). Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğuna bakmak için “Tukey” 

testi uygulanmıştır. Buna ait bulgular tablo 4.3.2’de verilmiştir. 
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Tablo 3.1.  Yönetici, Öğretmen ve İlköğretim Müfettişlerinin M.E.B. Taşra 

Örgütlerindeki Direnme Eğilimleri Düzeylerinin Mesleki Kıdemlerine 

Göre “Tukey” Sonuçları 

 
Madde Mesleki 

Kıdem 

Mesleki 

Kıdem 

Ortalamalar 

Arası Fark 

P 

1 11-20 Yıl 21 Yıl ve üzeri -0.325 0.002 

2 11-20 Yıl 21 Yıl ve üzeri 0.322 0.08 

3 1-10 Yıl 21 Yıl ve üzeri -0.274 0.032 

5 11-20 Yıl 21 Yıl ve üzeri -0.231 0,031 

6 11-20 Yıl 21 Yıl ve üzeri -0.294 0.003 

9 
1-10 Yıl 21 Yıl ve üzeri -0.239 0.025 

11-20 Yıl 21 Yıl ve üzeri -0.221 0.047 

11 

1-10 Yıl 21 Yıl ve üzeri -0.405 0.000 

11-20 Yıl 21 Yıl ve üzeri -0.314 0.010 

13 11-20 Yıl 21 Yıl ve üzeri -0.298 0.015 

14 1-10 Yıl 21 Yıl ve üzeri -0.227 0.040 

16 1-10 Yıl 21 Yıl ve üzeri -0.297 0.009 

17 
1-10 Yıl 10-21 Yıl 0.259 0.033 

11-20 Yıl 21 Yıl ve üzeri -0.265 0.019 

19 11-20 Yıl 21 Yıl ve üzeri -0.329 0.002 

21 

1-10 Yıl 21 Yıl ve üzeri -0.213 0.028 

11-20 Yıl 21 Yıl ve üzeri -0.309 0.006 

22 

1-10 Yıl 21 Yıl ve üzeri -0.295 0.003 

11-20 Yıl 21 Yıl ve üzeri -0.430 0.000 

23 1-10 Yıl 21 Yıl ve üzeri -0.291 0.004 

24 1-10 Yıl 21 Yıl ve üzeri -0.408 0.000 

25 1-10 Yıl 21 Yıl ve üzeri -0.3355 0.001 

 

Tablo 3.1’e ait sonuçlar aşağıdaki şekilde bulunmuştur. 

“Milli Eğitimin hedef ve değişim politikaları çağın gerektirdiği şekildedir.” (mad. 1). 

Önermesine göre 11-20 yıl üzeri gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 11-20 yıl-21 

yıl ve üzeri ortalamalar arası fark -0.325’tir. 21 yıl ve üzeri kıdemi olanlar milli eğitimin 

hedef ve değişim politikaları çağın gerektirdiği şekildedir görüşüne katılmaktadır. 

“Milli Eğitimde yapılan yenilikler; Türkiye (ülkem) için bir fırsat olarak değil, 

beraberinde zorluklar getiren bir süreçtir.” (mad. 2). Önermesi incelendiğinde; 11-20 yıl-21 

yıl ve üzeri gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 11-20 yıl ve üzeri ortalamalar arası 
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fark 0.322’dir. 21 yıl ve üzeri kıdemli olanların yapılan yeniliklerin Türkiye (ülkem) için bir 

fırsat değil, beraberinde zorluklar getirdiği görüşünde oldukları söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütünde görevli yöneticiler, çalışanların yenilikleri benimsemesini 

özendirir.” (mad. 3). Önermesi incelendiğinde ve 1-10 yıl-21 yıl ve üzeri gruplar arasında 

anlamlı bir fark bulunmuştur. 1-10 yıl-21 yıl ve üzeri ortalamalar arası fark -0.274’tür. Bu 

fark 21 yıl ve üzeri olan grubun lehinedir. Bu grup örgütte görevli yöneticiler çalışanların 

yenilikleri benimsemesini özendirir görüşünde olduğu söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütü geçmişte yapılan değişiklikleri uygulamada başarılı olmuştur.” 

(mad. 5). Önermesi incelendiğinde 11-20 yıl-21 yıl ve üzeri gruplar arasında anlamlı  bir  fark  

bulunmuştur.  11-20 yıl ve  üzeri  ortalamalar   arası  fark -0.231’dir. Burada 21 yıl ve üzeri 

grup geçmişte yapılan değişikliklerin başarılı olduğu görüşüne hakim olduğu söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerindeki değişiklikler eğitimin gerektirdiği nitelikte ve hızdadır.” 

(mad. 6). Önermesi incelendiğinde; 11-20 yıl-21 yıl üzeri grupları arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur. 11-20-21 yıl ve üzeri ortalamalar arası fark -0.405’tir. Bu durum 21 yıl ve üzeri 

olan grubun lehinedir. 21 yıl ve üzeri olan grubun M.E.B. Taşra Örgütlerinde değişiklikler 

eğitimin gerektirdiği hız ve nitelikte olduğu düşüncesinde olduğu söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde değişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için fiziki 

donanım mevcuttur.” (mad. 16). Önermesinde 1-10 yıl üzeri gruplar arasında anlamlı  bir  fark 

bulunmuştur.   1-11   yıl-21   yıl  ve  üzeri   ortalamalar  arası   fark -0.297’dir. 21 yıl ve üzeri 

grup 1-11 yıl olan gruba oranla değişim için fiziki donanımların mevcut olduğu görüşü içinde 

oldukları söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde değişim faaliyetlerinin uygulanması konusunda 

yöneticiler yeterli yetkiyle donatılmıştır.” (mad. 17). Önermesi incelendiğinde; 1-10 yıl-11-20 

yıl, 11-20 yıl-21 yıl ve üzeri gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 1-10 yıl-11-20 yıl 

ortalamalar arası fark 0.259, 11-20 yıl-21 yıl ve üzeri ortalamalar arası fark -0.265’tir. 1-10 yıl 

olan grup 11-20 yıla oranla, 21 yıl ve üzeri olan grup 11-20 yıla oranla, 21 yıl ve üzeri olan 

grup 11-20 yıla oranla yöneticilerin gerekli yetki ile donatıldığını düşünmekte oldukları 

söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde,  değişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde yöneticiler 

değişimin gerektirdiği liderliği gerçekleştirmektedir.” (mad. 19). Önermesi incelendiğinde; 

11-20 yıl-21 yıl üzeri ortalamalar arası fark -0.329’dur. 21 yıl ve üzeri olan grup değişim için 

yöneticilerin gerekli liderliği gösterdikleri düşüncesindedirler. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde,  değişim faaliyetleri gerçekleştirilirken toplumsal 

ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmaktadır.” (mad. 21). Önermesi incelendiğinde; 1-10 yıl-21 

yıl ve üzeri 11-20 yıl-21 yıl ve üzeri gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 1-10 yıl-

21 yıl üzeri ortalamalar arası fark -0.213, 11-20 yıl-21 yıl ve üzeri ortalamalar arası fark -

0.309’dur. 21 yıl ve üzeri olan grupta diğer iki gruba oranla değişim faaliyetleri 

gerçekleştirilen toplumsal ihtiyaçların göz önünde bulundurulduğu düşüncesinin hakim 

olduğu söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde değişim faaliyetlerinin uygulanmasını sağlayacak esnek 

bir yönetim yapısı mevcuttur.” (mad. 22). Önermesini incelendiğinde 1-10 yıl-21 yıl ve üzeri 

ve 11-20 yıl-21 yıl ve üzeri gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 1-10 yıl-

21 yıl ve üzeri ortalamalar arası fark -0.295, 11-20 yıl üzeri ortalamalar arası fark -0.295, 11-

20 yıl-21 yıl ve üzeri ortalamalar arası fark -0.430’dur. Burada her iki grupta da sonuç 21 yıl 

ve üzeri grubun lehinedir. Bu grubun taşra örgütlerinde değişim faaliyetlerini uygulayacak 

esnek bir yapının olduğunu savunduğunu söyleyebiliriz. 
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“M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişimin yol açtığı olumlu ve olumsuz sonuçlar 

hakkında gerekli araştırmalar yapılmaktadır.” (mad. 23). Önermesi  incelendiğinde; 1-10 yıl-

21 yıl üzeri gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. 1-10 yıl-21 yıl üzeri 

ortalamalar arası fark -0.291’dir. 21 yıl üzeri olan grubun değişim faaliyetleri sonuçlarında 

gerekli araştırmaların yapıldığı kanaatinde olduğu söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde, teknolojik gelişmeler  doğrultusunda değişimler 

yapılmaktadır.” (mad. 24). Önermesi incelendiğinde 1-10 yıl-21 yıl üzeri gruplar arasında 

anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. 1-10 yıl-21 yıl üzeri ortalamalar arası fark -0.408’dir. 21 

yıl ve üzeri olan grubu 1-10 yıl olan gruba oranla teknolojik gelişmeler doğrultusunda 

değişimin yapıldığı görüşünde olduğu söylenebilir. 

“Toplumsal, ekonomik ve teknolojik  değişimlerin sonucunda, M.E.B. Taşra 

Örgütlerinde, yönetim anlayışı ve uygulamaları da değişmiştir.” (mad. 25). Önermesine 

bakıldığında; yine 1-10 yıl-21 yıl üzeri gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. 

1-10 yıl-21 yıl üzeri ortalamalar arası fark -0.335 toplumsal, teknolojik ve ekonomik 

gelişmeler  sonucunda milli eğitim örgütleri de yönetim anlayışı ve uygulamalarını 

değiştirmiştir görüşünü 21 yıl ve üzeri grubun savunduğu söylenebilir. 

 

 

Tablo 4. Yönetici, Öğretmen ve İlköğretim Müfettişlerinin M.E.B. Taşra Örgütlerindeki 

Değişmeye Direnme Eğilim Düzeylerinin Görevlerine Göre ANOVA 

Sonuçları 

 
Madde 

No. 

Önerme F P 

1 Milli Eğitimin hedef ve değişim politikaları çağın gerektirdiği 

şekildedir. 

6.319 0.002
*
 

2 Milli Eğitimde yapılan yenilikler; ülkem için bir fırsat olarak değil, 

beraberinde zorluklar getiren bir süreçtir. 

1.752 0.174 

3 M.E.B. Taşra Örgütünde görevli yöneticiler, çalışanların yenilikleri 

benimsemesini özendirir. 

21.675 0.000
*
 

4 M.E.B. Taşra Örgütlerindeki değişimlere uyum için örgüt, değişimi 

uygulayanlara gerekli desteği sağlanmaktadır. 

4.0577 0.562 

5 M.E.B. Taşra Örgütü geçmişte yapılan değişiklikleri uygulamada 

başarılı olmuştur. 

11.075 0.000
*
 

6 M.E.B. Taşra Örgütlerindeki değişiklikler eğitimin gerektirdiği 

nitelikte ve hızdadır. 

6.392 0.002
*
 

7 M.E.B. Taşra Örgütlerindeki değişiklikler ve yenilikler beraberinde 

çok sorun getirmiştir. 

5.021 0.007
*
 

8 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişimle birlikte çalışma ortamında 

gerginlik artmaktadır. 

0.874 0.418 

9 M.E.B. Taşra Örgütlerinde bu güne kadar bir çok işe yarar değişiklik 

yapılmıştır. 

6.619 0.001
*
 

10 M.E.B. Taşra Örgütlerinde yapılan değişikliklerden mutlaka belli bir 

kesim yararlanır. 

2.710 0.067 

11 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, uygulayıcılara değişimle ilgili yeterli 

bilgi verilmektedir. 

8.709 0.000
*
 

12 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, çalışanlar karar alma aşamasına 

katılmadıkları için, değişimi benimsememektedirler. 

0.018 0.982 

13 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişim gerçekleştirilirken çalışanların 

rolleri yönetim tarafından açık bir şekilde belirlenmektedir. 

7.314 0.001
*
 

14 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, toplumun diğer kurumlarındaki 13.900 0.000
*
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değişimler dikkate alınarak değişim planlanmakta ve yapılmaktadır. 

15 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişim sürecinde, öğretmenlerin kişisel 

direnci ile karşılaşılmaktadır. 

16.331 0.000
*
 

16 M.E.B. Taşra Örgütlerinde değişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

için fiziki donanım mevcuttur. 

2.868 0,057 

17 M.E.B. Taşra Örgütlerinde değişim faaliyetlerinin uygulanması 

konusunda yöneticiler yeterli yetkiyle donatılmıştır. 

5.945 0.003
*
 

18 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişim faaliyetlerinin uygulanmasında 

zorluklarla karşılaşıldığında hemen eski uygulamalara 

dönülmektedir. 

1.126 0.324 

19 M.E.B. Taşra Örgütlerinde,  değişim faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesinde yöneticiler değişimin gerektirdiği liderliği 

gerçekleştirmektedir. 

7.292 0.001
*
 

20 M.E.B. Taşra Örgütlerinde,  değişimi gerçekleştirme ve 

sonuçlandırma konusunda öğretmenler yeterli isteğe sahiptir. 

10.658 0.000
*
 

21 M.E.B. Taşra Örgütlerinde,  değişim faaliyetleri gerçekleştirilirken 

toplumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmaktadır. 

3.085 0.046
*
 

22 M.E.B. Taşra Örgütlerinde değişim faaliyetlerinin uygulanmasını 

sağlayacak esnek bir yönetim yapısı mevcuttur. 

6.178 0.002
*
 

23 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişimin yol açtığı olumlu ve olumsuz 

sonuçlar hakkında gerekli araştırmalar yapılmaktadır. 

4.066 0.018 

24 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, teknolojik gelişmeler  doğrultusunda 

değişimler yapılmaktadır. 

14.916 0.000
*
 

25 Toplumsal, ekonomik ve teknolojik  değişimlerin sonucunda, M.E.B. 

Taşra Örgütlerinde, yönetim anlayışı ve uygulamaları da değişmiştir. 

26.400 0.000
*
 

       * : p<0.05 

 

Tablo 4.’deki sonuçlara göre yönetici öğretmen ve ilköğretim müfettişlerinin M.E.B. 

Taşra Örgütlerindeki değişmeye direnme eğilim düzeylerine göre gruplar arasında 2, 4, 8, 10, 

12, 16, 18, 23. maddeler açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 

15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25. maddeleri açısından ise anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). 

Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğuna bakmak için “Tukey” testi uygulanmıştır. Bana 

ait bulgular Tablo 4.2.4.2’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.1.Yönetici Öğretmen ve İlköğretim Müfettişlerinin M.E.B. Taşra 

Örgütlerindeki Direnme Eğilim Düzeylerinin Görevlerine Göre Tukey 

Sonuçları 

 
Madde Görevi Görevi Ortalamalar 

Arası Fark 

P 

1 
Yönetici Öğretmen 0.253 0.009 

Müfettiş Öğretmen 0.352 0.030 

3 
Yönetici Müfettiş 0.453 0.021 

Yönetici Öğretmen 0.655 0.000 

5 
Yönetici Müfettiş -0.368 0.026 

Yönetici Öğretmen 0.215 0.026 

6 
Yönetici Öğretmen 0.200 0.039 

Müfettiş Öğretmen 0.402 0.006 

7 Yönetici Öğretmen -0.238 0.045 



  

 
 

 

 

134 

 

    BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 32 (2012) 

Müfettiş Öğretmen -0.405 0.0431 

9 
Yönetici Öğretmen 0.255 0.008 

Müfettiş Öğretmen 0.364 0.022 

11 
Müfettiş Öğretmen -0.604 0.000 

Yönetici Müfettiş -0.417 0.026 

13 Yönetici Öğretmen 0.373 0.000 

14 Yönetici Öğretmen 0.448 0.000 

15 
Yönetici Öğretmen 0.529 0.000 

Müfettiş Öğretmen 0.514 0.004 

17 
Yönetici Müfettiş -0.481 0.005 

Yönetici Öğretmen -0.231 0.027 

19 Yönetici Öğretmen -0.316 0.001 

20 Yönetici Öğretmen -0.400 0.000 

21 Yönetici Öğretmen 0.224 0.040 

22 
Müfettiş Öğretmen 0.399 0.010 

Öğretmen Yönetici -0.211 0.034 

23 Yönetici Öğretmen -0.232 0.018 

24 Yönetici Öğretmen 0.380 0.000 

25 
Yönetici Öğretmen 0.493 0.000 

Müfettiş Öğretmen 0.555 0.000 

 

 

Tablo 4.1’e ait sonuçlar aşağıdaki şekilde bulunmuştur. 

“Milli Eğitimin hedef ve değişim politikaları çağın gerektirdiği şekildedir.” (mad. 1). 

Önermesi açısından yönetici-öğretmen ve müfettiş-öğretmen grupları arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmuştur. Bu fark yönetici-öğretmen ortalamaları arasındaki farktır ve 0.253 

olarak bulunmuştur. Buradan (madde 1) açısından müfettişlerin öğretmenlere oranla daha 

olumlu bir düşünce içinde olduğu söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütünde görevli yöneticiler, çalışanların yenilikleri benimsemesini 

özendirir.” (mad. 3). Önermesi açısından bakıldığında; yönetici-müfettiş ve yönetici-öğretmen 

grupları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Yönetici-müfettiş ortalamaları arasındaki fark 

0.453, yönetici-öğretmen ortalamaları arasındaki fark ise 0.655’tir. M.E.B. Taşra Örgütlerinde 

görevli yöneticilerin çalışanlara yenilikleri benimsemesini özendir görüşüne müfettiş ve 

öğretmenlere oranla daha çok katıldıkları söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütü geçmişte yapılan değişiklikleri uygulamada başarılı olmuştur.” 

(mad. 5). Önermesi incelendiğinde; yönetici-müfettiş yönetici-öğretmen grupları arasında 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Yönetici-müfettiş ortalamalar arası fark -0.368, yönetici-

öğretmen ortalama arası fark 0.216’dır. Müfettişler, yöneticilere oranla geçmişteki değişim ile 

ilgili uygulamaları başarılı bulmuştur. Öğretmenler yöneticiler de öğretmenlere oranla 

geçmişteki değişim ile ilgili uygulamaları başarılı bulmuştur. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerindeki değişiklikler eğitimin gerektirdiği nitelikte ve hızdadır.” 

(mad. 6). Önermesi açısından; yönetici-öğretmen, müfettiş-öğretmen grupları arasında anlamlı 

bir fark bulunmuştur. Yönetici-öğretmen ortalamaları arası fark 0.200, müfettiş-öğretmen 

ortalamaları arası fark ise 0.402’dir. Öğretmenlere oranla yönetici ve müfettişler 
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değişikliklerin eğitimin gerektirdiği nitelikte ve hızda olduğu düşüncesi içinde oldukları 

söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerindeki değişiklikler ve yenilikler beraberinde çok sorun 

getirmiştir”. (mad. 7). Açısından incelendiğinde yönetici-öğretmen, müfettiş-öğretmen 

grupları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Yönetici-öğretmen ortalamalar arası fark 

0.238, müfettiş-öğretmen ortalamalar arası fark -0.405 olarak bulunmuştur. Öğretmenler Milli 

Eğitimde yapılan yeniliklerin beraberinde çok sorun getirdiği görüşündedirler. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde bu güne kadar bir çok işe yarar değişiklik yapılmıştır.” 

(mad. 9). Önermesine bakıldığında; yönetici-öğretmen, müfettiş-öğretmen grupları arasında 

bir fark bulunmuştur. Yönetici-öğretmen ortalamalar arası fark 0.255, müfettiş-öğretmen 

ortalamaları arasındaki fark 0.364’dir. Örgütte bugüne kadar yapılan değişikliklerin 

öğretmenlere oranla, müfettiş ve yöneticilerin bu değişiklikleri faydalı buldukları söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde, uygulayıcılara değişimle ilgili yeterli bilgi 

verilmektedir.” (mad. 11). Önermesi açısından incelendiğinde; müfettiş-öğretmen, yönetici-

müfettiş grupları arasında anlamlı bir fark vardır. Müfettiş öğretmen ortalamalar    arası    fark   

-0.604,   yönetici-müfettiş    ortalamalar   arasındaki  fark -0.417’dir. Müfettişler yöneticilere 

oranla, öğretmenler de müfettişlere oranla uygulama için yeterli bilginin verildiği görüşünde 

olduğu söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişim gerçekleştirilirken çalışanların rolleri yönetim 

tarafından açık bir şekilde belirlenmektedir.” (mad. 13). Önermesi incelendiğinde; yönetici-

öğretmen grupları arasında anlamla bir fark bulunmuştur. Yönetici-öğretmen ortalamalar 

arasındaki fark 0.448’tir. Yöneticiler öğretmenlere oranla, değişim gerçekleşirken çalışanların 

rollerini açık bir şekilde belirlendiğini belirttikleri söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde, toplumun diğer kurumlarındaki değişimler dikkate 

alınarak değişim planlanmakta ve yapılmaktadır.” (mad. 14). Önermesi incelendiğinde; yine 

yönetici-öğretmen grupları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu fark, yönetici-öğretmen 

ortalamaları arası 0.448 ile yöneticiler lehinedir. Yöneticilerin M.E.B. Taşra Örgütlerinde 

toplumun diğer kurumlarındaki değişimler dikkate alınarak değişim planlamakta ve 

yapılmaktadır görüşüne katıldıkları söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişim sürecinde, öğretmenlerin kişisel direnci ile 

karşılaşılmaktadır.” (mad. 15). Madde 15 açısından incelendiğinde yönetici-öğretmen ve 

müfettiş-öğretmen grupları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Yönetici-öğretmen 

ortalamaları arası fark 0.529, müfettiş-öğretmen ortalamalar fark 0.514’tür. Yöneticiler ve 

Müfettişler değişim uygulamalarında öğretmenlerin kişisel direnci ile karşılaşıldığı 

kanaatindedirler. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde değişim faaliyetlerinin uygulanması konusunda 

yöneticiler yeterli yetkiyle donatılmıştır.” (mad. 17). Önermesi açısından incelendiğinde; 

yönetici-müfettiş ve yönetici-öğretmen grupları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Yönetici-öğretmen ortalamalar arası fark -0.231, yönetici-müfettiş ortalamaları arası fark -

0.481’dir. Müfettişler ve öğretmenler yöneticilerin yeterli yetki ile donatıldığını düşünürken, 

yöneticilerin aynı görüşte olmadığı söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde,  değişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde yöneticiler 

değişimin gerektirdiği liderliği gerçekleştirmektedir.” (mad. 19). Önermesi açısından 

incelendiğinde; yönetici-öğretmen grupları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Yönetici-

öğretmen grupları ortalamalar arası fark -0.316’dır. Yöneticiler öğretmenlere oranla 

yöneticilerin değişim liderliğini gerçekleştirdiği görüşün sahip oldukları söylenebilir. 
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“M.E.B. Taşra Örgütlerinde,  değişimi gerçekleştirme ve sonuçlandırma konusunda 

öğretmenler yeterli isteğe sahiptir.” (mad. 20). Önermesi açısından incelendiğinde; yönetici-

öğretmen grupları anlamlı bir fark bulunmuştur. Yönetici-öğretmen ortalamalar arası fark -

0.400’dür. Bu durum öğretmenlerin lehinedir. Öğretmenler yöneticilere oranla, öğretmenlerin 

değişim için yeterli isteğe sahip olduklarını düşünmektedirler. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde, teknolojik gelişmeler  doğrultusunda değişimler 

yapılmaktadır.” (mad. 24). Önerisi açısından yönetici-öğretmen grupları arasında anlamlı bir 

fark bulunmuştur. Yönetici-öğretmen ortalamalar arası fark 0.380’dir. Yöneticiler 

öğretmenlere oranla değişimlerin teknolojik gelişmeler doğrultusunda yapıldığı görüşünde 

oldukları söylenebilir. 

“Toplumsal, ekonomik ve teknolojik  değişimlerin sonucunda, M.E.B. Taşra 

Örgütlerinde, yönetim anlayışı ve uygulamaları da değişmiştir.” (mad. 25). Önermesi 

açısından incelendiğinde, yönetici-öğretmen ve müfettiş-öğretmen grupları arasında anlamlı 

farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Yönetici-öğretmen ortalamalar arası fark 0.493, müfettiş-

öğretmen ortalamalar arası fark 0.555’tir. Öğretmenlere oranla yönetici ve müfettişler 

toplumsal, ekonomik ve teknolojik değişmeler sonucunda M.E.B. Taşra örgütlerinde yönetim 

anlayışı ve uygulamaları da değişmiştir görüşünü savundukları söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde,  değişim faaliyetleri gerçekleştirilirken toplumsal 

ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmaktadır.” (mad. 21). Önermesi açısından yönetici-öğretmen 

grupları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Yönetici-öğretmen ortalamaları arasındaki 

fark 0.224’tür. Yöneticilerin öğretmene oranla değişim faaliyetlerinde toplumsal ihtiyaçların 

göz önünde tutulduğu görüşünde oldukları söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde değişim faaliyetlerinin uygulanmasını sağlayacak esnek 

bir yönetim yapısı mevcuttur.” (mad. 22). Önermesi açısından müfettiş-öğretmen ve 

öğretmen-yönetici grupları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Müfettiş-öğretmen ortalamalar arası fark 0.399 öğretmen-yönetici ortalamalar arası 

fark -0.211’dir. Müfettiş ve öğretmenlerin yöneticilere oranla değişim faaliyetlerinin 

uygulanması sağlayacak esnek bir yapının olduğunu vurguladıkları söylenebilir. 

 

 

Tablo 5. Yönetici Öğretmen ve İlköğretim Müfettişlerinin M.E.B. Taşra Örgütlerindeki 

Değişmeye Direnme Eğilim Düzeylerinin Hizmet İçi Eğitim Kursuna 

Katılma Durumuna Göre ANOVA Sonuçları 

 
Madde 

No. 

Önerme F P 

1 Milli Eğitimin hedef ve değişim politikaları çağın gerektirdiği şekildedir. 4.898 0.008
*
 

2 Milli Eğitimde yapılan yenilikler; ülkem için bir fırsat olarak değil, 

beraberinde zorluklar getiren bir süreçtir. 

2.327 0.0098 

3 M.E.B. Taşra Örgütünde görevli yöneticiler, çalışanların yenilikleri 

benimsemesini özendirir. 

1.232 0.292 

4 M.E.B. Taşra Örgütlerindeki değişimlere uyum için örgüt, değişimi 

uygulayanlara gerekli desteği sağlanmaktadır. 

1.834 0.160 

5 M.E.B. Taşra Örgütü geçmişte yapılan değişiklikleri uygulamada başarılı 

olmuştur. 

6.171 0.002
*
 

6 M.E.B. Taşra Örgütlerindeki değişiklikler eğitimin gerektirdiği nitelikte 

ve hızdadır. 

3.591 0.028
*
 

7 M.E.B. Taşra Örgütlerindeki değişiklikler ve yenilikler beraberinde çok 

sorun getirmiştir. 

3.011 0.050
*
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8 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişimle birlikte çalışma ortamında 

gerginlik artmaktadır. 

0.670 0.512 

9 M.E.B. Taşra Örgütlerinde bu güne kadar bir çok işe yarar değişiklik 

yapılmıştır. 

5.978 0.003
*
 

10 M.E.B. Taşra Örgütlerinde yapılan değişikliklerden mutlaka belli bir 

kesim yararlanır. 

4.645 0.010
*
 

11 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, uygulayıcılara değişimle ilgili yeterli bilgi 

verilmektedir. 

3.129 0.044 

12 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, çalışanlar karar alma aşamasına 

katılmadıkları için, değişimi benimsememektedirler. 

1.403 0.247 

13 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişim gerçekleştirilirken çalışanların rolleri 

yönetim tarafından açık bir şekilde belirlenmektedir. 

2.223 0.109 

14 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, toplumun diğer kurumlarındaki değişimler 

dikkate alınarak değişim planlanmakta ve yapılmaktadır. 

1.975 0.140 

15 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişim sürecinde, öğretmenlerin kişisel 

direnci ile karşılaşılmaktadır. 

0.410 0.664 

16 M.E.B. Taşra Örgütlerinde değişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için 

fiziki donanım mevcuttur. 

3.652 0.026
*
 

17 M.E.B. Taşra Örgütlerinde değişim faaliyetlerinin uygulanması 

konusunda yöneticiler yeterli yetkiyle donatılmıştır. 

0.337 0.714 

18 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişim faaliyetlerinin uygulanmasında 

zorluklarla karşılaşıldığında hemen eski uygulamalara dönülmektedir. 

0.740 0.478 

19 M.E.B. Taşra Örgütlerinde,  değişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde 

yöneticiler değişimin gerektirdiği liderliği gerçekleştirmektedir. 

5.384 0.005
*
 

20 M.E.B. Taşra Örgütlerinde,  değişimi gerçekleştirme ve sonuçlandırma 

konusunda öğretmenler yeterli isteğe sahiptir. 

0.895 0.409 

21 M.E.B. Taşra Örgütlerinde,  değişim faaliyetleri gerçekleştirilirken 

toplumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmaktadır. 

3.601 0.028
*
 

22 M.E.B. Taşra Örgütlerinde değişim faaliyetlerinin uygulanmasını 

sağlayacak esnek bir yönetim yapısı mevcuttur. 

1.808 0.165 

23 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, değişimin yol açtığı olumlu ve olumsuz 

sonuçlar hakkında gerekli araştırmalar yapılmaktadır. 

2.284 0.103 

24 M.E.B. Taşra Örgütlerinde, teknolojik gelişmeler  doğrultusunda 

değişimler yapılmaktadır. 

2.999 0.500 

25 Toplumsal, ekonomik ve teknolojik  değişimlerin sonucunda, M.E.B. 

Taşra Örgütlerinde, yönetim anlayışı ve uygulamaları da değişmiştir. 

1.330 0.265 

        * : p<0.05 

 

Tablo 5.’deki sonuçlara göre yönetici öğretmen ve ilköğretim müfettişlerinin M.E.B. 

taşra örgütlerindeki değişmeye direnme eğilim düzeylerinin hizmet içi eğitim kursuna katılma 

kurumuna göre gruplar arasında, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25. 

maddeler açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. 1, 5, 6, 9, 10, 16, 19, 21. maddeler 

açısından ise anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Bu farklılığın hangi gruplar arasında 

olduğunu bulmak amacı ile “Tukey” testi uygulanmıştır. Bu bulgulara ait sonuçlar Tablo 

4.2.5.2’de verilmiştir. 
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Tablo 5.1.Yönetici Öğretmen ve İlköğretim Müfettişlerinin M.E.B. Taşra 

Örgütlerindeki Değişmeye Direnme Eğilim Düzeylerinin Hizmet İçi 

Eğitim Kursuna Devam Süresine Göre Tukey Sonuçları 

 

Madde Hizmet İçi Hizmet İçi 
Ortalamalar 

Arası Fark 
P 

1 Hiç 4 ve üzeri -0.338 0.006 

5 
Hiç 1-3 defa -0.237 0.022 

Hiç 4 ve üzeri -0.330 0.002 

6 Hiç 4 ve üzeri -0.259 0.020 

7 Hiç 4 ve üzeri 0.283 0.042 

9 

Hiç 4 ve üzeri -0.328 0.003 

1-3 defa 4 ve üzeri -0.255 0.016 

10 
Hiç 4 ve üzeri 0.328 0.017 

1-5 defa 4 ve üzeri 0.289 0.024 

16 Hiç 4 ve üzeri -0.298 0.020 

19 
Hiç 1-3 defa -0.283 0.019 

Hiç 4 ve üzeri -0.293 0.014 

21 Hiç 4 ve üzeri -0.280 0.026 

 

Tablo 5.’e ait sonuçlar aşağıdaki şekilde bulunmuştur. 

“Milli Eğitimin hedef ve değişim politikaları çağın gerektirdiği şekildedir.” (mad. 1). 

Önermesi incelendiğinde, hizmet içi kursa hiç katılmayan, 4 ve üzeri katılan gruplar arasında 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Hizmet içi kursa hiç katılmayan-4 ve üzeri ortalamalar arası 

fark -0.237’dir. 4 ve üzeri katılanlar değişim politikalarının çağın gerektiği şekilde olduğunu 

savunmaktadırlar. 

“M.E.B. Taşra Örgütü geçmişte yapılan değişiklikleri uygulamada başarılı olmuştur.” 

(mad. 5). Önermesi incelendiğinde hizmet içi kursa hiç katılmayan-1-3 defa ve hiç 

katılmayan-4 ve üzeri olan gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Hizmet içi kursa hiç 

katılmayan-1-3 defa katılan ortalamalar arası fark  -0.237, hiç katılmayan-4 ve üzeri katılan 

ortalamalar arası fark -0.330’dur. Hizmet içi kursa 1-3 defa ve 4 ve üzeri katılanlar hiç 

katılmayanlara oranla değişimlerin uygulamada başarılı olduğunu savunmaktadır. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerindeki değişiklikler eğitimin gerektirdiği nitelikte ve hızdadır” 

(mad. 6). Önermesi incelendiğinde; hizmet içi kursa hiç katılmayan-4 ve üzeri katılan gruplar 

arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Hiç katılmayan-4 ve üzeri hizmet içi kursa katılan 

ortalamalar arası fark -0.259’dur. Bu fark 4 ve üzeri katılan grubun lehinedir. Bu grubun 

değişikliklerin eğitimin gerektirdiği nitelik ve hızda olduğunu düşündüklerini söyleyebiliriz. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerindeki değişiklikler ve yenilikler beraberinde çok sorun 

getirmiştir.” (mad. 7). Önermesi incelendiğinde; hizmet içi kursa hiç katılmayan-4 ve üzeri 

katılan gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Hiç katılmayan-4 ve üzeri katılan 
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ortalamalar arası fark 0,283’tür. Hizmet içine hiç katılmayanlar yapılan değişikliklerin ve 

yeniliklerin beraberinde sorun getirdiğini düşünmektedir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde bu güne kadar bir çok işe yarar değişiklik yapılmıştır.” 

(mad. 9). Önermesi incelendiğinde; hizmet  içi   kursa  hiç   katılmayan -4 ve üzeri katılan ve 

hiç katılmayan-1-3 defa katılan gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu fark 1-3 

defa katıldım ve 4 ve üzeri katılan grupların lehinedir. Hiç katılmadım-1-3 defa ortalamalar 

arası fark -0.328, hiç katılmadım-4 ve üzeri katıldım ortalamalar arası fark -0.255’dir. 4 ve 

üzeri ile 1-3 defa hizmet içi kursa katılanlar M.E.B. Taşra Örgütlerinde bugüne kadar işe yarar 

değişiklik yapıldığını düşünmekte oldukları söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde yapılan değişikliklerden mutlaka belli bir kesim 

yararlanır.” (mad. 10). Önermesi  incelendiğinde;  hizmet  içi  kursa  hiç  katılmayan -4 ve 

üzeri, 1-3 defa katılan-4 ve üzeri gruplar arasında anlamlı bir fark vardır. Hiç katılmadım-4 ve 

üzeri ortalamalar arası fark 0.328, 1-3 defa-4 ve üzeri ortalamalar arası fark 0.289’dur. Hiç ve 

1-3 defa hizmet içi kursa katılanlar 4 ve üzeri katılanlara M.E.B. Taşra Örgütlerinde yapılan 

değişikliklerden mutlaka belki bir kesimin yararlandığı düşüncesinde olduğu söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde değişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için fiziki 

donanım mevcuttur.” (mad. 16). Önermesi incelendiğinde hizmet içi kursu hiç katılmayan-4 

ve üzeri katılan gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Hizmet içi kursa hiç 

katılmayan-4 ve üzeri katılan ortalamalar arası fark -0.298’dir. 4 ve üzeri katılanlar değişim 

için fiziki donanımın mevcut olduğunu düşünmekte oldukları söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde,  değişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde yöneticiler 

değişimin gerektirdiği liderliği gerçekleştirmektedir.” (mad. 19). Önermesi incelendiğinde, 

hizmet içi kursa hiç katılmayan-1-3 defa katılan ve hiç katılmayan ile 4 ve üzeri katılan 

gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu fark 1-3 defa ve 4 ve defa fazla katılanlar 

lehinedir. Bu gruplar hiç katılmayanlara oranla yöneticilerin değişim için gerekli liderliği 

gösterdiğini düşündükleri söylenebilir. 

“M.E.B. Taşra Örgütlerinde,  değişim faaliyetleri gerçekleştirilirken toplumsal 

ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmaktadır.” (mad. 21). Önermesi incelendiğinde hizmet içi 

kursa hiç katılmayan-4 ve üzeri katılan gruplar arasında anlamlı bir fark oluşmuştur. Hizmet 

içi kursa hiç katılmayan-4 ve üzeri katılan ortalamalar arası fark -0.280’dir. 4 ve üzeri katılan 

grup M.E.B. Taşra Örgütlerinde toplumsal ihtiyaçlar göz önünde tutularak değişim 

faaliyetlerinin yapıldığını düşünmekte oldukları söylenebilir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma, M.E.B. Taşra Örgütlerinde değişime direnme eğilimlerini belirlemek amacı 

ile yapılmıştır. Araştırma, ilköğretim okullarında görevli öğretmen, yönetici ve İl Teftiş 

Kurulunda görevli ilköğretim müfettişleri ile sınırlı tutulmuştur. Bu doğrultuda araştırmaya 

katılan yönetici, öğretmen ve ilköğretim müfettişlerinin cinsiyet yönünden dağılımlarına 

baktığımızda, kadın yöneticilerin ve ilköğretim müfettişlerin yüzdelik diliminin çok düşük 

olduğu görülmektedir. Ayrıca, yönetici ve ilköğretim müfettişlerinin 21 yıl ve üzeri grubu % 

50’nin üzerini oluşturmaktadır. Yönetici ve öğretmenlerde yüksek lisans yapma oranının 

oldukça düşük olduğu gözlenmiştir. Araştırmaya katılan kadınların; yapılan yenilikleri eğitim 

için bir fırsat olarak değil, beraberinde bir çok zorluklar getiren, çalışma ortamında gerginliği 

artıran bir süreç olarak görmekte oldukları, M.E.B. Taşra Örgütlerinde yapılan değişikliğin 

belli kesimlere yaradığı kanaatinde oldukları görülmüştür. Buna karşın erkek grupta ise, Milli 

Eğitimde yapılan değişimin çağın gerektirdiği şekilde olduğu, yararlı değişikliklerin yapıldığı 
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örgütün bu değişimi desteklediği ve özendirdiği görüşünde olduğu gözlenmiştir. Kadın 

gruplarda, erkeklere oranla direnme eğilimin daha fazla olduğu belirlenmiştir.  Ön lisans 

mezunları değişimin beraberinde sorun getirdiğini belirtirken, yüksek lisans mezunları yapılan 

değişiklikleri faydalı ve başarılı buldukları görülmektedir. Lisans ve yüksek lisans grupları 

değişim sürecinde esnek bir yönetim yapısının mevcut olduğu, kişilik olarak her türlü 

değişime hazır oldukları düşüncesinde oldukları gözlenmektedir. Araştırmaya katılan 

yönetici, öğretmen ve ilköğretim müfettişlerinin kıdemler açısından bakıldığında, 21 yıl ve 

üzeri olan grup; değişimin çağın gerektirdiği şekilde olduğu, yöneticilerin değişimi 

özendirdiği, değişim için fiziki şartların var olduğu, değişim için esnek bir yapının mevcut 

olduğu, değişim yapılırken toplumsal ihtiyaçların göz önünde bulundurduğu görüşü içinde 

oldukları görülmektedir. 

Kişisel görüş açısından bakıldığında ise; 21 yıl ve üzeri grup merkezden planlamayı 

doğru bulup, bu planlamayı örgütün bir ihtiyacı olarak düşünürken diğer grupların değişimin 

planlama ve uygulama sürecine katılma eğiliminde oldukları görülmektedir. Öğretmenler, 

değişim için yeterli isteğe sahip olduklarını düşünürlerken; ilköğretim müfettişi ve yöneticiler, 

değişim sürecinde öğretmenlerin kişisel direnci ile karşılaşıldığını belirtmektedirler. Yine 

öğretmenler, yöneticilerin yeterli yetki ile donatıldığını düşünürlerken, yöneticiler değişim 

gerçekleştirilirken yeterli yetkiye sahip olmadıklarını belirttikleri görülmüştür. Değişimin 

planlama aşamasına katılma isteğinin daha çok 20 yıl ve altı gruplarda olduğu görülmüştür. 

21 yıl ve üzeri grupların kendi düşüncelerinden çok merkezden gelen planlamayı ve değişim 

faaliyetlerini örgütün bir ihtiyacı olarak görüp, gelen direktifleri aynen uygulama eğilimi 

içinde oldukları gözlenmektedir. Değişim faaliyetlerinin gerçekleşmesi için ilköğretim 

okullarında yeterli finansman ve fiziki donanımın mevcut olmadığı görüşü ilköğretim 

müfettişlerinde mevcuttur. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan değişikliklerde başarısız 

olunduğunda hemen eski uygulamalara dönüldüğü kanaati öğretmen, yönetici ve ilköğretim 

müfettişlerinde mevcut olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda; 

 

 Değişim uygulamaları, uygulama sürecinde takip edilmeli, uygulamadaki 

olumsuzluklar, anında çözüme kavuşturulmaya çalışılmalıdır. 

  Değişimin amacının iyi anlatılamaması değişimde uygulanacak yöntemlerin 

tam bilinememesi, değişim uygulamaları için bir direnç oluşturabilmektedir. 

Bu nedenle, örgüt içinde meydana gelen değişimlere uygulayıcıların uyum 

sağlamasına ve uygulamacıların değer ve davranışlarını örgütsel amaçlara 

olumlu katkıda bulunacak şekle dönüştürmeye yardımcı olan, hizmet içi 

eğitime önem verilmesi gerekmektedir. Hizmet içi eğitime yönetici ve 

müfettişlerin yanında öğretmenlerin de alınması gerekmektedir.  

 Öğretmen, yönetici ve ilköğretim müfettişlerinde değişimler başarısız 

olduğunda hemen eski uygulamaya dönüldüğü kanaati mevcuttur. Bu durum 

yeni yapılacak değişimler için ön yargı oluşturmaktadır. Bunun için; değişimin 

uygulanacağı Taşra Örgütlerinde bölgesel farklar (ekonomik-fiziki-sosyal-

kültürel v.b.) göz önünde bulundurulmalı, değişim ülke geneline 

uygulanmadan önce mutlaka her bölgede pilot uygulamalar yapılmalı ve bu 

uygulama sonuçları bölgesel olarak değerlendirilmelidir. 

 Yöneticiler, okullarında işbirliğine dayalı bir çalışma sistemi oluşturmalı 

okullarında örgütsel öğrenme sürecini başlatmalıdırlar. 
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 M.E.B. Taşra Örgütlerinde değişim faaliyetlerinin uygulama sürecinde 

karşılaşılan sorunlar ve dirençlerin tespitine bu sorunların ve dirençlerin 

giderilmesine yönelik araştırmalar yapılabilir. 

 M.E.B. Taşra Örgütlerinde gerçekleştirilen değişim faaliyetlerinin merkezden 

planlanması ve yöneticilerin, öğretmenlerin verilen kararların sadece 

uygulayıcıları olmaları ve değişim ile ilgili tüm safhalarda (karar, planlama, 

uygulama, değerlendirme) yetkilerinin yetersiz olmaları değişime direnci 

arttırdığı belirlenmiştir. 

Değişime karşı bu direnci azaltmak için; 

- Öğretmen, yönetici ve ilköğretim müfettişlerin değişim faaliyetlerinin 

planlanmasında ve karar süreçlerinde etkin şekilde yer alması, 

- Değişimi uygulama sürecinde yöneticilerin yetkilerinin arttırılması, 

- Değişimi uygulayacak grubun değişimin amacı doğrultusunda eğitilmesi, bu 

grupla iletişim kurulması ve grubun değişimin gerekliliği konusunda değişim 

uzmanları tarafından değişime ikna edilmesi gerekmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT 

This study was conducted to determine the resistance trends to the change of Rural 

Offices of Ministry of Education. The study was limited to directors working in primary 

schools, teachers, and primary education inspectors working City Inspection Committee. With 

this study; it was aimed to determine if there was a significant difference about the resistance 

trends to the change among directors, teachers and primary education inspectors for Office 

applications and personal view. 

Developed appropriately to the purpose by the investigator the questionnaire was 

applied to 221 directors, 460 teachers, and 66 primary education inspectors. On the first part 

of the study, there were 5 multiple choice questions about directors, teachers, and primary 

education inspectors, there were 25 Office Applications of Ministry of Education about the 

change in the second part, and 15 graded proposition regarding personal views of directors, 

teachers, and primary education inspectors in the third part. 

The study was conducted by scanning model because it is suitable for the purpose. The 

working surroundings of the study was composed of  primary education inspectors working in 

the Directorate of Education in Konya, directors and teachers working in the districts of 

Karatay, Meram, Selçuklu, Akşehir, and Çumra. The sampling of the study was also 

composed of 87 primary education inspectors, 300 directors, and 600 teachers. 

The data obtained from the application of the study were and analyzed in SPSS 

program on computer. On Chapter I of the study, the frequency (f) and the percentage (%) 
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values of the variants about the personal characteristics of inspectors, directors, and teachers 

were studied illustrating in tables. In the determination and comparison of the resistance 

trends to change of directors and teachers, arithmetic mean (x), standard deviation (s), t test, 

and variant analysis techniques were used. In the determination of significance, the level of 

p<0.05 was taken as a base. After the variant analysis, “Tukey” test was applied to find the 

source of differences. 

As a result of the finding, it can be said that women find the change as problematic but 

men behaves more willingly to the change. It was determined that the people who had two-

year college diploma and the ones who never attended to occupational training course 

intended to resist to the change. Moreover, it can be stated that the group having 21 year or 

more experience absorbed the change from the centre, that directors and inspectors thought 

teachers had personal resistance to the change period, that directors did not have enough 

tolerance because of their insufficient authority and that all the groups are willing to 

participate in every step of the change. 

Undertaking the leading mission of communication age, the educational organizations 

should make more research about the change and resistance and make the results applicable in 

the system to apply these functions in a short period successfully. 

 

 


