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ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Eğitim yarının dünyasını şekillendirecek ve geleceğin zorluklarıyla baş etmede
faydalanılabilecek en etkili araçlardan biridir. Aynı zamanda eğitim sürdürülebilirliğe yönelik
tutumsal değişimi başlatmada önemli bir role sahiptir. Diğer okullar gibi özel okullar da doğal çevre
üzerindeki baskıyı azaltmada ve çevresel sürdürülebilirliği başarmada temel bir rol üstlenirler. Özel
okulların öğretmenlerinden çevreyi olumlu etkileyecek veya çevreye yönelik olumsuz etkisini
azaltacak yeşil davranışları rol model olma bilinciyle geliştirmeleri ve öğrencilerini etkilemeleri
beklenir. Bu çalışmanın amacı özel okul öğretmenlerini yeşil örgütsel davranışları gerçekleştirmeye
iten güdüleri tespit etmektir.
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Bulgular – Araştırmanın sonucunda, dört temada toplanabilen güdülerin (izlenim yönetimi
güdüleri, yeşil güdüler, prososyal güdüler ve örgütsel vatandaşlık güdüleri) öğretmenleri yeşil
örgütsel davranışa yönlendirdiği bulunmuştur.
Tartışma – Öğretmenler izlenim yönetimi güdüleri kapsamında ekseriyetle öğrencileri üzerinde
“örnek davranışlar sergileme” taktiği biçiminde, veliler üzerinde ise “kendini sevdirme” taktiği
biçiminde yeşil örgütsel davranışları sergilemişlerdir. Ayrıca, çevresel sürdürülebilirlik kaygılarının
yeşil güdü olarak, toplumsal ve sosyal fayda sağlamanın prososyal güdü olarak yeşil örgütsel
davranışları etkilediği bulunmuştur. Bazı öğretmenlerce yeşil davranışlar sergilemenin örgütsel
vatandaşlık davranışı olarak algılandığı sonucuna ulaşılmıştır.

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Purpose – Education is one of the most effective tools that will shape the World of tomorrow and
can be used to cope with the challenges of the future. At the same time, education has an important
role in initiating attitudes towards sustainability. Like public schools, private schools play a key role
in reducing the pressure on the natural environment and achieving environmental sustainability as
well. Teachers of private schools are expected to develop green behaviors that will positively affect
the environment or reduce the negative impact on the environment with the awareness of being a
role model and affect their students. The aim of this study is to determine the motivations that push
private school teachers to perform green organizational behaviors.
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Yöntem – Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve iki ayrı ilde faaliyet gösteren üç farklı
özel okulda görev yapan 20 öğretmen ile nitel görüşmeler yapılmıştır. Katılımcıların
belirlenmesinde kartopu örneklem yöntemi kullanılmış, görüşmeler yüz yüze yapılmış ve
görüşmelerin analizinde Maxqda 2018 nitel veri analiz programı tercih edilmiştir.

Design/methodology/approach – In this research, qualitative research method was used and
qualitative interviews were performed with 20 teachers who worked in three different private
schools being active on two separate cities. In determining of participants snowball sampling
method was used, interviews were made face to face and Maxqda 2018 qualitative data analysis
program was used in analysing of interviews.
Findings – As a result of the study, it was found that the motives that can be collected in four themes
(impression management motives, green motives, prosocial motives and organizational citizenship
motives) lead the teachers to green organizational behavior.

Bu çalışma 04-06 Eylül 2018 tarihinde Roma/İtalya’da düzenlenen VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia’da sözlü bildiri
olarak sunulan çalışmanın genişletilmiş halidir.
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Discussion – Within the scope of impression management motives, teachers mostly displayed
"exemplification" tactics on their students and displayed green organizational behaviors as
"ingratiation" tactics on the parents. In addition, environmental sustainability concerns as a green
motivation and social benefit have influenced green organizational behavior as a prosocial motive
while at the same time some participants have perceived green behavior as organizational
citizenship behavior.
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