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Özet
E itimin kalitesini ve niteli ini etkileyen en önemli faktör ö retmendir. Bu nedenle ö retmenlerin i
tatmini ve motivasyonu konusu, hem ö retmenler hem de ö retmenlerin görev yaptıkları e itim kurumları için
önemlidir. Ö retmenlerin motivasyon ve i tatminlerinin yüksek ya da dü ük olması onların ortaya koyacakları
hizmetin kalitesini de etkileyecektir.
Bu ara tırmada sınıf ö retmenlerinin motivasyonunun i tatmini üzerine etkisinin boyutları
incelenmeye çalı ılmı tır. Bu ba lamda i tatminini etkileyen faktörler; sosyal imkan, çalı ma ortamı, ihtiyaçlar,
terfi ve ödüllendirme sistemi, verilen görevler ve e itim seviyesi olarak altı grupta incelenmi tir. Demografik
özeliklerde ise; cinsiyet, ya medeni durum, e itim seviyesi, meslekte hizmet süresi ve kurumdaki hizmet süresi
dikkate alınmı tır.
tatminini etkileyen faktörler ile demografik özellikler arasında anlamlı farklılıklar olup
olmadı ı istatistiksel olarak analiz edilmi tir.
Anahtar Sözcükler: Sınıf ö retmenleri, i tatmini, motivasyon

Abstract
The most important factor affecting the quality and feature of education is the teacher. So, the issue
of the job satisfaction and motivation of primary teachers is vitally important for both the teachers and
education institutions. Whether motivation and job satisfaction of the teachers is at high or low level will
directly affect the level of service they are performing.
In this study it is aimed searching the dimensions of the effect on job satisfaction of motivation of
class teachers. In this context, the factors affecting job satisfaction, social facilities, working environment,
needs, promotion and rewarding system have been examined as the tasks and level of education in six groups. In
demographic features sex, age, marital status, education level, profession service period in the profession have
been taken into account. Whether there are factors affecting job satisfaction and demographic features have
been statistically analized.
Key Words: Class teachers, job satisfaction, motivation

GR
Kurumlarda i lerin yürümesinde en önemli unsurlardan birisi insan faktörüdür. Kurumların daha
verimli ve etkili olabilmeleri, rekabet güçlerini koruyabilmeleri ancak çalı anlarının dinamizmine
ba lıdır. Çalı anların yüksek performans gösterebilmeleri ve verimli bir ekilde çalı abilmeleri ise ancak
onların i lerinden tatmin olmalarına ve motivasyonlarına ba lıdır (Eren, 2001: 241).
Di er bütün kurumlarda oldu u gibi e itim kurumlarında da verimli olunabilmesi için çalı an
personelin moralli ve motivasyonunun iyi olması çok önemlidir. Kurulu içinde çalı anların moralinin
yüksek olmasının; yaptı ı i ve i arkada larıyla olan ileti imine, kendisine de er verilmesine, statüsüne
ve yöneticisinin davranı larıyla çok yakından ilgili oldu u dü ünülmektedir (Bingöl, 1984: 29).
Kurumda çalı an personeli motive eden unsurların neler oldu u, ne kadar iyi anla ılır ve tespit
edilirse, personeli buna göre daha etkin bir ekilde motive etmek mümkün olur. Motivasyonun temeli
gereksinimlerin kar ılanmasıdır (Hanks, 1994:139). Motivasyon, genel olarak fertlerin beklenti ve
gereksinimlerini, amaçlarını, davranı larını kapsar. Motivasyon, insanların sahip oldukları içsel
enerjilerinin belirli hedefler do rultusunda yönlendirilmesi ve aktive edilmesidir (Düren,2000:104).
Akat’a göre (1984:175) motivasyon, insanları sürekli bir ekilde belli bir yönde harekete geçirmek için
sarf edilen çabaların bütünüdür.
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Belirli bir zamandan sonra insanlar ya amlarının ço unu çalı tıkları i yerlerinde
geçirmektedirler. yerinde ekonomik ve psikolojik açıdan beklentileri kar ılanan insanların burada daha
mutlu oldukları gözlenmektedir. Dolayısıyla elde edilen i tatmininin insan ya amında hem ekonomik ve
hem de psikolojik açıdan önem arz etti i görülmektedir (Bakan ve Büyükbe e, 2004:6).
Daha önce de ifade edildi i gibi örgütlerin, kurumların verimli olabilmelerinde en önemli faktör
çalı anların mutlulu udur. Çalı anların gösterece i performans örgütlerin ba arısını etkileyecektir.
Çalı anların yüksek performans gösterebilmeleri ve verimli olabilmesi ise, onların yaptı ı i ten tatmin
olmalarına ba lıdır. Bu ba lamda, çalı anların tatmini ile ilgili birçok ara tırma yapılmı , özellikle
1930’lu yıllardan itibaren i yerlerinde çalı anların önemi daha iyi algılanmı , çalı anın motivasyonu ve i
tatmini gibi kavramlar ortaya çıkmı tır. Bu çerçevede, çalı anların memnuniyeti ve bu memnuniyetin
çalı anların verimlili ine ve performansına etkilerini inceleyen bir çok çalı ma yapılmı tır (Erdil
vd.2004:17-18).
Cranny, Smith ve Stone, i tatmini ile ilgili olarak uzla ılmı u tanımı yapmı lardır. tatmini,
“Bir bireyin bekledi i veya arzuladı ı çıktılarla gerçekle en çıktılar arasında yaptı ı kar ıla tırma
sonucunda i ine kar ı besledi i duygusal tepkisidir” (Cranny vd. 1992:1). Bu tanım, i tatminine duygusal
bir tepki olarak bakmaktadır. Oysa ba ka bir tanımlamada i tatminine tutum olarak bakılmaktadır.
Miner’in (1992:112) tanımında i tatmini, “bireyin davranı larını etkileyen bir tutum” olarak ele
alınmı tır. Brief de (1998:10) i tatminini “bir bireyin i ine kar ı tutumu” olarak tanımlamı tır.
tatmini kavramında çalı anın duygu ve dü ünceleri ve tecrübeleri bulunmaktadır (Lawler,
1987). Testa (1999:155)’nın aktardı ına göre Locke’a göre i tatmini, çalı anların i ve tecrübelerini
de erlendirme sonuçlarına göre gerçekle tirdi i ho ve duygusal tavırlardır.
Bu tanımlardan elde edilecek sonuç, genel anlamda i tatmininin, i görenlerin yaptıkları
i lerinden ho nut olmasıdır.
tatmini, i görenlerin arzuları ile i in özelliklerinin birbiriyle örtü mesi
sonucu ortaya çıkacak ho nutluk duygusudur.
Bir örgüt içerisinde çalı anların tatmininin sa lanması, yönetimin en önemli görevlerinden biri
olmalıdır. görenlerin tatmin edilmesi, kuruma ba lılı ı ve kaliteyi arttıracaktır. Bundan dolayı kurum
yöneticilerinin i tatmini yaratacak stratejiler olu turmaya yönelik u ra ı içerisinde olmaları gerekir
(Tietjen vd.1998: 226).
E itim kurumlarında da verimlilik insan faktörüyle gerçekle mektedir. Bu verimlili in
olu masında; insanların duygusu, co kusu, heyecanı ve morali çok önemlidir. yerine kırgın, küskün,
yorgun ve hayattan bezgin insanlardan verim beklemek çok zordur (Alıç, 1996: 17). nsanlar çalı maları
sonucu takdir edilmek ve be enilmek isterler. Her insanın do asında bu vardır. Bu durum aynı zamanda
insanların kendilerine duydukları güvenin ve saygının geli mesine de imkan sa lar. Bu tür etkiler güçlü
birer motivasyon faktörleridir (Bentley, 1998:179).
E itimin kalitesini ve niteli ini etkileyen en önemli faktör ö retmendir. Bu nedenle ö retmenlerin
i tatmini ve motivasyonu konusu, hem ö retmenler hem de ö retmenlerin görev yaptıkları e itim
kurumları için önemlidir. Ö retmenlerin motivasyon ve i tatminlerinin yüksek ya da dü ük olması
onların ortaya koyacakları hizmetin kalitesini de etkileyecektir.
E itim kurumlarında, e itim yılının ba ında planlamalar yapılarak ö retmenlerin görev
da ılımları gerçekle tirilir. Bu planlamalar yapılırken, ö retmenlerin beklentilerinin dikkate alınması
onların i tatmini ve motivasyonunu etkileyecektir. Bu beklentilerin arasında, e itim-ö retim
uygulamalarının gerçekle tirilebilmesi için gereksinimlerin kar ılanması yanında, güvenlik, i leyi te
mükemmellik, önemsendiklerini hissetmek, sorumluluk ve yetki almak, kariyer edinmek, kabul görmek
vb. motivasyonu arttırıcı unsurlar yer almaktadır (Öztay, 2006: 65). Ö retmenler yaptıkları i ten dolayı
e itimin kalitesi ve niteli i ile do rudan ili kilidirler. E itim ve ö retim faaliyetinin gerçekle tirilmesinde
sistemdeki her unsur aslında önemlidir. Ancak ö retmen; e itim ortamının düzenlenmesinde, e itimin
gerçekle mesindeki ö eler arasında e güdümün sa lanmasında, uygun ö retim metotlarının seçiminde,
insan ili kilerinde ba arılı olmak ve ö rencileri ö renmeye motive etmek gibi önemli görevler üstlenir.
Bundan dolayı ö retmen rolü, e itim amaçlarının gerçekle tirilmesinde en stratejik ve önemli bir roldür.
E itim kurumlarının i görenleri olan ö retmenlerin gösterece i performans, o kurumun amacının
gerçekle mesinin ön artıdır. Ö retmenlerin performansını etkileyecek en önemli etkenler ise onların
motivasyonu ve i tatmini olacaktır.
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Bu güne kadar motivasyon ve i tatmini ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dı ında birçok
ara tırma yapılmı tır. (Eryılmaz, 1987; Kinman&Kinman,2001; Türe,1993; Sabancı,1994; Özdemir,1989;
Çetinkanat, 2000; Kuruo lu,1995; Sancar,1996; Rowley, 1996) Sabancı (1994), tarafından yapılan
“E itim Yönetiminde Çift Yönlü leti im Yönetilenleri Motivasyon ve
Doyumu Bakımından Nasıl
Etkilemektedir?” adlı çalı mada, ileti imin yönetim süreçleri ve motivasyonla ili kileri incelenmi tir. Bu
ara tırma sonucunda, ileti im sürecinin i ortamındaki herkes için önemli oldu u, aynı zamanda bu
sürecin i tatmini ve motivasyonunu önemli bir ekilde etkiledi i ortaya çıkmı tır. Rowley (1996),
“Yüksek Ö retimde Motivasyon ve Akademik Personel” isimli çalı masında, i ortamında motivasyonu
en çok etkileyen de i kenlerin ekonomik ödüller, ö renme kültürü ve yüksek e itim, personelin tecrübesi
ve rollerin farklılı ı, ki isel özerklik ve örgüt kültürünün oldu u sonucunu çıkarmı tır.
Bu çalı mada; ö retmenlerin motivasyonunu etkileyen genel faktörlerin belirlenmesi, bunun
kar ılı ında motivasyonun artırılmasını sa layacak tedbirleri ve faaliyetleri tespit etmek amaçlanmı tır.
Bu amaçla; motivasyonla ilgili kuramsal çalı maların incelenmesi sonucunda; çalı ma ortamı, sosyal
imkanlar, terfi, ödül ve ceza uygulamaları, verilen görevler, e itim seviyesi ve ö retmen e itiminin
motivasyonu etkiledi i de erlendirilmi tir. Ayrıca demografik özelliklerin bu faktörler üzerine etkisi
incelenmi tir.
Ara tırmanın Amacı ve Önemi
Ara tırmanın amacı, önceki bölümlerde belirtilen motivasyonda özendirici araçların ve i
tatmininin sınıf ö retmenleri için ne kadar önemli oldu unun saptanması ve bu araçların e itim
kurumlarında ne derece kullanıldı ının ve i tatmininin ne derecede oldu unun saptanmasıdır.
E itim kurumlarının önemli bir parçası olan ö retmenlerin i tatmini ve motivasyonu konusu, hem
ö retmenler hem de ö retmenlerin görev yaptıkları e itim kurumları için büyük öneme sahiptir.
Ö retmenlerin motivasyon ve i tatminlerinin yüksek veya dü ük olması onların ortaya koyacakları
hizmet kalitesi ve verimliliklerini etkileyecektir.
Sınıf Ö retmenlerini motive eden unsurların ve i tatmin düzeylerinin belirlenmesi amacıyla
yapılan bu çalı manın bu alanda yapılabilecek çalı malara veri sa laması amaç edilmektedir. Çalı madan
elde edilecek sonuçların ö retmenlere yol gösterece i ve okullarda görev yapan yöneticilere de hangi
faktörlerin ö retmen motivasyon ve i tatmininde daha etkili oldu u konusunda yardımcı olaca ı
dü ünülmektedir.
YÖNTEM
Ara tırmanın Modeli
Bu ara tırmada, sınıf ö retmenlerinin motivasyon ve i tatminlerini etkileyen faktörlerin
belirlenmesi; bu faktörlerin ö retmenler için ne kadar önemli oldu unun saptanması ve bu faktörler için
motivasyon-i tatmini ili kisinin de erlendirilmesi amacıyla yapılmı olup, çalı mada bu amaca uygun
alan ara tırma modeli kullanılmı tır.
Evren ve Örneklem
Ara tırmanın evreni, 2008-2009 e itim-ö retim yılında Ordu ili Ünye lçesinde Milli E itim
Bakanlı ı’na ba lı ilkö retim okullarında görev yapan 350 sınıf ö retmeni olu turmaktadır.
Ara tırmanın örneklemini; Ordu ili Ünye ilçesinde Milli E itim Bakanlı ı’na ba lı ilkö retim
okullarında görev yapan 180 sınıf ö retmeni olu turmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Ara tırmanın verileri literatür taraması ve anket çalı ması yoluyla bulunmu tur. Motivasyonda i
tatmininin ne derece önemli oldu u ve e itim kurumlarında bu i tatmininin ne derece sa landı ı ile ilgili
anket uygulaması yapılmı tır. Bu amaçla Öztürk’ün (2006) Beykent Üniversitesi’nde yapmı oldu u
“ lkö retim Ö retmenlerinin Motivasyonunu Arttıran ve dame Ettiren Faktörler” adlı yüksek lisans
tezinde kullandı ı anketten faydalanılmı tır.
Anketin ki isel bilgiler bölümünde, deneklerin sosyo- demografik özelliklerine ili kin sorular yer
almaktadır. Gizlilik ilkesine baplı kalınarak ve yanıtların daha gerçekçi olaca ı varsayımından dolayı
deneklerin isim ve soyadlarını belirtmeleri istenmemi tir.
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Anket ki isel bilgiler dı ında 25 sorudan olu maktadır. Ölçek;(?)
1.

Çalı ma ortamına göre motivasyon ve i tatmini

2.

Sosyal imkana göre motivasyon ve i tatmini

3.

Terfi, ödül uygulamalarına göre motivasyon ve i tatmini

4.

Verilen görevlere göre motivasyon ve i tatmini

5.
6.

htiyaç önceliklerine göre motivasyon ve i tatmini
E itim seviyesine göre motivasyon ve i
olu maktadır.

tatmini olmak üzere toplam 6 boyuttan

Deneklerden her bir soruyu; tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum ve hiç
katılmıyorum seçenekleri üzerinden 5’li likert ölçe ine uygun olarak de erlendirilmek istenmi tir.
Anket, 180 ki iden olu an bir ö retmen grubuna uygulanarak anketin güvenilirlik de erine
bakılmı tır. Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0,6986 bulunmu tur. Bu sonuç anketin güvenilir
oldu unu göstermektedir.
Verilerin Çözümlenmesi
Ara tırma kapsamında kullanılan anket ile toplanan veriler SPSS paket programı kullanılarak
yorumlanmı tır. Verilerin analizinde frekans ve ortalamalarına bakılmı , ikili gruplarda t- testi
kullanılmı tır. kiden fazla gruplarda ise One- Way ANOVA (tek yönlü varyans analizi) kullanılmı tır.
Testlerde p<0,05 anlamlılık düzeyi esas alınmı tır.
BULGULAR VE YORUM
1. Ara tırmaya Katılanların Ki isel Bilgileri
Çalı manın ki isel bilgiler bölümünde, sosyo-demografik özelliklere ili kin sorular yer
almaktaydı. Bu bulgular; cinsiyet, ya , medeni durum, e itim durumu, meslekteki ve kurumdaki hizmet
süresidir.
Tablo 1: Ankete Katılan Ö retmenlerin Cinsiyet ve Ya Frekans Da ılımı
Cinsiyet
Bayan
Erkek
Toplam
Ya
20-29
30-39
40-49
50-üzeri
Toplam

Frekans
95
85
180
Frekans
45
77
46
12
180

Yüzde
52,8
47,2
100
Yüzde
25
42,7
25,6
6,7
100

Cinsiyet: Anket çalı masına katılan sınıf ö retmenlerinin cinsiyetlerine göre da ılımı Tablo
1.’de gösterilmektedir. Ara tırma 95’i bayan, 85’i erkek, toplam 180 ö retmen üzerinde uygulanmı tır.
Buna göre ankete katılan ö retmenlerin; %52,8’i bayan, %47,2’si erkektir.
Ya : Anket çalı masına katılan sınıf ö retmenlerinin cinsiyetlerine göre da ılımı Tablo 2.’de
gösterilmektedir. Ara tırmaya katılan ö retmenlerden 45’i 20-29 ya aralı ında, 77’si 30-39 ya
aralı ında, 46’sı 40-49 ya aralı ında 12’si ise 50 ya ve üzeri ya aralı ında yer almaktadır. Buna göre
%42,7 ile 30-39 ya arası sınıf ö retmenlerinin ara tırmaya a ırlıkla katıldı ı gözlemlenmektedir.
Medeni Durum: Tablo 2.’ye göre ara tırmaya katılan ö retmenlerden 36’sı bekar, 144’ü evlidir.
E itim Durumu: Anket çalı masına katılan sınıf ö retmenlerinin e itim durumlarına göre
da ılımı Tablo 2.’de gösterilmektedir. Ara tırmaya katılan ö retmenlerden sadece 1 ki i yüksekokul
mezunudur. Ayrıca 172 ki i üniversite mezunu ve 7 ki i yüksek lisans mezunudur.
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Tablo 2: Ankete Katılan Ö retmenlerin E itim ve Medeni Durumlarının Da ılımı
Medeni Durum
Bekar
Evli
Toplam
E itim Durumu
Doktora
Yüksek Lisans
Üniversite
Yüksekokul
Toplam

Frekans
36
144
180
Frekans
7
172
1
180

Yüzde
20
80
100
Yüzde
3,9
95,5
0,6
100

Meslekteki Hizmet Süresi: Anket çalı masına katılan sınıf ö retmenlerinin meslekteki hizmet
sürelerine göre da ılımı Tablo 3.’de gösterilmektedir. Bu duruma göre %40,6 ile 1-9 yıl arasında
mesleklerinde hizmet eden sınıf ö retmenlerinin ara tırmaya a ırlıkla katıldı ı gözlemlenmektedir.
Tablo 3. Ankete Katılan Ö retmenlerin Meslekteki Hizmet Sürelerine Göre Frekans Da ılımı
Meslekteki Hizmet Süresi
1-9
10-19
20-29
30-üzeri
Toplam

Frekans
73
58
44
5
180

Yüzde
40,6
32,2
24.4
2,8
100

2. 1. Cinsiyetin Ö retmenlerin htiyaçları Üzerine Etkisi
Cinsiyetin ö retmenlerin ihtiyaçları üzerine etkisi olup olmadı ı t testi ile ara tırılmı ve
sonuçlar Tablo 4.’de verilmi tir:
Tablo 4: Cinsiyetin Ö retmenlerin htiyaçları Üzerine Etkisi
htiyaçlar
Cinsiyet
Bayan
Erkek
*p<0,05

N
95
85
H0:
H1:

Ort
52,8
47,2

F
2,510

t
-1,978

Sig.
,049*

** Anlamlı Fark Vardır
tatmini açısından ö retmenlerin ihtiyaçları ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
tatmini açısından ö retmenlerin ihtiyaçları ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık vardır.

Tablo 4.’ü inceledi imizde, ihtiyaçlara ait anlamlılık seviyelerinde ö retmenlerin i tatmini
boyutu 0,05’ten küçüktür. Yani i tatmini açısından ö retmenlerin ihtiyaçları ile cinsiyet arasında anlamlı
bir etki olu turmaktadır.
Cinsiyet ile ihtiyaçlar arasında anlamlı bir farklılık olu masının nedeni erkeklerin ve kadınların
i ten beklentilerinin farklı olmasından kaynaklanabilir. Çünkü erkekler ücret gibi maddi isteklerin
kar ılanmasına önem verirken, bayanlar için i yerindeki saygınlık hissi ve takdir edilme gibi isteklerin
kar ılanması daha önemlidir.
2.2. Cinsiyetin Ö retmenlerin Çalı ma Ortamı Üzerine Etkisi
Cinsiyetin ö retmenlerin çalı ma ortamı üzerine etkisi olup olmadı ı t testi ile ara tırılmı ve
sonuçlar Tablo 5.’de verilmi tir:
Tablo 5. Cinsiyetin Ö retmenlerin Çalı ma Ortamı Üzerine Etkisi
Çalı ma Ortamı
Cinsiyet

N

Ort

F

Bayan
Erkek
*p>0,05

95
85

52.8
47,2

,230

H0:
H1:

t
1,183

Sig.
,238*

tatmini açısından ö retmenlerin çalı ma ortamı ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
tatmini açısından ö retmenlerin çalı ma ortamı ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.

Tablo 5.’i inceledi imizde, çalı ma ortamına ait anlamlılık seviyelerinde ö retmenlerin i tatmini
boyutu 0,05’ten büyüktür. Yani i tatmini açısından ö retmenlerin çalı ma ortamları ile cinsiyet arasında
anlamlı bir farklılık yoktur.
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Her örgütün dı görünü ü, çalı anlarına sa ladı ı haklara ba lı olarak çevreyi etkileme gücü
farklıdır. Bireyler, çevreden kabul gören ve özellikli olarak algılanan örgütlerde çalı mayı tercih edip, bu
tür örgütlerde çalı maktan haz duyarlar. Birçok ö retmen temiz, modern ve yeterli araç ve gerecin
bulundu u bir okulda çalı mak istemektedir. Çünkü ö retmenler için çalı ma ortamı ki isel rahatlık
açısından önemlidir. Bundan dolayı i tatmini açısından çalı ma ortamı ile cinsiyet arasında anlamlı bir
farklılık yoktur. Her iki cins ö retmen de kendisi için en uygun bir çalı ma ortamında çalı mayı arzu
eder.
2.3. Medeni Durumun Ö retmenlere Verilen Terfi ve Ödüllendirme Sistemi Üzerine Etkisi
Medeni durumun ö retmenlere verilen terfi ve ödüllendirme üzerine etkisi olup olmadı ı t testi ile
ara tırılmı ve sonuçlar Tablo 6.’da verilmi tir:
Tablo 6: Medeni Durumun Ö retmenlere Verilen Terfi ve Ödüllendirme Üzerine Etkisi
Terfi ve Ödüllendirme
Medeni Durum

N

Ort

F

t

Sig.

1,265
-,036
,971*
Bekar
36
20,0
Evli
144
80,0
*p>0,05
H0: tatmini açısından ö retmenlerin medeni durumları ile ö retmenlere verilen terfi ve ödüllendirme arasında anlamlı bir
farklılık yoktur.
H1: tatmini açısından ö retmenlerin medeni durumları ile ö retmenlere verilen terfi ve ödüllendirme arasında anlamlı bir
farklılık vardır.

Tablo 6’yı inceledi imizde terfi ve ödüllendirme sitemine ait anlamlılık seviyelerinde
ö retmenlerin i tatmini boyutu 0,05’ten büyüktür. Yani i tatmini açısından ö retmenlerin medeni
durumları ile terfi ve ödüllendirme arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
Süreç teorilerinde ö renme ve motivasyon sa lamak için terfi ve ödüllendirme sistemi önemlidir.
Yapılması istenen davranı ların ödüllendirilmesi ve üstün bir ba arı sa lanması durumunda ö retmene
terfi imkanının verilmesi gerekmektedir. Çünkü bireyler olumlu gördükleri davranı ı tekrarlar. Bu durum
ö retmenlerin daha hızlı motive olup ö rencileri üzerinde daha etkili olmalarını sa layacaktır. Yani
ö retmenlerin medeni durumları ile terfi ve ödüllendirme sistemi arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
Ba arılı bir ö retmen olmak isteyen her ki i için iyi davranı ların ödüllendirilmesi ve üstün ba arı
gösterildi i zaman terfi sisteminin yapılması ön planda yer almaktadır.
2.4. Medeni Durumun Ö retmenlere Verilen Sosyal mkanlar Üzerine Etkisi
Medeni durumun ö retmenlere verilen sosyal imkanlar üzerine etkisi olup olmadı ı t testi ile
ara tırılmı ve sonuçlar Tablo 7.’de verilmi tir. Tabloyu inceledi imizde sosyal imkanlara ait anlamlılık
seviyelerinde ö retmenlerin i tatmini boyutu 0,05’ten büyüktür. Yani i tatmini açısından ö retmenlerin
medeni durumları ile sosyal imkanlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
Ö retmenlerin görevlerini yaparken, kendisinin ve ailesinin gelece i konusunda barınma, sa lık,
hizmetler vb. konularda kaygılarının bulunmaması gerekir. Bu kaygıların olmaması halinde ö retmen
kendini görevine tam anlamıyla verebilecek ve bütün i gücünü ö rencileri üzerinde olumlu etki
olu turmak için harcayacaktır. Yani ö retmenlerin medeni durumları ile sosyal imkanlar arasında anlamlı
bir farklılık yoktur. Ba arılı bir ö retmen olmak için toplumdaki sanatsal, kültürel faaliyetleri ve
ö rencileri bu faaliyetlere yönlendirmek için iyi bir ya am standardı arttır.
Tablo 7: Medeni Durumun Ö retmenlere Verilen Sosyal mkanlar Üzerine Etkisi
Sosyal mkanlar
Medeni Durum

N

Ort

F

Bekar
Evli

36
144

20,0
80,0

6,39

t

Sig.

-1,817

071*

*p>0,05
H0: tatmini açısından ö retmenlerin medeni durumları ile ö retmenlere verilen sosyal imkanlar arasında anlamlı bir
farklılık yoktur.
H1: tatmini açısından ö retmenlerin medeni durumları ile ö retmenlere verilen sosyal imkanlar arasında anlamlı bir
farklılık vardır.

Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi
The Journal of International Social Research
Volume 2 / 9 Fall 2009

- 513 -

2.5.Meslekteki Hizmet Süresinin Ö retmenlere Verilen Terfi ve Ödüllendirme Sistemi Üzerine
Etkisi
Meslekteki hizmet süresinin ö retmenlere verilen terfi ve ödüllendirme sistemi üzerindeki etkisi
ANOVA testi ile incelenmi ve çıkan sonuçlar a a ıda Tablo 8.de verilmi tir.
Tablo 8: Meslekteki Hizmet Süresinin Ö retmenlere Verilen Terfi ve Ödüllendirme Sistemi Üzerine Etkisi
Terfi ve Ödüllendirme Sistemi
Meslekteki Hizmet Süresi

N

1-9 yıl

73

10-19 yıl

58

20-29 yıl

44

30- üzeri

5

F

Anlamlılık

3,372

,02*

*P<0,05
** Anlamlı Fark Vardır
H0: tatmini açısından ö retmenlerin meslekteki hizmet süreleri ile ö retmenlere verilen terfi ve ödüllendirme sistemi
arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
H1: tatmini açısından ö retmenlerin meslekteki hizmet süreleri ile ö retmenlere verilen terfi ve ödüllendirme sistemi
arasında anlamlı bir farklılık vardır.

Tablo 8.’i inceledi imizde terfi ve ödüllendirme sistemine ait anlamlılık seviyelerinde
ö retmenlerin i tatmini boyutu 0,05’ten küçüktür. Yani i tatmini açısından ö retmenlerin meslekteki
hizmet süreleri ile terfi ve ödüllendirme sistemi arasında anlamlı bir farklılık vardır. Bu durumda H1
hipotezinin kabul edildi i anla ılmaktadır.
nsanlar i leri iyice ö renip tecrübe kazandıkça bulundukları durumlarında yetkilerini ve
dolayısıyla sorumluluklarını yetersiz görecektir. Bundan dolayı, daha yüksek yetki ve sorumluluklarla
çalı mayı hedefleyeceklerdir. Yükselme i yerinde bir ödüllendirme aracı olarak kullanılmaktadır. Bundan
dolayı belirli bir süreyi dolduran her ö retmen derece ve kademe ilerlemesi yapmak isteyecektir. e yeni
ba layan bir ö retmen ilk önce ö retmenlik mesle ine uyum sa lamaya çalı ır. Ve bu amacına ula tıktan
sonra mesle inde terfi etmek için kendini geli tirmeye ba lar.
2.6.Ya ın Ö retmenlere Verilen Terfi ve Ödüllendirme Sistemi Üzerine Etkisi
Ya ın ö retmenlere verilen terfi ve ödüllendirme sistemi üzerindeki etkisi ANOVA testi ile
incelenmi tir ve çıkan sonuçlar a a ıda Tablo 9.da verilmi tir.
Tablo 9.u inceledi imizde terfi ve ödüllendirme sistemine ait anlamlılık seviyelerinde
ö retmenlerin i tatmini boyutu 0,05’ten küçüktür. Yani i tatmini açısından ö retmenlerin ya ları ile terfi
ve ödüllendirme sistemi arasında anlamlı bir farklılık vardır. Bu durumda H1 hipotezinin kabul edildi i
anla ılmaktadır.
Terfi i tatmini sa layan bir araçtır. Terfi çalı anın gösterdi i ba arıya kar ılık bir ödüldür. Terfi
gerçekle me nedeni ki inin takdir edilme, saygı görme ve kendini gerçekle tirme ihtiyacının bir sonucu
olarak ortaya çıkmaktadır. Terfi, farklı ki iler için farklı anlamlara gelmektedir. Terfi kimisi için maddi
gelirin artması, kimisi için sosyal statünün yükselmesi ve toplum içinde daha fazla saygınlık kazanılması
demektir. Bundan dolayı terfi, her ö retmenin i tatmin düzeyine farklı etkiler yapacaktır.
Tablo 9: Ya ın Ö retmenlere Verilen Terfi ve Ödüllendirme Sistemi Üzerine Etkisi
Ya
20-29 ya

N
45

30-39 ya

77

40-49 ya

46

50- üzeri

12

Terfi ve Ödüllendirme Sistemi
F
Anlamlılık

3,074

,029*

*P<0,05
** Anlamlı Fark Vardır
H0: tatmini açısından ö retmenlerin ya ları ile ö retmenlere verilen terfi ve ödüllendirme sistemi arasında anlamlı bir
farklılık yoktur.
H1: tatmini açısından ö retmenlerin ya ları ile ö retmenlere verilen terfi ve ödüllendirme sistemi arasında anlamlı bir
farklılık vardır.
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Ya lı ö retmenler için terfi ve dü ük ücret genç ö retmenlere göre daha az önemlidir Genç
ö retmenlerin terfi ve i ten beklentilere sahip olmaları nedeniyle ö retmenli e ilk ba ladıkları zaman
i ten tatminsiz olma olasılıkları yüksektir. Ya ilerledikçe i ten duyulan tatmin artmaktadır. Çünkü ya
ilerledikçe beklentiler belirlenerek sabitlenir ve gelecek kaygısı azalır. Bundan dolayı genç ö retmenler
ya lı ö retmenlere oranla daha dü ük i tatmin düzeyine sahiptir.
2.7. Meslekteki Hizmet Süresinin Ö retmenlere Verilen Sosyal mkanlar Üzerine Etkisi
Meslekteki hizmet süresinin ö retmenlere verilen sosyal imkanlar üzerindeki etkisi ANOVA testi
ile incelenmi tir ve çıkan sonuçlar a a ıda Tablo 3.13.de verilmi tir.
Tablo 10: Meslekteki Hizmet Süresinin Ö retmenlere Verilen Sosyal mkanlar Üzerine Etkisi
Sosyal mkanlar
Meslekteki Hizmet Süresi
N
F
Anlamlılık
1-9 yıl

73

10-19 yıl

58

20-29 yıl

44

30- üzeri

5

4,368

,005*

*P<0,05
** Anlamlı Fark Vardır
H0:
tatmini açısından ö retmenlerin meslekteki hizmet süreleri ile ö retmenlere verilen sosyal imkanlar arasında
anlamlı bir farklılık yoktur.
H1:
tatmini açısından ö retmenlerin meslekteki hizmet süreleri ile ö retmenlere verilen sosyal imkanlar arasında
anlamlı bir farklılık vardır.

Tablo 10.’u inceledi imizde sosyal imkanlara ait anlamlılık seviyelerinde ö retmenlerin i tatmini
boyutu 0,05’ten küçüktür. Yani i tatmini açısından ö retmenlerin meslekteki hizmet süreleri ile sosyal
imkanlar arasında anlamlı bir farklılık vardır. Bu durumda H1 hipotezinin kabul edildi i anla ılmaktadır.
Fiziki ortamın sa lı ı, e itimin yapılabilmesi için gerekli araç- gereçlerin olması, barınma, ula ım,
görevlerin verilmesinde adaletli davranılması gibi konular sosyal imkanlar içerisinde yer almaktadır.
Örne in, fiziki ortamın sa lı ı meslekteki hizmet süresi yüksek olan ö retmenler için araç-gereç
yeterlili ine oranla daha fazla önem arz etmektedir. Meslekteki hizmet süresi az olan ö retmenlerin i
tatmininde ise araç-gereçlerin yeterlili i ilk sırada yer alır.
Sosyal imkanlar sa lanırken adaletli davranılması gerekmektedir. Hizmet yılı fazla olan bir
ö retmenin ataması köye yapılırken hizmet yılı az olan ö retmenin de i ik ekillerde ataması merkeze
yapılabilmektedir. Bu durum ö retmenleri mesleklerine kar ı bir isteksizlik olu turarak i tatminsizli ini
meydana getirir.
2.8. Ya ın Ö retmenlere Verilen Sosyal mkanlar Üzerine Etkisi
Ya ın ö retmenlere verilen sosyal imkanlar üzerindeki etkisi ANOVA testi ile incelenmi tir ve
çıkan sonuçlar a a ıda Tablo 11.de verilmi tir.
Tablo 11: Ya ın Ö retmenlere Verilen Terfi ve Ödüllendirme Sistemi Üzerine Etkisi
Sosyal mkanlar

yoktur.

Ya

N

20-29 ya

45

30-39 ya

77

40-49 ya

46

50- üzeri

12

F

Anlamlılık

8,125

,000*

H0:

*P<0,05
** Anlamlı Fark Vardır
tatmini açısından ö retmenlerin ya ları ile ö retmenlere verilen sosyal imkanlar arasında anlamlı bir farklılık

H1:

tatmini açısından ö retmenlerin ya ları ile ö retmenlere verilen sosyal imkanlar arasında anlamlı bir farklılık vardır.

Tablo 11’i inceledi imizde sosyal imkana ait anlamlılık seviyelerinde ö retmenlerin i tatmini
boyutu 0,05’ten küçüktür. Yani i tatmini açısından ö retmenlerin ya ları ile sosyal imkanlar arasında
anlamlı bir farklılık vardır. Bu durumda H1 hipotezinin kabul edildi i anla ılmaktadır.
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Ya ilerledikçe ve deneyim kazandıkça ki inin i e olan uyumu artar ve bunun sonucunda i
tatmini yükselir. Yani zaman içinde tecrübe kazanan ö retmen, elindeki sosyal imkanları en iyi ekilde
kullanarak daha iyi bir i ortaya çıkarmak için çabalar. Genç ö retmenler ise i e ilk ba ladıkları zaman
i ten beklentileri farklıdır. En iyi sosyal imkanlara sahip olmak isterler. Bu da i ten tatmin olamamalarına
sebep olur ve bu durum i e kar ı motivasyonu azaltıcı bir etki yapar. Kısacası ya lı ö retmenlerin sosyal
imkanlardan en iyi ekilde yararlanıp kendilerini motive etmeleri genç ö retmenlere oranla daha kolay
olmaktadır.
2.9. E itim Seviyesinin Ö retmenlere Verilen Görevler Üzerine Etkisi
E itim seviyesinin ö retmenlere verilen görevler üzerindeki etkisi ANOVA testi ile
incelenmi tir ve çıkan sonuçlar a a ıda Tablo 12.de verilmi tir.
H0:
tatmini açısından ö retmenlerin e itim seviyeleri ile ö retmenlere verilen görevler
arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
H1:
tatmini açısından ö retmenlerin e itim seviyeleri ile ö retmenlere verilen görevler
arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Tabloyu 12.’yi inceledi imizde, verilen görevlere ait anlamlılık seviyelerinde ö retmenlerin i
tatmini boyutu 0,05’ten büyüktür. Yani i tatmini açısından ö retmenlerin e itim seviyeleri ile
ö retmenlere verilen görevler arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
Tablo 12: E itim Seviyesinin Ö retmenlere Verilen Görevler Üzerine Etkisi
Verilen Görevler
E itim Seviyesi
Doktora

N
-

Yüksek Lisans

7

Üniversite

172

Yüksekokul

1

F

Anlamlılık

2,750

,067*

*P>0,05

E itim seviyesinin i tatmini üzerinde olumlu bir etkisi vardır. nsanların e itim seviyesi arttıkça
bilgi ve kültür seviyeleri artmakta, hayata ve olaylara kar ı bakı açıları de i mektedir. Bu durum
çalı anlara verilen görevler üzerinde olumlu etki olu turmaktadır.
E itim seviyesi yüksek olan ö retmenler i lerinden daha fazla tatmin olurlar. Çünkü bu ki iler
mesleki açıdan üst düzeyde olmakla bir sosyal statü kazanırlar ve ö retmenlere bu sosyal statülerine göre
görevler verilir. Bu da ö retmenlerin yeteneklerini i lerinde daha çok kullanmalarına olanak sa lar. Yine
e itim seviyesi dü ük olan bir ki iye de kendi seviyesine uygun görevler verilerek çalı anın i inden
tatmin olması sa lanır.
2.10. E itim Seviyesinin Ö retmenlerin htiyaçlar Üzerine Etkisi
E itim seviyesinin ö retmenlerin ihtiyaçları üzerindeki etkisi ANOVA testi ile incelenmi tir ve
çıkan sonuçlar a a ıda Tablo 13.de verilmi tir. Tabloyu inceledi imizde ihtiyaçlara ait anlamlılık
seviyelerinde ö retmenlerin i tatmini boyutu 0,05’ten küçüktür. Yani i tatmini açısından ö retmenlerin
e itim seviyeleri ile ihtiyaçlar arasında anlamlı bir farklılık vardır. Bu durumda H1 hipotezinin kabul
edildi i anla ılmaktadır.
Tablo 13: E itim Seviyesinin Ö retmenlerin htiyaçları Üzerine Etkisi
htiyaçlar
E itim Seviyesi
N
F
Anlamlılık
Doktora
Yüksek Lisans

7

Üniversite

172

Yüksekokul

1

3,496

,032*

*P<0,05
H0: tatmini açısından ö retmenlerin e itim seviyeleri ile ö retmenlerin ihtiyaçları arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
H1: tatmini açısından ö retmenlerin e itim seviyeleri ile ö retmenlerin ihtiyaçları arasında anlamlı bir farklılık vardır.
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gösterir.

tatmini veya tatminsizli ine neden olan insan ihtiyaçlarıdır. htiyaçlar ki iden ki iye farklılık

nsan ya amını devam ettirebilmesi için beslenmek, nefes almak, uyumak, dinlenmek gibi temel
ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar fizyolojik ihtiyaçlar olarak adlandırılabilir.
nsan toplumda kendisine bir de er verilmesini ister. Çevresinde saygınlık olu turma çabası içinde
olur. Bu ihtiyaçlarda saygınlık ihtiyacı olarak adlandırılabilir.
Farklı e itim düzeyindeki ki iler için bu ihtiyaçların sırası de i mektedir. E itim düzeyi dü ük bir
ki i için fizyolojik ihtiyaçlarını giderme ilk sırada yer alırken, e itim düzeyi yüksek olan insan sadece
fizyolojik gereksinimlerini yerine getirmekle tatmin olmamaktadır. Örne in, üniversite mezunu bir
ö retmen kademe ilerlemek için yüksek lisans yapmak ister. Yüksek lisanstan da tatmin olmazsa
toplumda daha çok saygınlık kazanmak için doktora yapmaya yönelecektir. Böylece kendi isteklerini
tatmin ederek i inde doyuma ula acaktır.
4. SONUÇLAR VE ÖNER LER
Motivasyon konusu tüm ülkenin genelini ilgilendiren bir konu olarak kar ımıza çıkmaktadır. Bu
çerçevede Milli E itim Bakanlı ına ba lı ilkö retim okullarında görev yapan sınıf ö retmenlerinin
motivasyonunun ve i tatminin arttırılması hususunda alınacak önlemlerin, hem Milli E itimin geneliyle
ilgili, hem de ülkenin sosyal-ekonomik yapısıyla ilgili olaca ı durumunu ortaya koymaktadır.
Bu ara tırmada sınıf ö retmenlerinin motivasyonunun i tatmini üzerine etkisinin boyutları
açıklanmaya çalı ılmı tır. Bu çerçevede i tatminini etkileyen faktörler; sosyal imkan, çalı ma ortamı,
ihtiyaçlar, terfi ve ödüllendirme sistemi, verilen görevler ve e itim seviyesi olarak altı grupta
incelenmi tir. Demografik özellikler ise; cinsiyet, ya , medeni durum, e itim seviyesi, meslekteki hizmet
süresi ve kurumdaki hizmet süresi olarak incelenmi tir.
tatminini etkileyen faktörler ile demografik
özellikler arasında anlamlı farklılıklar olup olmadı ı istatistiksel olarak analiz edilmeye çalı ılmı tır.
Cinsiyet ile ihtiyaçlar arasında anlamlı bir farklılık olu masının nedeni erkeklerin ve kadınların
i ten beklentilerinin farklı olmasından kaynaklanabilir. Çünkü erkekler ücret gibi maddi isteklerin
kar ılanmasına önem verirken, bayanlar için i yerindeki saygınlık hissi ve takdir edilme gibi isteklerin
kar ılanması daha önemlidir.
Her örgütün dı görünü ü, çalı anlarına sa ladı ı haklara ba lı olarak çevreyi etkileme gücü
farklıdır. Bireyler, çevreden kabul gören ve özellikli olarak algılanan örgütlerde çalı mayı tercih edip, bu
tür örgütlerde çalı maktan haz duyarlar. Birçok ö retmen temiz, modern ve yeterli araç ve gerecin
bulundu u bir okulda çalı mak istemektedir. Çünkü ö retmenler için çalı ma ortamı ki isel rahatlık
açısından önemlidir. Bundan dolayı i tatmini açısından çalı ma ortamı ile cinsiyet arasında anlamlı bir
farklılık yoktur. Her iki cins ö retmen de kendi için en uygun bir çalı ma ortamında çalı mayı arzu eder.
Bu durumda Milli E itimin çalı ma ortamlarının iyile tirmesi yönündeki faaliyetlerine ara vermeden
devam etmesi, ça ın ihtiyaçlarına uygun teçhizat ve malzeme ile okulların donatılması gibi faaliyetlerine
devam etmesi gerekmektedir.
Süreç teorilerinde ö renme ve motivasyon sa lamak için terfi ve ödüllendirme sistemi önemlidir.
Yapılması istenen davranı ların ödüllendirilmesi ve üstün bir ba arı sa lanması durumunda ö retmene
terfi imkanının verilmesi gerekmektedir. Çünkü bireyler olumlu gördükleri davranı ı tekrarlar. Bu durum
ö retmenlerin daha hızlı motive olup ö rencileri üzerinde daha etkili olmalarını sa layacaktır. Yani
ö retmenlerin medeni durumları ile terfi ve ödüllendirme sistemi arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
Ba arılı bir ö retmen olmak isteyen her ki i için iyi davranı ların ödüllendirilmesi ve üstün ba arı
gösterildi i zaman terfi sisteminin yapılması ön planda yer almaktadır. Bu durumda Milli E itimin terfi
sisteminin; ö retmenlerin, e itim hedeflerinin gerçekle mesi için yapacakları katkıları ölçmeye yönelik
olması gerekmektedir. Bundan dolayı Milli E itim, ö retmenlerine, meslekte gösterdikleri ba arıların
kar ılı ında yükselmek için avantajlar sa lamalıdır. Ba arılı ile ba arısız ö retmen arasındaki ayrımı da
belirlemelidir.
Ö retmenlerin görevlerini yaparken, kendisinin ve ailesinin gelece i konusunda barınma, sa lık,
hizmetler vb. konularda kaygılarının bulunmaması gerekir. Bu kaygıların olmaması halinde ö retmen
kendini görevine tam anlamıyla verebilecek ve bütün i gücünü ö rencileri üzerinde olumlu etki
olu turmak için harcayacaktır. Yani ö retmenlerin medeni durumları ile sosyal imkanlar arasında anlamlı
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bir farklılık yoktur. Ba arılı bir ö retmen olmak için toplumdaki sanatsal, kültürel faaliyetleri ve
ö rencileri bu faaliyetlere yönlendirmek için iyi bir ya am standardı arttır. Bu durumda Milli E itim
ö retmenlere bu sosyal imkanları en iyi ekilde olu turmak için çalı malarını hızlandırmalıdır.
nsanlar i leri iyice ö renip tecrübe kazandıkça bulundukları durumlarında yetkilerini ve
dolayısıyla sorumluluklarını yetersiz görecektir. Bundan dolayı, daha yüksek yetki ve sorumluluklarla
çalı mayı hedefleyeceklerdir. Yükselme i yerinde bir ödüllendirme aracı olarak kullanılmaktadır. Bundan
dolayı belirli bir süreyi dolduran her ö retmen derece ve kademe ilerlemesi yapmak isteyecektir. e yeni
ba layan bir ö retmen ilk önce ö retmenlik mesle ine adapte olmaya çalı ır. Ve bu amacına ula tıktan
sonra mesle inde terfi etmek için kendini geli tirmeye ba lar.
Terfi i tatmini sa layan bir araçtır. Terfi çalı anın gösterdi i ba arıya kar ılık bir ödüldür. Terfi
gerçekle me nedeni ki inin takdir edilme, saygı görme ve kendini gerçekle tirme ihtiyacının bir sonucu
olarak ortaya çıkmaktadır. Terfi, farklı ki iler için farklı anlamlara gelmektedir. Terfi kimisi için maddi
gelirin artması, kimisi için sosyal statünün yükselmesi ve toplum içinde daha fazla saygınlık kazanılması
demektir. Bundan dolayı terfi, her ö retmenin i tatmin düzeyine farklı etkiler yapacaktır.
Ya lı ö retmenler için terfi ve dü ük ücret genç ö retmenlere göre daha az önemlidir Genç
ö retmenlerin terfi ve i ten beklentilere sahip olmaları nedeniyle ö retmenli e ilk ba ladıkları zaman
i ten tatminsiz olma olasılıkları yüksektir. Ya ilerledikçe i ten duyulan tatmin artmaktadır. Çünkü ya
ilerledikçe beklentiler belirlenerek sabitlenir ve gelecek kaygısı azalır. Bundan dolayı genç ö retmenler
ya lı ö retmenlere oranla daha dü ük i tatmin düzeyine sahiptir.
Fiziki ortamın sa lı ı, e itimin yapılabilmesi için gerekli araç- gereçlerin olması, barınma, ula ım,
görevlerin verilmesinde adaletli davranılması gibi konular sosyal imkanlar içerisinde yer almaktadır.
Örne in, fiziki ortamın sa lı ı meslekteki hizmet süresi yüksek olan ö retmenler için araç-gereç
yeterlili ine oranla daha fazla önem arz etmektedir. Meslekteki hizmet süresi az olan ö retmenlerin i
tatmininde ise araç-gereçlerin yeterlili i ilk sırada yer alır.
Sosyal imkanlar sa lanırken adaletli davranılması gerekmektedir. Hizmet yılı fazla olan bir
ö retmenin ataması köye yapılırken hizmet yılı az olan ö retmenin de i ik ekillerde ataması merkeze
yapılabilmektedir. Bu durum ö retmenleri mesleklerine kar ı bir isteksizlik olu turarak i tatminsizli ini
meydana getirir. Bu ba lamda adaletli davranabilmek için bir ö retmenin ba arısının de erlendirilmesi
sadece müfetti notuyla sınırlandırılmayıp; ö retmenlerin arkada larının, ailelerinin ve ö rencilerinin
görü lerinin alınmasını sa layacak bir yönetmelik Milli E itim tarafından olu turulabilir.
Ya ilerledikçe ve deneyim kazandıkça ki inin i e olan uyumu artar ve bunun sonucunda i
tatmini yükselir. Yani zaman içinde tecrübe kazanan ö retmen, elindeki sosyal imkanları en iyi ekilde
kullanarak daha iyi bir i ortaya çıkarmak için çabalar. Genç ö retmenler ise i e ilk ba ladıkları zaman
i ten beklentileri farklıdır. En iyi sosyal imkanlara sahip olmak isterler. Bu da i ten tatmin olamamalarına
sebep olur ve bu durum i e kar ı motivasyonu azaltıcı bir etki yapar. Kısacası ya lı ö retmenlerin sosyal
imkanlardan en iyi ekilde yararlanıp kendilerini motive etmeleri genç ö retmenlere oranla daha kolay
olmaktadır.
E itim seviyesinin i tatmini üzerinde olumlu bir etkisi vardır. nsanların e itim seviyesi arttıkça
bilgi ve kültür seviyeleri artmakta, hayata ve olaylara kar ı bakı açıları de i mektedir. Bu durum
çalı anlara verilen görevler üzerinde olumlu etki olu turmaktadır.
E itim seviyesi yüksek olan ö retmenler i lerinden daha fazla tatmin olurlar. Çünkü bu ki iler
mesleki açıdan üst düzeyde olmakla bir sosyal statü kazanırlar ve ö retmenlere bu sosyal statülerine göre
görevler verilir. Bu da ö retmenlerin yeteneklerini i lerinde daha çok kullanmalarına olanak sa lar. Yine
e itim seviyesi dü ük olan bir ki iye de kendi seviyesine uygun görevler verilerek çalı anın i inden
tatmin olması sa lanır.
Milli E itimdeki ö retmenlerin görev yerine göre e itilmesi de arttır. Bunun için Milli e itim;
ö retmen adaylarının görev yerlerinde önceden staj yapmalarını sa lanmalı ve meslek içi e itimler için
verilecek olan kursların yeterlili inin olması için çalı malar düzenlemelidir.
gösterir.

tatmini veya tatminsizli ine neden olan insan ihtiyaçlarıdır. htiyaçlar ki iden ki iye farklılık

nsan ya amını devam ettirebilmesi için yemek yemek, nefes almak, uyumak, dinlenmek gibi
temel ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar fizyolojik ihtiyaçlar olarak adlandırılabilir.
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nsan toplumda kendisine bir de er verilmesini ister. Çevresinde saygınlık olu turma çabası içinde
olur. Bu ihtiyaçlarda saygınlık ihtiyacı olarak adlandırılabilir.
Farklı e itim düzeyindeki ki iler için bu ihtiyaçların sırası de i mektedir. E itim düzeyi dü ük bir
ki i için fizyolojik ihtiyaçlarını giderme ilk sırada yer alırken, e itim düzeyi yüksek olan insan sadece
fizyolojik gereksinimlerini yerine getirmekle tatmin olmamaktadır. Örne in, üniversite mezunu bir
ö retmen kademe ilerlemek için yüksek lisans yapmak ister. Yüksek lisanstan da tatmin olmazsa
toplumda daha çok saygınlık kazanmak için doktora yapmaya yönelecektir. Böylece kendi isteklerini
tatmin ederek i inde doyuma ula acaktır.
E itim kurumları, ö retmenleri fiziksel ve dü ünce yönleriyle bir bütün olarak ele alıp,
motivasyon ve i tatminlerini etkileyen unsurları yakından inceleyip, motivasyonu arttırıcı yöntemleri
kullandıkları takdirde ba arılı ö retmenleri topluma kazandırmı olacaklardır. Ö retmenleri i e ba layan
ihtiyaçların neler oldu u iyice bilinmelidir. Milli E itimin bu konudaki çalı malarını hızlandırması
gerekmektedir.
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EK 1: ANKET
Ö retmen Arkada ım,

Milli E itimde kapasitemin tamamını kullanarak çalı tı ımı söyleyebilirim
Çalı tı ım ortamda insan ili kileri motivasyonumu direkt olarak etkilemektedir.
Okulumda danı ılma, toplantılara ve kararlara katılma, motivasyonumu olumlu olarak
etkilemektedir.
Elde etti im gelir, kendimin ve ailemin temel ekonomik ihtiyaçlarımı kar ılıyor
Elde etti im gelir, kendimin ve ailemin toplumsal ihtiyaçlarını kar ılıyor.
Elde etti im gelirin, de i ik sistemler (Primli üret sisteminin uygulanması, ödüllendirme sistemleri,
döner sermaye vb.) kullanılarak performansım kadar artırılabilece ini dü ünüyorum.
De erlendirme ve terfide, ödül ve cezalanın verilmesinde adilane davranıldı ını, hak edenlerin
aldı ını dü ünüyorum.
Ö retmenlerin toplum içerisindeki statüsü hak etti i yerdedir.
Çalı tı ım okullarda “Amaç birli i” sa lanması motivasyonumu olumlu etkilemektedir.
Ö retmenlerin haftalık ders saatleri uygun planlanması motivasyonumu olumlu etkilemektedir.
Ö retmenlerin “Yetki ve sorumlulukları” uygundur.
Çalı tı ım okullarda ö retmen ile yönetim arasında etkin bir ileti im sistemi mevcuttur.
Her ö retmenin belirli bir süre sonra derece ve kademe ilerlemesi yapmasını uygun buluyorum
Görev yerimdeki e itim araç, gereç ve malzemelerinin yetersiz veya teknolojik olarak eski olması
motivasyonumu olumsuz etkilemektedir.
Asli görevimin dı ında verilen ek görevler, verimli bir ekilde çalı mamı engeller.
lkö retimde, belirlenecek dersler için bran ö retmenlerinin görevlendirilmesi motivasyonu
arttıraca ını dü ünüyorum.
Belirli kuralların uygulandı ı disiplinli bir ortamda daha verimli ve huzurlu çalı ırım.
Ö retmenlerden beklenen davranı lar ödüllendirilirse; bunların tekrarlanma olasılı ı yükselir
Çalı tı ım okullarda, idari i lerin yo unlu u, verimli olarak asli görevimi yapmamı olumsuz
etkilemektedir.
hayatındaki ba arım ve tatmin olma derecem, çalı tı ım ortam ile ilgili algıladı ım e itlik veya
e itsizliklere ba lıdır.
Meslekteyken Bakanlık tarafından mesleki geli imimin sa lanması ve yeteneklerimin geli tirilmesi
için gerekli tedbirlerin alındı ına inanıyorum.
stemedi im tayin yerlerinde, verimli olarak çalı mam çok zordur.
Çalı tı ım yerlerde ö retmenlere yeterince inisiyatif verilmemekte, merkezi kontrol
uygulanmaktadır.
Milli E itimin sa ladı ı sosyal güvenlik haklarımı (emeklilik maa ı, lojman, ö retmen evi vb.)
yeterli buluyor ve motivasyonumu artırdı ını dü ünüyorum.
htiyaçlarımın önceli i ihtiyaçlar basama ındaki sıraya uygundur. Örne in; Güvenlik ihtiyaçları,
kendinden önce gelen fizyolojik ihtiyaçlar tatmin olmadan bana motive edici olarak etki etmez.
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Hiç katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Kat ılıyorum

MADDELER

Tamamen Katılıyorum

doyumu ile motivasyon arasındaki etkile im temeline dayanan bu çalı ma, Sınıf ö retmenlerinin Motivasyon ve Tatminlerini
Etkileyen Faktörleri ara tırmak amacıyla yapılmaktadır. Anketteki soruları kendinize en uygun seçene e (X) i areti koyarak
cevaplandırınız. Anketi doldururken gösterece iniz içtenlik, ara tırmanın sonucu açısından önem ta ımaktadır. lginizden dolayı
te ekkür ederiz.
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