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ÖZET
Bir ülkede bireysel ve toplumsal ferah düzeyine ula manın temelini nitelikli bir e itim te kil etmektedir. Bu
nitelikli e itimin gerçekle mesi büyük oranda e itim sisteminin temel ö esi olan ö retmenlerin çalı malarına
ba lıdır. E itim örgütlerinde görev alan insanlar (ö retmenler) bilgi, beceri ve tutumlarını kullanarak örgütlerine
emeklerini vermekte ve bu yolla e itim sisteminin amaçlarını gerçekle tirmektedirler. Belirtildi i gibi nitelikli bir
e itimi temelini te kil eden ö retmenlerin mesleki benlik saygıları ile i doyumları arasındaki ili ki bu ara tırmanın
temelini olu turmu tur. Ara tırma tarama modelinde olup tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmı tır. Ara tırmanın
evrenini stanbul ili Kadıköy ilçesinde bulunan ilkö retim okulları olu turmaktadır. Ara tırmanın örneklemini ise
Kadıköy ilçesinden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 17 ilkö retim okulundan olu maktadır.
Ara tırmada veriler Mesleki Benlik Saygısı Ölçe i,
Doyumu Ölçe i ve Ö retmen Görü me Formu kullanılarak
toplanmı tır. Ara tırmada sayılabilir veriler için frekans (n) ve yüzde de erleri, ölçülebilir veriler için aritmetik
ortalama ( x ) ve standart sapma (ss) kullanılmı tır. Analizlerde ise ba ımsız örnekler için t-testi ve pearson çarpım
moment kolerasyon analizi tekniklerinden yararlanılmı tır. Ara tırmada “ö retmenlerin mesleki saygınlık düzeyleri
arttıkça içsel ve dı sal iki boyuttan olu an i doyum düzeylerinin dü tü ü” bulgusuna ula ılmı tır. E itim
fakültelerinde görevli bulunan ö retim üyeleri ba ta olmak üzere birçok ki i ve kurulu ö retmenlik mesle inin
saygınlık düzeyini arttırmaya yönelik çalı malar yapmaktadır. Bu ara tırmada elde edilen sonuçlara göre
ö retmenlik mesle in salt saygınlı ını arttırmaya yönelik çalı malar, yine ö retmenlerin i doyumlarının artmasını
sa layacak çalı malarla desteklenmedi i sürece yarar de il, aksine zarar getirecektir. Bu nedenle, ilgililerin
ö retmenlik mesle inin saygınlı ını arttırmaya yönelik çalı maları MEB’in sorumlulu unda olan i doyumunu
arttırıcı etkenlerle (ücret, güvenlik, sosyal haklar…) desteklenip, paralel olarak yürütülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Ö retmen,

Doyumu, Mesleki Benlik Saygısı

AN EVALUATION OF VOCATIONAL SELF-ESTEEM AND JOB
SATISFACTION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS
ABSTRACT
The main basis for having individual and social prosperity is having a high quality of education. To have a
high quality of education, it depends on the work of teacher’s who are in the main part of education system. The
people who have duties in an educational organization (teachers) are using their knowledge, skills and attitudes and
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through this they actualize the perposes of the education system. Based on that research, for qualified education, the
main fundamental is the relationship between teachers self-esteem and job satisfaction. The method of research is a
survey method which includes layerd sampling. The study is supported by the primary schools in Kadiköy in Istanbul.
The sample of research is supported by 17 primary schools in Kadıköy which are selected through the layerd
sampling method. Research data is collected using a vocational self-esteem scale, job satisfaction scale and teacher’s
interview forms. In order to measure countable data frequency (n) and the percentages are used. To measure
countable data arithmetic mean (x) and standard deviation (ss) are used. For independent models, the t-test and
Pearson product moment coefficient of correlation are used for the analysis. In the research, when a teacher’s
vocational self-esteem increases, there is a decrease in the level of job satisfaction both internally and externally.
People and instates, firstly lecturers in the faculty of education, works to increase the level of respect for the
teacher’s vacation. The results that are found under that research show that if studies aren’t based on how to
increase teachers self –esteem with job satisfaction, negative results will occur. For that reason, under the
responsibility of the Ministry of National Education, studies have to be done to increase teacher’s vocational selfesteem through job satisfaction (payment, security, social rights…)
Key Words: Teacher, Job Satisfaction, Vocational Self-esteem
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ba arılı olmaları beklenirken uyumsuz bir

1. BENL K KAVRAMI
Benlik, bireyin

kendisi hakkındaki

de erlendirmelerinin

tümü

olarak

tanımlanmaktadır. (Kulaksızo lu, 2000).
Super

(1963)’e

kendisine

göre

benlik,

ili kin

bireyin

algılarının

bir

organizasyonudur. Yazar benlik kavramını,
bireyin kendisine ili kin olu turdu u bir
resim olarak ifade etmektedir. Benlik
kavramının temelinde bireyin kendisine
ili kin

algıların bulundu u gibi

insanların

bireye

yatmaktadır.
bireyin

yönelik

Psikolojik

çevresini

de erlendirmesi

di er

algıları

açıdan

benlik;

algılaması,
ve

da
onu

yapılandırması

sonucunda yine aynı çevreye yönelik
tepkide bulunmasının en önemli dayana ı
olarak görülmektedir (Bacanlı, 2001).

ve

kar ılı ında

para

kazanmak için yapılan, belli bir e itimle
kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı,
kuralları toplumca belirlenmi

etkinlikler

bütünüdür (Kuzgun, 2003). Meslek bireyin
kendisini ve hayatını tanımlamasında ve
adlandırmasında önemli bir role sahiptir.
Meslek, bireyin ki ili ini ciddi anlamda
etkilemektedir. Benlik sistemiyle uyumlu
bir meslek, benli i güçlendirirken; benlik
sistemiyle

uyumsuz

bir

meslek

ya ama

olasılıkları

da

yüksektir (Super ve Bohn, 1970).
Mesleki

benlik

kavramı,

bireyin

meslekteki deneyimi aracılı ıyla bireye yön
verir. Genel benlik kavramının geli imi,
mesleki

açıdan

da

benlik

kavramını

açıklamaktadır (Zaccaria, 1970). Mesleki
benlik

kavramı,

mesleki

bir

tercihe

dönü türülmü olsun ya da olmasın, birey
tarafından meslek ile ilgili olarak benlik
yüklemlerinin bir kümele mesidir. Kısaca
mesleki benlik kavramı, benlik kavramının
mesleki

bir

tercihe

dönü türülmesidir

denilebilir (Super, 1968).
1.2. Mesleki Benlik Saygısı

benli i

Meslek insanlara yararlı mal ya da
üretmek

doyumsuzluk

Özsaygı, bireyin benlik imgesi ile ideal

1.1. Mesleki Benlik Kavramı

hizmet

mesle i icra eden bireylerin çatı ma ve

ciddi

sıkıntılar yaratabilmektedir. Yine benli iyle
uyumlu meslekleri icra eden insanların daha

arasındaki

farkın

de erlendirilmesidir. Yani bireyin kendisini
nasıl algıladı ı ile olmak istedi i benlik
arasındaki fark bize o bireyin özsaygı
düzeyini verir. Bu süreçte bireyin bu farkı
nasıl de erlendirdi i ve bu farkın onun
duygusal

dünyasını

nasıl

etkiledi i

önemlidir. Benlik imgesi ve ideal benlik
geli iminde görülece i gibi, bireyin kendini
nasıl gördü ü, yani hali hazırdaki benlik
imgesi ile ula mayı arzuladı ı ideal benlik
arasında bir farkın olması kaçınılmazdır ve
bu fark normal bir olgu olarak kabul
edilmelidir (Kuzgun, 2002).
Mesleki benlik kadar önemli bir di er
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kavramda

mesleki

benlik

saygısıdır.

Çünkü

birey

bu

kavramla

kendini

Mesleki benlik saygısı, bireyin tercih etti i

tanımaktadır (Lunneborg, 1997). Kendisini

mesle ine ili kin de erlilik yargısıdır. Bir

bir

di er ifadeyle bireyin isteyerek ya da

ö retmenli in içerdi i vasıflara ba lı olarak

istemeyerek benli ine mal etti i meslek ile

bu

ilgili yükleme ve tanımlamalardan duydu u

ho nutluk ya da ho nutluksuz, gurur ya da

ho nutsuzlu un,

ve

utanç, onur ya da a a ılık hissi duyacaktır.

saygının derecesidir (Arıcak, 1999). Bu

Mesleki benlik saygısını, bireyin mesleki

kavram, bireyin mesle ini ne kadar önemli

benlik kavramından duydu u gururun ve

ve de erli gördü ü ile alakalıdır. Bu

saygının derecesi olarak yorumlamak da

durumda benlik saygısı, bireysel uyumun

mümkündür

ve ruhsal sa lı ın ön ko ulu iken, mesleki

benlik saygısında oldu u gibi, mesleki

benlik

benlik saygısı da bireyin önem verdi i di er

saygısı

gururun,

da

onurun

mesleki

uyum

ve

“ö retmen”
yönünü

(Sayın,

ki ilerin

ve Dilmaç, 2003).

etkilenmektedir.
2.

tutumu ifade etmektedir ve tamamen
bireyseldir. Mesleki benlik saygısı özellikle
mesle in e itimi alma ve mesle i icra etme
durumlarında olan birey için daha da
belirgindir. Bu ki i, artık kendisini o
mesle in bir elemanı gibi tanımaktadır.
Aynı zamanda çevresinden de bu tür
geribildirimler almaktadır (Munson, 1992).
Örne in ö retmenlik e itimi alan bir ki i,
her ne kadar ö retmen olmak istemese de,
kendisine

mesle i

soruldu unda

ya

da

“ö retmenlik

e itimi
e itimi

alıyorum” ya da “ö retmen olaca ım”
demesi bu mesle in onun benli ine ait bir
kavram

olarak

yerle meye

ba ladı ını

dü ündürmektedir (Blustein, 1994).

te

benlik kavramı içinde yer alan bu kavram,
mesleki benlik kavramını olu turmaktadır.

tanıyan

de erlendirecek;

doyumun bir ön ko ulu olmaktadır (Arıcak

Mesleki benlik saygısı spesifik bir

olarak

ve

2005).

toplumun

birey,

bunlardan

Ku kusuz

tutumlarından

DOYUMU

Ya amı

sürdürmek,

insanın

ve

toplumun temel amacıdır. nsanlar ya amını
sürdürebilmek için bir takım amaçlar edinir
ve

bu

amaçlara

geli tirirler.

Bu

yönelik

nedenle

de

eylemler
çalı ma

ya amına katılarak i sahibi olurlar (Baysal,
1993).
i

denildi inde akla gelen ilk kavram

doyumudur.

doyumu,

ilk

kez

1920’lerde ortaya atılmı asıl önemi 1930
ve 1940’lı yıllarda anla ılmı tır. O yıllardan
beri endüstri ve örgüt psikolojisinin en fazla
çalı ılan konuları arasında “i doyumu” yer
almaktadır.

doyumu, ya am doyumu ile

de ili kilidir ve bunlar bireylerin fiziksel ve
ruh sa lıklarını do rudan etkilemektedir.
doyumu ve üretkenlik arasında do rudan
bir

ili ki

olmamakla

birlikte,

i

doyumsuzlu unun yarattı ı gerilim ve grup
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uyumu sorunları da oldukça önemlidir

i te daha üst düzeye doyum arayan insanlar,

(Ergin, 1997) Adams (1963) doyumu

ba ka bir i e geçebilir. Bu anlamda i

bireyin algıladı ı girdi – çıktı dengesi

doyumu,

olarak tanımlamaktadır. Ayrıca bireyin,

bireyin

buldu u

sonuçlara

(Erdo an, 1996).

deneyim

ve

için

çabadan

zeka,
olu an

e itim,
bireysel

katkısını örgütüne verdi ini, aldıklarıyla
verdikleri
bireyin

arasında

e itsizlik

doyumsuzlu a

algılayan

dü tü ünü

ileri

sürmektedir ( Ergenç, 1981).
2.1.

Doyumunu

Etkileyen

Faktörler

kendisinin

ekillendirdi i veya kendisine uyan i i

ücret, statü, be enilme gibi bir takım
ula mak

i ini

durumda

ortaya

çıkmaktadır

3. MESLEK BENL K SAYGISI VE
DOYUMU L K S
Bir i , i görenin gereksinimlerini ne
denli doyuracak gibi görünürse, birey için
o derecede çekici olmaktadır. ten sa lanan
doyum, gelecekle ilgili olmaktan çok, i
görenin içinde bulundu u i

ya amı ile

doyumunu sa layan faktörlere ili kin

ilgilidir. (Ba aran 1991). Özde le me ise

ilk ara tırma sonuçları, i in kendisinin

i görenin i inden kopamayacak kadar ona

tatmin veya tatminsizli e yol açtı ı eklinde

ba lı olmasının anlatır.

le özde le me

yorumlanmı tır. Ancak, zaman içerisinde

olumlu

bir

bu bakı

ba lanmayı, i ten doyum ise haz duymayı

açısı de i mi

ve i e ili kin

ve

olumsuz

duygusal

doyumunu

ya da olumlu duygusal bir durumda olmayı

doyumu,

gösterir (Ba aran 1991). Örgüt i görenin bu

çalı anın i ine kar ı genel tutumu ya da

ba lılı ını örgütle özde le meye çalı ır.

duygusal tepkisi olarak görülmektedir. Bu

Örgütle özde le en ki i, örgütün yararlarını

nedenle i

doyumunu arttıran etkenler

kendi yararlarından üstün tutarak mümkün

olarak i e kar ı olumlu tutum olu turan tüm

oldu u ölçüde özverili davranır. Yöneticiler

faktörleri

görmek

için örgütle özde mi bir i gören, bulunmaz

mümkündür. Ücret, güvenlik, terfi, liderlik,

bir insan gücüdür. Çünkü, bu durumdaki bir

yönetim tarzı, çalı ma ko ulları, arkada lık

çalı an, örgütün ba arısını kendi ba arısı;

ortamı, takdir edilme ve i in kendisi gibi

örgütün i lerini kendi i leri ve örgütün

faktörler bunlardan belli ba lıları olarak

sa lı ını

görülmektedir (Savery, 1996).

görmektedir. Örgütle özde le menin tek

çevresel birçok faktörün i
etkiledi i

anla ılmı tır.

bu

kapsamda

Birey i inde doyum bulabilir, ancak i in
çevresel de i kenleri tatminini azaltabilir.
nsanın do asında arama ve isteklerini
yenileme davranı ı bulunmaktadır. Yaptı ı

da

kendi

sa lı ı

olarak

nedeni i ten doyum olmamakla birlikte i
görenin bu e ilimini desteklemektedir.
(Ba aran 1991)
Bir ülkede toplumsal ve bireysel tüm
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özlemlerin gerçekle mesi büyük oranda

arasındaki

e itim

de erlendirilmesi

sisteminin

ö retmen

ve

temel

e itimci

i görenlerin

ögesi

olan

olmayan

di er

çalı malarına

ba lı

kalmaktadır. E itim örgütlerinde görev alan
insanlar

bilgi,

beceri

ve

tutumlarını

kullanarak örgütlerine emeklerini vermekte
ve bu yolla e itim sisteminin amaçlarını
gerçekle tirmektedirler. Ku kusuz, yüksek
düzeyde bir mesleki benlik saygısı ile yine
aynı düzeyde bir i
ö retmen

kitlesi

doyumuna sahip

sistemin

amaçlarını

gerçekle tirmede en etkin rolü oynayan öge

düzeyinin
yoluyla

belirlenip

uygulamanın

geli tirilmesi açısından oldukça önemlidir.
6. SAYILTILAR
Ara tırmada veri toplamak amacıyla
kullanılan ölçek deneklerde anlama ve
yanıtlama kolaylı ı sa layacak biçimde
sadele tirilmi tir. Veri toplama aracındaki
ifadeleri tüm deneklerin do ru anladıkları
ve bu ölçek aracılı ıyla bildirmi oldukları
görü lerin gerçek durum ve görü leri
yansıttı ı bu ara tırmanın temel sayıltısıdır.
7. SINIRLIKLILAR

olacaktır.

Ara tırma örneklem kapsamına alınan

4. PROBLEM CÜMLES
lkö retim

Ö retmenlerinin

Benlik Saygısı ve

Mesleki

Doyumları Arasındaki

li ki ne düzeydedir?

lkö retim

kurumları

çizildi i

bir

ilkö retim okulları ve 2006–2007 ö retim
yılındaki

durumu

yansıtan

verilerle

sınırlıdır.
7. YÖNTEM

5. ARA TIRMANIN ÖNEM

gelece inin

ili ki

ülkenin

merkezleridir. Bu

7.1. Ara tırmanın Modeli
lkö retim okullarında görev yapan

sebeple bu kurumların daha etkin ve verimli

ö retmenlerin mesleki benlik saygıları ve i

bir ekilde geli ebilmeleri için dinamizm

doyumları arasındaki ili kiyi belirlemeye

gereklidir. Bunu gerçekle tirecek olanlar da

yönelik,

bu

ara tırmada tabakalı örnekleme yöntemi

kurumların

durumunda

en
olan

aktif

çalı anları

ö retmenlerdir.

Ö retmenlerin mesleki benlik saygıları ne
kadar yüksek olursa bu olumlu iklim sınıf
içine ve di er tüm süreçlere oldu u gibi
ö renci

kayna ına

yansıyacaktır. O

da

nedenle bu

do rudan
çalı ma,

ilkö retimde görev yapan ö retmenlerin
mesleki benlik saygıları ile i doyumları

tarama

modelinde

olan

bu

kullanılmı tır.
7.2. Evren ve Örneklem
Ara tırmanın

evrenini

Kadıköy

ilçesinde

bulunan

okulları

olu turmaktadır.

stanbul

ili

ilkö retim
Ara tırmanın

örneklemini ise Kadıköy ilçesinden tabakalı
örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 17
ilkö retim okulundan olu maktadır.
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7.2.1.

Veri

Toplama

Aracının
Güvenirlik

Doyumu

detay bilgi a a ıda açıklanmı tır.
Mesleki Benlik Saygısı Ölçe i; Arıcak
tarafından

geli tirilen

Mesleki

benlik saygısı (Vocational Self-Esteem)
ölçe i 30 maddeden olu maktadır. Ölçe in
ve

güvenilirlik

de erlerinin

yeniden saptanması için 146 ö retmen
üzerinde uygulama yapılmı tır. Cronbach
güvenirlik

katsayısı

.82

olarak

saptanmı tır. Sonuç olarak uygulanan ölçek
30 maddeden olu makta ve “Tamamen
Katılıyorum

(5)”,

“Katılıyorum

(4)”,

“Kararsızım (3)”, “Katılmıyorum (2)” ve
Kesinlikle Katılmıyorum (1)” eklinde 5’li
likert tipi ölçektir.
Doyum Ölçe i;
Lofquist

Weiss, Dawis,

(1967)

tarafından

çalı anların genel i doyumlarını ölçmek
amacıyla geli tirilmi tir. Ölçe in Türkçe’ye
uyarlaması

Özdayı

(1995)

yapılmı tır.

Özdayı

güvenilirlik

katsayısını

tarafından

(1995)
.86

ölçe in
olarak

saptamı tır. Yirmi maddeden olu an ölçe in
ve

çsel tatmin;

Aktivite, Ba ımsızlık, Çe itlilik, Sosyal

kullanılmı tır. Ölçme araçlarına ili kin

geçerlik

olarak

iki faktörü bulunmaktadır.

ve

Ölçe i ve Ö retmen Görü me Formu

England,

.79

Geçerlik

Mesleki Benlik Saygısı Ölçe i,

alpha

katsayısı

saptanmı tır. Ayrıca ölçe in içsel ve dı sal

Ara tırmada veri toplama aracı olarak

geçerlik

güvenirlik

Hazırlanması, Geli tirilmesi,
Çalı maları

(1999),

alpha
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güvenilirlik

de erlerinin

yeniden saptanması için 146 ö retmen
üzerinde uygulama yapılmı tır. Cronbach

statü, Ahlaki De erler, Güvenlik, Sosyal
Hizmet,

Otorite,

Sorumluluk,

Yetenek

Ba arı

Kullanımı,

ve

Yaratıcılık

boyutlarında 12 maddeden, dı sal tatmin ise
lerleme

Kanun

ve

Yönetmelik

Uygulamaları, Çalı anlar, tibar Edebilme,
Çalı ma Ortamı, Bedel, Yönetim, TeknikYönetim

boyutlarında

olu maktadır.

Sonuç

8

maddeden

olarak

uygulanan

ölçek 20 maddeden olu makta ve

“Hiç

Memnun De ilim (1)”, “Memnun De ilim
(2)”,

“Memnunum

(3)”,

“Oldukça

Memnunum (4) ve “Çok Memnunum (5)”
eklinde 5’li likert tipi ölçektir.
Ö retmen

Görü me

Ara tırmada

Formu;

ö retmen

yapılandırılmamı
geli tirilerek

görü leri

görü me
elde

Yapılandırılmamı

formu
edilmi tir.

görü me

formu:

“…önceden belirlenmi her hangi bir soru
ve do al olarak yanıtlara ili kin bir beklenti
yoktur. Bu durumda ara tırmacı, görü ülen
ki ilerin belirli konulardaki görü lerini
belirlemeye
çalı tı ı

çalı ır.

problemle

Görü me
ilgili

özel

sırasında
alanlar

saptarsa, daha ayrıntılı sorularla o alanları
daha derinli ine irdelemeyi deneyebilir
(Yıldırım ve

im ek, 2005:120)” eklinde

açıklanmaktadır. Ara tırmada üçüncü veri
toplama aracı olarak kullanılan Görü me

352

lkö retim Ö retmenlerinin Mesleki… N. Balo lu, E. Karada , N. Çalı kan ve T. Korkmaz

Formu’da ilgili uzmanların inceleme ve

Windows Relaese 13.0 paket programından

düzeltmesinden geçirilmi tir.

yararlanılmı tır. Ara tırmada veri toplama
aracı olarak kullanılan Mesleki Benlik

7.3. Verilerin Çözümlenmesi
Veri toplama araçları ile elde edilen
verilerin

çözümlenmesinde

(Stattistical

For

Social

SPSS

Sciences)

for

Saygısını Belirleme Ölçe i toplam 30
maddeden olu an 5’li Likert tipinde bir
ölçektir.

Ölçek seçenekleri ile puan

aralıkları a a ıda verilmi tir.

Ölçek Seçenekleri le Puan Aralıkları
Puan
Verilen
Seçenekler
Puanlar Aralı ı
Tamamen Katılıyorum

5

4.20–5.00

Katılıyorum

4

3.40–4.19

Kararsızım

3

2.60–3.39

Katılmıyorum

2

1.80–2.59

Kesinlikle Katılmıyorum

1

1.00–1.79

Ara tırma kapsamında uygulanan

oldu u gibi be e it parçaya bölünmü ve

sorudan

her seçene e kar ılık gelen puan aralıkları

olu maktadır. Kullanılan 5’li Likert ölçe i,

belirlenmi tir. Ölçek seçenekleri ile puan

1’den 5’e kadar olan de erlendirme ölçe i

aralıkları a a ıda verilmi tir.

Doyum

ölçe i

toplam

20

olup; Mesleki Benlik Saygısı Ölçe i’nde
Ölçek Seçenekleri le Puan Aralıkları
Verilen
Puan
Seçenekler
Puanlar Aralı ı

Ara tırmada

Çok Memnunum

5

4.20–5.00

Oldukça Memnunum

4

3.40–4.19

Memnunum

3

2.60–3.39

Memnun De ilim

2

1.80–2.59

Hiç Memnun De ilim

1

1.00–1.79

pearson

çarpım

sayılabilir veriler için

frekans (n) ve yüzde de erleri, ölçülebilir
veriler için aritmetik ortalama ( x ) ve
standart

sapma

(ss)

kullanılmı tır.

Analizlerde ise ba ımsız örnekler için ttesti ve pearson çarpım moment kolerasyon
analizi tekniklerinden yararlanılmı tır. ve

moment

kolerasyon

çalı maları de i kenler arasındaki ili kileri
betimleme amacıyla ba vurulan tekniklerdir
(Kaptan,

1998).

“ lkö retim

Ö retmenlerinin Mesleki Benlik Saygısı ve
Doyumları” arasında hangi yönde ne
düzeyde bir ili ki bulundu unu belirlemek
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amacını ta ıyan bu çalı mada ili kinin yönü

1,00’e yakın olması pozitif bir ili kiyi; -

ve düzeyini saptamak için ve pearson

1,00 veya -1,00’e yakın olması, negatif bir

çarpım moment kolerasyon analizlinden

ili kiyi; 0,00 olması, bir ili kinin olmadı ını

yararlanılmı tır. Korelasyon ara tırmaları

gösterir (Gay, 1987; Büyüköztürk, 2002).

var olan durumu tasvir ettikleri için, özünde

Korelasyon

betimsel

1987).

bakımından yorumlanmasında üzerinde tam

Korelasyon katsayısı de i kenler arasındaki

olarak ortakla ılan aralıklar bulunmamakla

ili kinin derecesini, bu katsayının i areti (+

birlikte,

korelasyonu

veya -) ise ili kinin yönünü göstermektedir.

sınırlar

sıklıkla

Böylece, korelasyon i lemi ile üç çe it

Korelasyon

sorunun cevaplandırılması gerekmektedir

olarak 0,70–1,00 arasında olması yüksek;

(Özdamar, 1997; Kaptan, 1998):

0,70-0,30 arasında olması orta; 0,30-0,00

ara tırmalardır

(Gay,

1. De i kenler arasında bir ili ki olup
olmadı ı,
2.

N
220
200
420

kullanılmaktadır:

katsayısının

mutlak

de er

Örneklem

Ara tırma
ö retmenin

%
52,4
47,6
100,0

Grubuna

li kin

Bulgular

veya

Tablo-1. Ara tırma Grubunun Cinsiyetlerine Ait
Sonuçlar

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

u

8. BULGULAR
8.1.

1,00

yorumlamada

tanımlanabilir (Büyüköztürk, 2002).

3. Yönünün ne oldu udur.
katsayısının

büyüklük

olması ise dü ük düzeyde bir ili ki olarak

li ki varsa bunun miktarının ve

Korelasyon

katsayısının

ö retmenler,

grubunu
220’sini

olu turan

420

(%52,4)

kadın

(%47,6)

erkek

200’ünü

ö retmenler olu turmaktadır.

8.2. Ara tırmanın Alt Problemlerine li kin Bulgular
Tablo-2. Ara tırma Grubunun Mesleki Benlik Saygı Puanları ile çsel Doyum Puanlarının Kar ıla tırılmasına li kin
Pearson Çarpım Moment Kolerasyon Analizi Sonuçları

Boyutlar
Mesleki Benlik Saygısı
çsel Doyum

N
420
420

Ara tırma gruplarının mesleki benlik
saygısı

ölçe inden

ölçe inden
çarpım

aldıkları

moment

ve

içsel

doyum

puanların

pearson

kolerasyon

analizi

x
91,55
24,46

SS
9,43
4,38

r

p

-0,80

0,00

sonuçları Tablo 2’de görüldü ü gibidir.
Ara tırma grubunun mesleki benlik saygısı
ölçe inden aldıkları puanların ortalaması
91,55, standart sapması 9,43 iken; içsel
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doyum

ölçe inden

aldıkları

puanların

standart

sapması

aritmetik

ortalama

ile

4,38’dur. Ö retmenlerin mesleki benlik

seviyede

kaldı ı

anla ılmaktadır.

saygınlı ı ve içsel doyumları arasındaki

durum, ö retmenlerin mesleklerine yönelik

ili kiye bakıldı ında ise, eksi yönde (-0,80)

orta düzeyde bir saygı duyduklarını; ancak,

düzeyinde kuvvetli bir ili kinin bulundu u;

yaptıkları bu i le elde ettikleri içsel doyum

bu ili kinin 0,01 düzeyinde de istatistiksel

düzeyin

olarak anlamlı oldu u saptanmı tır.

kaldı ını göstermektedir. Aynı ekilde bu

ortalaması

24,46,

kar ın içsel doyum düzeyinin ise 24,46

kapsamındaki

oldukça

dü ük

dü ük
Bu

seviyede

iki de i ken arasındaki ili ki düzeyinin-

Elde edilen bu istatistiksel sonuca göre,
örneklem

ise

oldukça

0,80 düzeyinde olması ise mesleki benlik

ö retmenlerde

saygısı yükselen ö retmenlerin içsel doyum

mesleki saygı düzeyinin 91,55 aritmetik

düzeyinin dü ük olaca ını göstermektedir.

ortalama ile orta düzeyde oldu u; buna

Tablo-3. Ara tırma Grubunun Mesleki Benlik Saygı Puanları ile Dı sal Doyum Puanlarının Kar ıla tırılmasına
li kin Pearson Çarpım Moment Kolerasyon Analizi Sonuçları

Boyutlar
Mesleki Benlik Saygısı
Dı sal Doyum

N
420
420

Ara tırma gruplarının mesleki benlik
saygısı

ölçe inden

ölçe inden
çarpım

aldıkları

moment

ve

x
91,55
9,14

SS
9,43
1,75

r

p

-0,76

0,00

Elde edilen bu sonuca göre, örneklem

dı sal

doyum

kapsamındaki ö retmenlere ait mesleki

puanların

pearson

benlik saygısı düzeylerinin orta seviyede

kolerasyon

analizi

oldu u buna kar ın; dı sal doyum düzeyinin

sonuçları Tablo 3’de görüldü ü gibidir.

oldukça

Ara tırma grubunun mesleki benlik saygısı

anla ılmaktadır. Bu duruma göre örneklem

ölçe inden aldıkları puanların ortalaması

grubundaki ö retmenler mesleklerini orta

91,55, standart sapması 9,43 iken dı sal

düzeyde saygın bir i olarak algılamakta,

doyum

ancak bu i ten sa lamı

ölçe inden

aldıkları

puanların

dü ük

bir

seviyede

kaldı ı

oldukları dı

ortalaması 9,14, standart sapması 1,75’dir.

doyum düzeylerini ise son derece dü ük

Ö retmenlerin mesleki benlik saygınlı ı ve

olarak de erlendirmektedirler. Aynı ekilde

dı sal

ili kiye

bu iki de i ken arasındaki ili ki düzeyinin -

bakıldı ında, eksi yönde (-0,76) düzeyinde

0,76 düzeyinde olması ise mesleki benlik

kuvvetli bir ili kinin bulundu u ve bu

saygısı

ili kinin de 0,01 düzeyinde istatistiksel

doyum

olarak anlamlı oldu u saptanmı tır.

göstermektedir.

doyumları

arasındaki

yükselen
düzeyinin

ö retmenlerin
dü ük

dı sal

olaca ını
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Tablo-4. Ara tırma Grubunun Mesleki Benlik Saygı Puanları ile
Pearson Çarpım Moment Kolerasyon Analizi Sonuçları

Boyutlar
Mesleki Benlik Saygısı
Doyumu

N
420
420

Ara tırma gruplarının mesleki benlik
saygısı ölçe inden ve i doyumu ölçe inden
aldıkları puanların pearson çarpım moment

x
91,55
33,60
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Doyumu Puanlarının Kar ıla tırılmasına li kin

SS
9,43
6,13

r

p

-0,78

0,00

ö retmenlerin i doyum düzeyinin dü ük
olaca ını

göstermektedir

eklinde

yorumlanabilir.

kolerasyon analizi sonuçları Tablo 4’de

Yukarıdaki istatistiksel duruma göre

görüldü ü gibidir. Ara tırma grubunun

“ö retmenlerin mesleki benlik saygıları ile

mesleki benlik saygısı ölçe inden aldıkları

i

puanların

kuvvetli

ortalaması

91,55,

standart

doyumları arasındaki negatif yönde
bir

ili ki

bulunmaktadır”.

sapması 9,43 iken i doyumu ölçe inden

Ara tırmada elde edilen bu bulgunun nitel

aldıkları

verilerle desteklenmesi amacıyla mesleki

puanların

ortalaması

33,60,

standart sapması 6,13’dür. Ö retmenlerin

benlik saygısı orta düzeyde olan ve i

mesleki benlik saygınlı ı ve i doyumları

doyumları da dü ük düzeyde bulunan olan

arasındaki ili kiye bakıldı ı zaman eksi

ö retmenler ile yapılan görü me kayıtları

yönde (-0,78) kuvvetli bir ili ki oldu u

a a ıda verilmi tir.

ayrıca ili kinin 0,01 düzeyinde istatistiksel
olarak anlamlı oldu u saptanmı tır.

“Ö retmenlik bir sanattır. Bireyin var
olan güzel özelliklerini bozmadan bireyi

Elde edilen bu sonuca göre, örneklem

ekillendiren,

bireyin

etmesini

benlik saygısı düzeylerinin orta seviyede

Türkiye’de ö retmenin yeri belli bir nüfusu

oldu u buna kar ın; i doyum düzeyinin

belirli zaman aralıklarında okullarda tutan

oldukça

bir görevli olarak i lem görmektedir.

bir

seviyede

kaldı ı

anla ılmaktadır. Bu duruma göre örneklem
grubundaki ö retmenler mesleklerini orta
düzeyde saygın bir i olarak algılamakta,
ancak bu i ten sa lamı oldukları i doyum
düzeylerini ise son derece dü ük olarak
görmektedirler.

Aynı

ekilde bu iki

de i ken arasındaki ili ki düzeyinin -0,78
düzeyinde bulunması ise yine aynı ekilde
mesleki

benlik

saygısı

yükselen

en

büyük

idare

kapsamındaki ö retmenlere ait mesleki

dü ük

sa layan

hayatını

güçtür.

(HK)”
“Ö retmenlik bireyin sosyalle meleri,
bilgi edinmeleri için, belli ya gruplarına
belirli
yönlendirme
ö retmenlik

programları

çerçevesinde

yapmaktır.
mesle i

Türkiye’de

toplumda

itibar

görmenizi sa layan, manevi yönden tatmin
olabilece iniz bir meslektir. Ancak maddi
olarak kesinlikle yeterli olmayan bu sebeple
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belki itibarında zedelenme olabilecek bir
meslektir. (BB)”

meslektir.

Ö retmenlerin

mesleki

benlik

saygınlı ı ve içsel doyumları arasındaki

“Ö retmenlik,
edinebilme

•

insanlara

yetene i

kazandıran

Ö retmenlikte

amaç,

bilgi

ili kiye bakıldı ı zaman eksi yönde kuvvetli

bir

bir ili ki oldu u ayrıca ili kinin 0,01

bilgi

vermek yerine bilgi edinme yöntem ve
tekniklerini ö retmek olmalıdır. Do runun

düzeyinde

istatistiksel

olarak

anlamlı

mesleki

benlik

oldu u saptanmı tır.
•

Ö retmenlerin

tek olmadı ını, temel bilgilerden yeni

saygınlı ı ve dı sal doyumları arasındaki

do rulara

edinilmesi

ili kiye bakıldı ı zaman eksi yönde kuvvetli

Ülkemizde

bir ili ki oldu u ayrıca ili kinin 0,01

gerekti ini

ula manın

amaç

vurgulamalıdır.

ö retmenlik; sadece geçim sa lama amaçlı

düzeyinde

bir meslek olarak yapılmakta, ö retmenler

oldu u saptanmı tır.

kendilerini yeti tirmekten uzak bir tutum
sergileyerek mesleklerine ça dı ı bir kimlik
biçmektedirler. ( .G.)”

•

istatistiksel

Ö retmenlerin

saygınlı ı ve i

benlik

bir ili ki oldu u ayrıca ili kinin 0,01
düzeyinde

ö retmen devlet tarafından önemsenmeyen,

oldu u saptanmı tır.

rotasyona

tabi,

hayat

düzenine önem verilmeyen insan gücü
olarak görülmektedir. (NYO)”
“Ö retmenlik

mesleki

doyumları arasındaki

meslek de il ya am tarzıdır. Türkiye’de
dü ük,

anlamlı

ili kiye bakıldı ı zaman eksi yönde kuvvetli

“Ö retmenlik bir ömür boyu süren bir

de eri

olarak

Ö retmenlerin

olarak

anlamlı

mesleki

benlik

saygıları ile i doyumları arasındaki negatif
yönlü ili kiyi destekleyen nitel verilerde,

ayak

ilgililerin mesleklerinin saygınlıklarından

uydurmak için, insanı topluma hazırlayan

de il mesle i icra etme ko ullarından

bir

memnun olmadıkları ifade edilmi tir.

meslektir.

insanlı ı

•

istatistiksel

Türkiye’de

ça a

ö retmenlik

mesle i hiçbir biçimde hak etti i yerde
de ildir. Ne ekonomik ne de e itimsel
anlamda olmayan bir meslek grubudur.
(B )”

•

Ara tırmada

“ö retmenlerin

mesleki saygınlık düzeyleri arttıkça içsel ve
dı sal iki boyuttan olu an i
düzeylerinin

dü tü ü”

doyum
bulgusuna

9. SONUÇ ve ÖNER LER

ula ılmı tır. E itim fakültelerinde görevli

•

bulunan ö retim üyeleri ba ta olmak üzere

Ara tırma grubunu olu turan 420

ö retmenin
ö retmenler,

220’sini
200’ünü

(%52,4)

kadın

birçok

(%47,6)

erkek

mesle inin saygınlık düzeyini arttırmaya

ö retmenler olu turmaktadır.

yönelik

ki i

ve

çalı malar

kurulu

ö retmenlik

yapmaktadır.

Bu
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ara tırmada elde edilen sonuçlara göre

( nsanın Üretim Gücü). Ankara:

ö retmenlik

mesle in

Gül Yayınevi.

arttırmaya

yönelik

ö retmenlerin i

salt

saygınlı ını

çalı malar,

yine

doyumlarının artmasını

Ba aran,

Sistemi,

sa layacak çalı malarla desteklenmedi i
sürece yarar de il, aksine zarar getirecektir.
Bu

nedenle,

ilgililerin

ö retmenlik

.E., (1994), Türkiye E itim
Ankara:

Nobel

Yayın

Da ıtım,
Baysal, A.C., (1993), Çalı ma Ya amında
nsan,

mesle inin saygınlı ını arttırmaya yönelik

stanbul: Avcıol Basım-

Yayın.

çalı maları MEB’in sorumlulu unda olan i
(ücret,

Blustein, D.L., (1994), Relation Betwee

güvenlik, terfi, liderlik, yönetim tarzı,

Exploratart and Choice Factors and

çalı ma ko ulları, arkada lık ortamı, takdir

Decisional Progress, Journal of

edilme ve sosyal haklar gibi) desteklenip,

Vocational Behavior, 44 (1) 75-90

doyumunu

arttırıcı

etkenlerle

paralel olarak yürütülmelidir.

Büyüköztürk,
çin
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