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ÖZ 

Bu çalışmanın amacı ilköğretim okul yöneticilerinin öğretmenleri güdüleme 

davranışları ile öğretmenlerin mesleki ilgi düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma 

Mersin ve İzmir illeri ilköğretim okullarında çalışan 212 öğretmen ile yürütülmüştür. 

Veriler analiz edildiğinde, öğretmenlerin güdülenmelerinin psiko-sosyal boyutta 

“yüksek”, örgütsel- yönetsel boyutta “çok yüksek”, maddi boyutta ise “yüksek” 

düzeyde olduğu görülmüştür. Mesleki ilgileri ise  “orta” düzeydedir. Ayrıca cinsiyet, 

görev unvanı, öğrenim durumu değişkenlerine göre öğretmenlerin mesleki ilgi ve 

güdülenme düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Buna karşın mesleki kıdem 

değişkenine göre güdülenmenin maddi faktöründe ve mesleki ilgi düzeyinde öğretmenler 

arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Güdülenme ve güdülenmenin maddi boyutu ile 

mesleki ilgi düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur ve bu 

ilişki düşük düzeydedir. Yaş ile güdülenme ve mesleki ilgi düzeyi arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmamıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Güdülenme, mesleki ilgi, öğretmen 

 

ANALYSIS OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS' MOTIVATING 

BEHAVIOURS ON TEACHERS AND TEACHERS' VOCATIONAL INTEREST 

LEVELS 
 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the level of teachers’ motivations 

according to principals' behaviors and  the level of teachers’professional enthusiasm. 

Research was conducted with 212 primary school teachers. When the data was 

analyzed,  psycho-social sub-scale of teachers' motivation was estimated to be "high," 

the organizational-managerial sub-scale was estimated to be "very high," and  the 
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material sub-scale was estimated to be "high". Professional enthusiasm of teachers was 

estimated to be moderate. Furthermore, motivation and professional enthusiasm levels 

of teachers do not change in terms of such variants as gender, branch or level of 

education. On the other hand, the variant of seniority in profession affects their 

enthusiasm level in profession and psycho-social sub-scale of teachers’ motivation. A 

statistically meaningful correlation between motivation and professional enthusiasm 

was observed, and the level of this relationship was low. A meaningful correlation 

between  age, motivation and professional enthusiasm was not observed. 

Keywords: Motivation, professional enthusiasm, teacher 

 

GĠRĠġ 

        Bilim ve teknolojideki hızlı geliĢmeler, birey ve toplumu her alanda 

etkilemekte ve sosyal kurumların yapı ve iĢleyiĢini değiĢtirmektedir. Buna bağlı 

olarak da ülkeler, sahip olduğu eğitim sistemi ile ülkesinin manevi ve kültürel 

değerlerini benimseyen ve koruyan, beden, zihin ve ahlak bakımından geliĢmiĢ, 

bilimsel düĢünme gücüne sahip, bağlı olduğu toplumun ve evrenin mutluluğu 

için çalıĢan, yurdunu seven insan profili oluĢturabilmek için bir takım amaçlar 

benimsemektedirler. Bireyin bu özellikleri kazanması ise ancak eğitim 

etkinliklerinin bu amaçlara göre düzenlenmesi ile olur (Sarpkaya,2008:8). Bu 

etkinlikleri doğrudan gerçekleĢtirecek ve yönetecek kiĢi öğretmen olduğuna 

göre öğretmen okulun en önemli öğesidir. BaĢarılı bir eğitim öğretim ortamının 

oluĢması büyük oranda öğretmene bağlıdır ( Sarpkaya,2008:197). 

        Genellikle öğretmenler eğitimde kalite ve verimliliğin sağlanması için 

doygunluk verici zihinsel bir ortama ve örgütsel iklime ihtiyaç duymaktadırlar. 

Okul ortamında yönetici ile öğretmenler arasındaki etkileĢim öğretmenin 

mesleki ufkunu, güdülenme ve moral düzeyini olumlu ya da olumsuz yönde 

etkilemektedir. Olumlu ortamların oluĢması ise okulun baĢında bulunan okul 

yöneticilerinin dürüstlüğüne ve nesnelliğine bağlıdır. Yönetim bu konuda 

istikrarını korumalıdır (Aydın,2011:102). 

        Güdüleme, bireylerin beklentilerini, ihtiyaçlarını, amaçlarını kapsayan bir 

kavramdır ve günümüzde birçok anlamda kullanılabilmektedir. Güdülemenin 

yöneltme, motivasyon, isteklendirme, teĢvik etme gibi anlamları vardır. 

Gereksinimlerin birey tarafından hissedilmesi güdülenmenin baĢlamasına neden 

olur. Türü ne olursa olsun bu gereksinimler karĢılanmaları için bireyleri belli 

davranıĢlarda bulunmaya iterler. Bu itici gücün oluĢması ise bireyin 

uyarılmasına bağlıdır. Uyarılması sonucu birey davranıĢta bulunur. DavranıĢta 

bulunan bireyin gerekçesi gereksinimlerini karĢılamaktır. Doyuma ulaĢma, bu 

sürecin son aĢamasıdır. Sonuçta gereksinimleri karĢılandığı için birey mutlu 

olur. (Özkalp ve Kırel, 2010: 279 ). 

        ĠĢgörenin, yönetmenince, üyesi olduğu kümece ya da baĢka dıĢ etkenlerce 

değiĢik yöntemler kullanılarak görev hedeflerini gerçekleĢtirmeye etkilenmesi 

dıĢsal güdülenmedir. Denetim odağı hem içsel güdülenmenin hem de dıĢsal 

güdülenmenin gerçekleĢmesinde önemlidir. Ġçsel güdülenme içten denetimli 

bireyler tarafından, dıĢsal güdülenme ise dıĢtan denetimli bireyler tarafından 
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tercih edilen bir durumdur. DıĢsal güdülenmeyi yeğleyen iĢgörenler için 

yönetmen güdüleme yöntem ve koĢullarını ayarlamalıdır. 

        DıĢsal güdülenmenin; iĢgörenin görevinde ölçülenmiĢ düzeyde edim elde 

edilmesi, iĢten doyum alması, örgütün yaĢamını sürdürülmesi hedefleri 

bulunmaktadır (Tosi, Rizzo ve Carroll,1994: Akt: BaĢaran, 

2004:266).Yönetmen bu hedefleri gerçekleĢtirmek için iĢgörenin bireysel ve 

çevresel etkenlerini göz önünde bulundurmak zorundadır ve güdüleme yollarını 

bu etkenlere göre seçmelidir. ĠĢgörenin, biliĢsel, bedensel ve duyuĢsal gücü; 

kiĢilik özellikleri; görevindeki yeterliği; örgüte, iĢine ve görevine karĢı tutumu 

ast, üst ve öteki iĢgörenlerle iliĢkileri bireysel etkenlere girer. Bireyin çevresi 

elveriĢli olduğunda ise yönetmenin güdüleme davranıĢları sayesinde iĢgörenin 

içten güdülenmesi mümkündür. 

        Olumsallık Kuramı‟na göre çevresindeki etki tepki sonucu bireyin 

davranıĢı ortaya çıkar. Bireyin kendi gereksinimlerinin doyurmasının aksine, 

çevresindekiler güdülenmesini önemli derecede etkiler ve güdülenmesini sağlar 

(Hitt ve diğerleri, 1979, Akt: BaĢaran, 2004:267). ĠĢgörenin güdülenmesinin 

olumsuz etkilenmemesi için yönetici doğru zamanda doğru yöntemler tercih 

etmelidir. 

        Okul ortamında ise güdülenme; yöneticilerin okulun personellerini bireysel 

amaçlar ve örgütsel amaçlar doğrultusunda harekete geçirmek için kullandıkları 

bir süreç olarak tanımlanabilir (Sağlam,2009). Duyarlı ve etkili müdürler, kendi 

gereksinim ve amaçlarının yanı sıra öğretmenlerinde gereksinim ve amaçlarını 

göz önünde bulundururlar ve onları etkin kılmaya çalıĢırlar. Okulun yönetici ve 

öğretmenlerin birbirlerine güven duydukları, destek verdikleri, çatıĢmaları 

örgütün ilerlemesi için olgu olarak kullanan bir ortam haline getirilmesi 

yöneticiye bağlıdır. Öğretmenin yapması gereken iĢi kavramasının ve yapmaya 

istekli olmasının sağlanması yöneticinin görevidir. Bu sayede öğretmenlerden 

beklenen verim elde edilebilmektedir(Aydın,2011, :103-104). 

        YetiĢkin bir iĢi yapmaya güdülenmedikçe ya da iĢi yapmaya zorlandıkça o 

iĢte baĢarı göstermesi beklenilen düzeyde olmaz. ĠĢte bu nedenle iĢgörenlerin 

örgütsel amaçlara güdülenmelerinde ve tüm çabalarını örgüt için 

harcamalarında yöneticinin tutum ve davranıĢları etkilidir (BaĢaran, 2004:267). 

        Okul yöneticileri, öğretmenlerin iĢe güdülenmesiyle yükümlüdür. Çünkü 

iĢini yapmaya güdülenmiĢ bireyler, iĢine kendini adayabilir, bütün enerjisini 

örgütü hedeflerine ulaĢtırmak için harcayabilir ve bu sayede iĢin verimliliğinin 

artmasında yarar sağlayabilir. Okul çalıĢanlarının bilgi, yetenek ve güçlerini 

okulun hedeflerini gerçekleĢtirmek için harcamaları okulun baĢarısı için 

gereklidir. Bu nedenledir ki okul yöneticileri çalıĢanları güdülerken okulun 

hedefleri doğrultusunda hareket etmelidir (KocabaĢ ve Karaköse, 2005).  

        Örgütsel iletiĢim; örgütlerde bilginin bir bireyden diğerine taĢınması olarak 

tanımlanır (Elma ve Demir,2003:136). Örgütlerde örgüt üyeleri arasındaki 

iletiĢimin etkili olması için yöneticinin yerine getirmesi gereken hem dikey hem 

de yatay iletiĢimi birlikte kullanmak, üyeler arası iliĢkileri geliĢtirmeye yardımcı 
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olmak, örgütte bilgi akıĢının düzenli olabilmesi için enformasyon birimleri 

kurmak, iletiĢim engellerini ortadan kaldırmak gibi rolleri vardır (ġiĢman, 

2011:189). 

        Örgütler belli amaçları gerçekleĢtirmek için kurulurlar ve amaçların 

gerçekleĢmesi için güçlü bir iletiĢim ağına sahip olmaları gerekir. ĠletiĢim, 

örgütlerin olmazsa olmazıdır. ÇalıĢanlardan en üst düzeyde verim alınması, 

onların iĢleri ile bütünleĢmeleri, iĢlerinden doyum almaları, bu yönde 

güdülenebilmeleri sağlıklı bir iletiĢim ortamı ile sağlanabilir. Bu noktada en 

önemli görev yöneticilerindir. Yöneticiler astlarının kendilerini geliĢtirmeleri ve 

örgüt amaçları ile özdeĢleĢebilmeleri bakımından destekleyerek güdülemeleri 

gerekir (Elma ve Demir,2003:158-159). 

        Okul örgütünde de güdülenmenin sağlanabilmesi için iletiĢim ortamına 

dikkat edilmesi önemlidir. ÇalıĢanların birbirleriyle alakadar olduğu, 

birbirlerine saygı gösterdiği, çalıĢanlardan nelerin beklendiğinin açıkça 

belirtildiği, okul içinde serbest bilgi akıĢının sağlandığı bir okul ortamının 

çalıĢanları güdülemede önemi büyüktür (KocabaĢ ve Karaköse, 2005). 

        Okul yöneticileri çalıĢanları güdüleyebilmek için olumlu davranıĢlarına 

yönelik belirli aralıklarla ödüllendirme,  okulla ilgili konularda çalıĢanlarında 

fikrini alma gibi pekiĢtirici davranıĢları ihmal etmemelidir. Çünkü bu 

davranıĢlar öğretmenlerin iĢlerini severek yapmalarında, çalıĢma arzularının 

artmasında, eğitim öğretim sürecinde hata yapma risklerinin azalmasında etkili 

olacaktır (KocabaĢ ve Karaköse, 2005). 

        Örgütsel etkililiğin artırılmasında ise, örgütsel bağlılık, iĢ doyumu, 

motivasyon ve örgütsel adalet gibi kavramların önemi giderek artmaktadır. 

Örgüt üyelerinin örgüte olan bağlılıklarının yönüne psikolojik anlaĢma etki 

etmektedir. Bireyle örgüt arasındaki karĢılıklı ekonomik iliĢkiler ve somut 

faydalara dayanan anlaĢmaya iĢ görücü anlaĢma, sosyal karĢılıklılığa ve soyut 

ilkelere dayanan anlaĢmaya iliĢkisel anlaĢma denir. Örgütleriyle kendi 

aralarında iĢ görücü psikolojik anlaĢmalara sahip olan bireyler örgütlerine 

hesapçı bir bağlılık geliĢtirirken iliĢkisel anlaĢmalara sahip olan bireyler ise 

örgütlerine duygusal olarak bağlanmaktadırlar (Meyer ve Allen, 1998).  

        Korku, görev ve sevgi davranıĢın meydana gelmesine neden olur. Birey 

korkudan dolayı motive olduğunda iĢi mecburiyetten, görevden dolayı motive 

olduğunda yapması gerektiği için ve sevgiden dolayı motive olduğunda ise 

istediği için yapar (Eroğlu, 2007). Bu nedenledir ki öğretmenlerin mesleğe 

bağlılıklarını etkileyen değiĢkenlere ve mesleklerine duygusal olarak 

bağlanabilmeleri için güdülenmelerine, ilgilerine ve duygularına vurgu yapmak 

önemli görülmektedir.  

        ĠĢgörenlerin içinde bulundukları örgüte karĢı olumlu ilgiye örgüte bağlılık; 

olumsuz ilgiye de yabancılaĢma denilmektedir (Sağlam, 1979, 99 Akt: 

Sağlam,2009 ). Örgütsel bağlılığın öncülü mesleki bağlılık, mesleki bağlılığın 

öncülü ise mesleki ilgi olarak bilinmektedir.(Sağlam,2009) 
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        ÇalıĢanın örgüte olan bağlılığı, çalıĢtığı örgütün hedeflerini benimsemesi 

ve o örgüt için içindeki varlığını sürdürmeyi istemesidir (Baysal ve Paksoy, 

1999: 7-15, Akt: Sağlam,2009). Mesleki bağlılık ise iĢgörenin, mesleğinin 

gerektirdiği amaç ve değerlerine uygun davranma isteği ve mesleki rollerini 

etkin olarak yerine getirme beklentisidir (Eroğlu,2007). 

        Ġlgi belli faaliyetlere isteyerek yönelme, bu faaliyetleri kısıtlayıcı koĢullar 

altında bile baĢka faaliyetlere tercih etme ve bu faaliyetleri yaparken yorgunluk 

yerine dinlenmiĢlik, bıkkınlık yerine devam etme isteği duyma varlığına 

hükmettiğimiz bir iç uyarıcı olarak düĢünülebilir (Kuzgun,2000: 50). 

        Kariyer geliĢimi uzun ve karmaĢık bir süreçtir. Kariyer geliĢimini etkileyen 

birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin ölçülebilenleri ise; yetenek, çoklu 

zeka, ilgi, kiĢilik özellikleri, mesleki değer, aile sosyoekonomik düzey, cinsiyet, 

politik ve ekonomik faktörlerdir (YeĢilyaprak, 2011:,44). Mesleki ilgi ise bu 

grubun içerisinde psiko dinamik özellik göstermektedir. Mesleki ilgi, bir 

mesleki etkinlikten elde edilen doyum sonucunda etkinliğe tekrar yönelme 

eğilimi ve mesleğin görevlerini yerine getirirken yaĢanan hoĢnutluk Ģeklinde 

tanımlandığı düĢünüldüğünde, mesleki ilginin, mesleğe bağlılıkla ilgili tutumun 

duyuĢsal boyutu olduğu söylenebilir. Strong meslek tercihlerinin kararlılığını 

incelerken, mesleki ilginin sınırlarını çok iyi belirlemiĢtir. Strong‟a göre Ģayet 

bir kimse mesleki ilgiyi bir kimsenin Ģu anda sevdiği meslek olarak tanımlarsa 

bu tür ilgide çok az bir kararlılık vardır. Ġlgi meslek hayatı boyunca kendini 

gösteren yöneliĢlerin toplamı olarak anlaĢıldığında daha kararlı bir nitelikten 

söz edilmektedir.(Super ve Crites, 1963, Akt: Kuzgun,2000: 61) Öğretmenlerin 

mesleki bağlılıklarını etkileyen mesleki ilgi düzeylerinin ne tür değiĢkenlerden 

etkilendiğini bilmekte fayda vardır. 

             Bu araĢtırma ile ilköğretim okul yöneticilerinin öğretmenleri güdüleme 

davranıĢları ile öğretmenlerin mesleki ilgilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır: 

1. Öğretmenlerin okul yöneticilerinin güdüleme davranıĢlarına bağlı 

olarak güdülenmeleri hangi düzeydedir? 

2. Öğretmenlerin mesleki ilgileri hangi düzeydedir? 

3. Öğretmenlerin okul yöneticilerinin güdüleme davranıĢlarına bağlı 

olarak güdülenmeleri; yaĢlarına, cinsiyetlerine, öğrenim durumlarına, 

görev unvanlarına, mesleki kıdemlerine göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir? 

4. Öğretmenlerin mesleki ilgileri yaĢlarına, cinsiyetlerine, öğrenim 

durumlarına, görev unvanlarına, mesleki kıdemlerine göre farklılık 

göstermekte midir? 

5. Öğretmenlerin okul yöneticilerinin güdüleme davranıĢlarına bağlı 

olarak güdülenmeleri ile mesleki ilgileri arasında anlamlı bir iliĢki var 

mıdır? 

6. Öğretmenlerin okul yöneticilerinin güdüleme davranıĢlarına bağlı 

olarak güdülenmeleri ile yaĢları arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 
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7. Öğretmenlerin mesleki ilgileri ile yaĢları arasında anlamlı bir iliĢki var 

mıdır?  

YÖNTEM 

AraĢtırmanın Modeli 

AraĢtırmada tarama modeli esas alınmıĢtır. Çünkü tarama modeli insanların 

tutumları, inanıĢları, değerleri, alıĢkanlıkları, düĢünceleri gibi bilgi türlerini 

belirlemede kullanılan bir araĢtırma modelidir (Mcmillan ve Schumacher, 

2001). AraĢtırmada öğretmenlerin güdülenme ve mesleki ilgi düzeylerinin bazı 

değiĢkenlere göre nasıl değiĢtiği ve bunlar arasındaki iliĢkileri ortaya koymaya 

yönelik değerlendirmeler var olan Ģekliyle betimlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

ÇalıĢma Grubu 

AraĢtırmanın çalıĢma grubu, 2011-2012 öğretim yılında Mersin ve Ġzmir 

illeri merkez ilköğretim okullarında çalıĢan 212 öğretmenden oluĢmaktadır. 

ÇalıĢma grubunun seçiminde uygun örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. Uygun 

örnekleme yöntemi zaman, para, iĢ gücü açısından var olan sınırlılıklar 

nedeniyle örneklemin kolay ulaĢılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden 

seçilmesidir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 

2011). AĢağıda katılımcıların il, cinsiyet, mesleki kıdem, öğrenim durumu, yaĢ 

ve görev unvanı değiĢkenlerine göre frekans tabloları verilmiĢtir. 

Tablo 1. AraĢtırmaya Katılan Öğretmenlere ĠliĢkin Demografik Bilgiler 

DeğiĢken  Özellik n % 

Ġl Mersin 

Ġzmir                         

Toplam  

80 

132 

212 

37.7 

62.3 

100.0 

Cinsiyet Kadın 

Erkek  

126 

86 

59.4 

40.6 

Mesleki Kıdem 10 yıl ve daha az 

11-20 yıl 

21 yıl ve üzeri 

Toplam  

35 

79 

98 

212 

16.5 

37.3 

46.2 

100.0 

Öğrenim 

Durumu 

Lisans 

Lisansüstü 

Toplam  

198 

14 

212 

93.4 

6.6 

100.0 

YaĢ 20-40 yaĢ 

41-60 yaĢ 

Toplam  

69 

143 

212 

32.5 

67.5 

100.0 

Görev Unvanı BranĢ 

Sınıf  

Toplam 

100 

112 

212 

47.2 

52.8 

100.0 

 

Veri Toplama Aracı 
AraĢtırmada üç bölümden oluĢan bir ölçme aracı kullanılmıĢtır. Birinci 

bölümde katılımcıların yaĢlarına, cinsiyetlerine illerine, öğrenim durumlarına, 
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görev unvanlarına, mesleki kıdemlerine iliĢkin sorular yer almaktadır. Ġkinci 

bölümde öğretmenlerin, ilköğretim okul yöneticilerinin güdüleme 

davranıĢlarına yönelik algılarını ölçmek için ise Çiçek (2002) tarafından 

geliĢtirilen “ Okul Yöneticilerinin Güdüleme DavranıĢları ve Öğretmenlerin 

Güdülenme Düzeyleri” adlı ölçek yer almaktadır. Bu ölçekte 31 adet madde 

bulunmaktadır. Bu maddeler psiko-sosyal (1-8. Maddeler), örgütsel- yönetsel 

(9- 22. maddeler) ve maddi (23-31.maddeler) olmak üzere toplam 3 alt boyut 

altında toplanmıĢtır.5‟li derecelemeli likert tipi bir ölçek olup puanlamaları 1 ve 

5 arasında yapılmaktadır. Cronbach α iç tutarlılık katsayısı ölçeğin bütünü için 

0,97 olarak belirlenmiĢtir. Bu değer ölçeğin güvenilir bir ölçme aracı olduğunu 

gösterir. Diğer bir ifadeyle, ölçekteki tüm maddelerin aynı özelliği ölçtüğü, 

ölçülen özelliğin homojen yapıda olduğu söylenebilir. Üçüncü bölümde 

öğretmenlerin mesleki ilgi düzeylerinin ölçülmesi için Sağlam (2009) tarafından 

geliĢtirilen “Ġlköğretim Okulu Sınıf ve BranĢ Öğretmenlerine Yönelik Mesleki 

Ġlgi Düzeyi Anketi”  kullanılmıĢtır. Öğretmenlerin kendi algılarına göre mesleki 

ilgi düzeyine iliĢkin 7 soru bulunmaktadır.  Ölçekte yer alan 7 maddenin 

Cronbach α iç tutarlılık katsayısı 0, 85 olarak belirlenmiĢtir. Bu değer ölçeğin 

güvenilir bir ölçme aracı olduğunu gösterir. 5‟li derecelemeli likert tipi bir ölçek 

olup puanlamaları 1 ve 5 arasında yapılmaktadır. 

Verilerin Çözümlenmesi 
AraĢtırmada verilerin çözümlenmesinde betimsel ve kestirimsel 

istatistik yöntemleri kullanılmıĢtır. Ölçeklerden elde edilen veriler puanlanarak 

öğretmenlerin güdülenme ve mesleki ilgi düzeyleri belirlenmiĢtir. Verilerin 

çözümlenmesinde SPSS-17 istatistik paket programı kullanılmıĢtır. Güdülenme 

ve mesleki ilgi düzeylerinin cinsiyete, ile ve görev unvanına göre farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek için bağımsız örneklem t-testi ve güdülenme 

ve mesleki ilgi düzeylerinin öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için ise nonparametrik bir istatistiksel yöntem olan 

Mann Whitney-U testi kullanılmıĢtır. Mann Whitney U Testi, bağımsız gruplar t 

testinin parametrik olmayan istatistikteki karĢılığıdır. Birbirinden bağımsız, az 

denekli ve puanların normallik varsayımını karĢılamadığı iki örneklemin 

ortalamalarını bir bağımlı değiĢken açısından karĢılaĢtırmak amacıyla kullanılır 

(Ekiz,2009).Güdülenme ve alt boyutları ile mesleki ilgi düzeyleri arasında ve 

ayrıca güdülenme ve mesleki ilgi düzeyleri ile yaĢ arasında anlamlı bir iliĢkinin 

olup olmadığı Pearson Momentler Korelasyon Analizi ile incelenmiĢtir. 

Güdülenme ve mesleki ilgi düzeylerinin mesleki kıdeme göre farklılık gösterip 

göstermediğini bulmak için tek yönlü varyans analizi uygulanmıĢtır.  

BULGULAR 

Öğretmenlerin, güdülenme ve mesleki ilgi düzeylerini belirlemek üzere 

uygulanan ölçme aracı sonucunda elde edilen veriler analiz edilmiĢtir. Her bir 

alt boyut (psiko-sosyal, örgütsel-yönetsel, maddi) ile ilgili güdülenme ve 

mesleki ilgi ölçekleri ayrı ayrı incelenmiĢtir. 
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Tablo 2  

Güdülenme ve Mesleki Ġlgi Düzeyleri, Ortalama ve Standart Sapmaları  

DeğiĢkenler N 

 

 S.s. Düzey 

Psiko-sosyal 

 

212 24.26 

 

8.25 

 

Yüksek 

Örgütsel-

yönetsel 

 

212 52.86 

 

11.69 

 

Çok yüksek 

Maddi 

 

212 26.43 

 

10.08 

 

Yüksek 

Mesleki ilgi 

 

212 29.48 

 

3.80 

 

Orta 

    AraĢtırmaya katılan tüm öğretmenlerin ölçülen güdülenme ölçeğine iliĢkin 

maddelere verdikleri cevapların ortalamaları incelendiğinde; psiko-sosyal 

boyutun “yüksek”, örgütsel- yönetsel boyutun “çok yüksek”, maddi boyutun ise 

“yüksek” düzeyde olduğu görülmüĢtür. Aynı Ģekilde mesleki ilgi ölçeğine 

iliĢkin maddelere verdikleri cevapların ortalamaları incelendiğinde “orta” 

düzeyde görüĢ bildirdikleri görülmüĢtür. 

      Ġlköğretim okullarında çalıĢan öğretmenlerin güdülenmelerinin ve mesleki 

ilgilerinin illerine farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla t testi 

uygulanmıĢtır. Tablo 3‟te ilköğretim okullarında çalıĢan öğretmenlerin illerine 

göre güdülenme ölçeğinin bütününden, güdülenmenin alt boyutlarından ve 

mesleki ilgi ölçeğinden aldıkları puanlara iliĢkin bağımsız örneklem t testi 

verileri sunulmuĢtur.  

 

Tablo 3 

 Ġlköğretimde ÇalıĢan Öğretmenlerin Ġllerine Göre Güdülenme ve Mesleki 

Ġlgi Ölçeklerinden Aldıkları Puanlara Uygulanan Bağımsız Örneklem T 

Testi 

 Ġl N X  S.s. T p 

Güdülenme Mersin 

Ġzmir  

80 

132 

104.86 

102.77 

25.90 

27.71 

0.55 0.59 

Psiko-

sosyal  

 

Mersin 

Ġzmir 

80 

132 

24.88 

23.90 

7.93 

8.45 

0.84 0.40 

Örgütsel-

Yönetsel  

Mersin 

Ġzmir 

80 

132 

51.80 

53.51 

11.86 

11.58 

-1.04 0.30 

Maddi Mersin 

Ġzmir 

80 

132 

28.20 

25.36 

9.42 

10.34 

2.00 0.04 

 Mesleki 

Ġlgi 

Mersin 

Ġzmir 

80 

132 

30.25 

29.02 

3.43 

3.95 

2.32 0.02 

 

X



Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, Ekim 2012 

 31 

Tablo 3‟teki veriler göz önüne alındığında, il değiĢkenine göre öğretmenlerin 

güdülenme ve mesleki ilgi puanları için yapılan bağımsız grup t testinde 

güdülenmenin maddi boyutundan ve mesleki ilgi ölçeğinden elde edilen t 

değerleri sırasıyla 2.00 ve 2.32 olup istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<.05). Buna 

göre Mersin ilinde bulunan öğretmenlerin maddi boyutta güdülenmeleri ve 

mesleki ilgileri Ġzmir ilinde bulunan öğretmenlerden daha yüksektir. Diğer 

boyutlarda ve güdülenme ölçeğinin bütününde Mersin ve Ġzmir‟de bulunan 

öğretmenlerin puanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Tablo 4‟te 

ilköğretim okullarında çalıĢan öğretmenlerin cinsiyetlerine göre güdülenme 

ölçeğinin toplamından, alt boyutlarından ve mesleki ilgi ölçeğinden aldıkları 

puanlara iliĢkin bağımsız örneklem t testi verileri sunulmuĢtur.   

 

Tablo 4 

 Ġlköğretimde ÇalıĢan Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Güdülenme ve 

Mesleki Ġlgi Ölçeklerinden Aldıkları Puanlara Uygulanan Bağımsız 

Örneklem T Testi 

 Cinsiyet N X  S.s. T p 

Güdülenme  Kadın 

Erkek  

126 

86 

101.38 

106.75 

28.82 

23.90 

-1.48 0.14 

Psiko-

sosyal  

 

Kadın 

Erkek 

126 

86 

23.36 

25.59 

8.32 

8.01 

-1.95 0.05 

Örgütsel-

Yönetsel  

 

Kadın 

Erkek 

126 

86 

52.20 

53.83 

 

12.93 

9.58 

-1.06 0.29 

Maddi  Kadın 

Erkek 

126 

86 

25.82 

27.33 

10.62 

9.22 

-1.09 0.28 

Mesleki 

Ġlgi 

Kadın 

Erkek 

126 

86 

29.60 

29.30 

3.97 

3.55 

 

0.57 

 

0.57 

 

  Tablo 4‟teki veriler göz önüne alındığında, cinsiyet değiĢkenine göre 

öğretmenlerin güdülenmeleri ve mesleki ilgileri arasında anlamlı fark yoktur 

(p>.05).Buna göre kadın ve erkek öğretmenlerin mesleki ilgileri ve ayrıca 

güdülenmeleri arasında fark yoktur.  Tablo 5‟te ilköğretim okullarında çalıĢan 

öğretmenlerin görev unvanlarına göre güdülenme ve mesleki ilgi ölçeğinden 

aldıkları puanlara iliĢkin bağımsız örneklem t testi verileri sunulmuĢtur.  
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Tablo 5 

 Ġlköğretimde ÇalıĢan Öğretmenlerin Görev Unvanlarına Göre Güdülenme 

ve Mesleki Ġlgi Ölçeklerinden Aldıkları Puanlara Uygulanan Bağımsız 

Örneklem T Testi 

 branĢ N X  S.s. T p 

Güdülenme BranĢ  

Sınıf  

100 

112 

106.45 

100.98 

26.34 

27.43 

1.48 0.14 

Psiko-

sosyal  

 

BranĢ  

Sınıf 

100 

112 

24.79 

23.79 

7.84 

8.62 

0.88 0.38 

Örgütsel-

Yönetsel  

BranĢ  

Sınıf 

100 

112 

54.23 

51.64 

11.57 

11.71 

1.62 0.11 

Maddi  BranĢ  

Sınıf 

100 

112 

27.43 

25.54 

9.92 

10.18 

1.36 0.17 

 Mesleki 

Ġlgi 

BranĢ  

Sınıf 

100 

112 

29.17 

29.76 

3.84 

3.76 

 

-1.13 0.26 

 

Tablo 5‟teki veriler göz önüne alındığında, görev unvanı değiĢkenine 

göre öğretmenlerin güdülenmeleri ve mesleki ilgileri arasında anlamlı fark 

yoktur (p>.05).Buna göre branĢ ve sınıf öğretmenlerinin mesleki ilgileri ve 

güdülenmeleri arasında fark yoktur. Tablo 6‟da ilköğretim okullarında çalıĢan 

öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre güdülenme ölçeğinin toplamından, alt 

boyutlarından ve mesleki ilgi ölçeğinden aldıkları puanlara iliĢkin tek yönlü 

varyans analizi verileri sunulmuĢtur.  

 

 

Tablo 6 

 Ġlköğretimde ÇalıĢan Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre 

Güdülenme ve Mesleki Ġlgi Ölçeklerinden Aldıkları Puanlara Uygulanan 

Tek Yönlü Varyans Analizi 

  Kareler  

Toplamı  

S.d. Kareler 

Ortalaması 

F p 

Güdülenme Gruplar 

arası 

Gruplar 

Ġçi  

Toplam 

138.83 

153670.56 

153809.39 

2 

209 

212 

69.41 

735.27 

 

0.09 0.91 

Psiko-

sosyal  

 

Gruplar 

arası 

Gruplar 

Ġçi  

Toplam 

63.47 

14305.73 

14369.20 

2 

209 

212 

31.74 

68.45 

0.46 0.63 
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  Kareler  

Toplamı  

S.d. Kareler 

Ortalaması 

F p 

Örgütsel-

Yönetsel  

Gruplar 

arası 

Gruplar 

Ġçi  

Toplam 

24.41 

28802.27 

28826.67 

2 

209 

212 

12.20 

137.81 

0.09 0.92 

Maddi  Gruplar 

arası 

Gruplar 

Ġçi  

Toplam 

49.60 

21376.48 

21426.08 

2 

209 

212 

24.80 

102.28 

0.24 0.79 

Mesleki 

Ġlgi 

Gruplar 

arası 

Gruplar 

Ġçi  

Toplam 

3.05 

3041.88 

3044.93 

2 

209 

212 

1.52 

14.55 

0.11 0.90 

 

Tablo 6 incelendiğinde mesleki kıdem değiĢkenine göre öğretmenlerin 

güdülenme ve mesleki ilgi puanları arasındaki fark anlamlı yoktur (p>.05). 

Tablo 7‟de ilköğretim okullarında çalıĢan öğretmenlerin öğrenim durumlarına 

göre güdülenme ve mesleki ilgi ölçeğinden aldıkları puanlara iliĢkin Mann-

Whitney U Testi verileri sunulmuĢtur. 

 

Tablo 7 

Ġlköğretimde ÇalıĢan Öğretmenlerin Öğrenim Durumlarına Göre 

Güdülenme ve Mesleki Ġlgi Ölçeklerinden Aldıkları Puanlara Uygulanan 

Mann-Whitney U Testi 

 Öğrenim 

Durumu 

N Sıra 

Ortalaması 

U P 

Güdülenme Lisans 

Yüksek 

Lisans 

Toplam  

198 

14 

212 

105.53 

120.18 

1194.50 0.39 

Psiko-sosyal  

 

Lisans 

Yüksek 

Lisans 

Toplam 

198 

14 

212 

105.57 

119.71 

1201.00 0.40 

Örgütsel-

Yönetsel  

Lisans 

Yüksek 

Lisans 

Toplam 

198 

14 

212 

105.05 

127.04 

1098.50 0.20 

Maddi  Lisans 198 106.37 1360.00 0.91 
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 Öğrenim 

Durumu 

N Sıra 

Ortalaması 

U P 

Yüksek 

Lisans 

Toplam 

14 

212 

108.36 

Mesleki Ġlgi Lisans 

Yüksek 

Lisans 

Toplam 

198 

14 

212 

105.99 

113.75 

1284.50 0.65 

 

Öğretmenlerin güdülenme ve mesleki ilgi düzeylerinin öğrenim durumu 

değiĢkenine göre karĢılaĢtırılmasına iliĢkin Mann-Whitney U Testi sonuçları 

incelendiğinde, hiçbir alt boyutta ve toplam puanlarda, lisans ve lisansüstü 

grupları arasında anlamlı bir fark yoktur (Tümünde p>.05). Lisans ve lisansüstü 

mezunu öğretmenlerin güdülenmeleri ve mesleki ilgileri arasında anlamlı bir 

farkın olmadığı söylenebilir. Tablo 8‟de ilköğretim okullarında çalıĢan 

öğretmenlerin güdülenmeleri ve mesleki ilgi ölçeklerinden aldıkları puanlarına 

uygulanan pearson korelasyon analizi verileri sunulmuĢtur.  

 

Tablo 8 

Ġlköğretim Okullarında ÇalıĢan Öğretmenlerin Güdülenme ve Mesleki Ġlgi 

Ölçeklerinden Aldıkları Puanlara Uygulanan Pearson Korelasyon Analizi 

  Güdülenme Psiko- sosyal Örgütsel-

yönetsel 

Maddi 

   Mesleki ilgi r 

p  

0.14 

0.04 

 

0.07 

 

0.16 

0.17 

0.01 

 

Tablo 8 incelendiğinde güdülenme ve güdülenmenin maddi boyutu ile 

mesleki ilgi düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur 

(p<.05). Sırasıyla r değerleri 0.14 ve 0.17 olup öğretmenlerin güdülenme 

dereceleri ve mesleki ilgileri arasında düĢük düzeyde bir iliĢki tespit edilmiĢtir. 

Diğer boyutlar ile mesleki ilgi düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunmamıĢtır (p>.05). Tablo 9‟da ilköğretim okullarında çalıĢan öğretmenlerin 

güdülenme dereceleri,  mesleki ilgi düzeyleri ile yaĢ arasındaki iliĢki 

sunulmuĢtur. 

 

Tablo 9 

Ġlköğretim Okullarında ÇalıĢan Öğretmenlerin YaĢ Ġle Güdülenme ve 

Mesleki Ġlgi Ölçeklerinden Aldıkları Puanlara Uygulanan Pearson 

Korelasyon Analizi 

 Toplam 

güdülenme 

Psiko 

sosyal 

Örgütsel 

yönetsel 

Maddi  Mesleki 

Ġlgi 

p 0.27 0.56 0.27 0.23 0.48 
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Tablo 9 incelendiğinde yaĢ ile güdülenme dereceleri ve mesleki ilgi 

düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki yoktur (p>.05).  

SONUÇ, TARTIġMA VE ÖNERĠLER 

AraĢtırmaya katılan tüm öğretmenlerin ölçülen güdülenme ölçeğine 

iliĢkin maddelere verdikleri cevapların ortalamaları incelendiğinde; psiko-sosyal 

boyutun “yüksek”, örgütsel- yönetsel boyutun “çok yüksek”, maddi boyutun ise 

“yüksek” düzeyde olduğu görülmüĢtür. Aynı Ģekilde mesleki ilgi ölçeğine 

iliĢkin maddelere verdikleri cevapların ortalamaları incelendiğinde “orta” 

düzeyde görüĢ bildirdikleri görülmüĢtür. Ancak Sağlam (2009)‟un çalıĢmasında 

istatistiksel olarak hem sınıf öğretmenlerinin hem de branĢ öğretmenlerin 

ölçülen mesleki ilgi düzeyleri “yüksek” olarak bulunmuĢtur. 

Ġl değiĢkenine göre öğretmenlerin güdülenme ve mesleki ilgileri için 

yapılan bağımsız grup t testinde güdülenmenin maddi boyutunda ve mesleki ilgi 

ölçeğinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Buna göre Mersin 

ilinde bulunan öğretmenlerin maddi boyutta güdülenme ve mesleki ilgi 

düzeyleri Ġzmir ilinde bulunan öğretmenlerden daha yüksektir. Diğer boyutlarda 

ve güdülenme ölçeğinin bütününde Mersin ve Ġzmir‟de bulunan öğretmenlerin 

puanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur.  

Cinsiyet değiĢkenine göre öğretmenlerin güdülenme ve mesleki ilgi 

puanları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. Benzer Ģekilde Ünal (2000) 

tarafından yapılan araĢtırmada, cinsiyet değiĢkenine göre ilköğretim okul 

müdürlerinin kullandıkları güdüleme stratejilerini öğretmenlerin algılama 

düzeyleri benzerdir. Aynı Ģekilde Duman (2005) „ın yaptığı araĢtırmada, 

müdürlerin kullandıkları güdüleme stratejilerini algılamada personelin cinsiyet 

değiĢkenine göre 0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Güdücü 

(2008) tarafından yapılan “ Genel Lise Müdürlerinin Öğretmenleri Güdüleme 

Stratejileri” adlı araĢtırma ile de paralellik göstermektedir.  

AraĢtırmanın bir diğer bulgusu ise öğretmenlerin mesleki ilgileri 

arasında cinsiyete göre anlamlı fark bulunmamasıdır. Bu bulgu Sağlam (2009)‟ 

un çalıĢmasıyla paralellik göstermektedir. Görev unvanı değiĢkenine göre 

öğretmenlerin güdülenmeleri arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. Bu bulgu 

Güdücü (2008)‟in yaptığı çalıĢma ile uyumluluk göstermektedir.  

Yine bu araĢtırmaya göre öğretmenlerin mesleki ilgileri görev unvanı 

değiĢkenine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Sağlam (2009)‟un 

çalıĢmasına göre sınıf öğretmenlerin mesleki ilgileri, branĢ öğretmenlerinin 

mesleki ilgilerinden daha yüksektir fakat istatistiksel olarak da sınıf 

öğretmenlerinin mesleki ilgileri ile branĢ öğretmenlerinin mesleki ilgileri 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. Sınıf ve branĢ öğretmenlerinin mesleki 

ilgileri birbirlerine benzerdir.  

Mesleki kıdem değiĢkenine göre öğretmenlerin güdülenmeleri 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. Güdücü (2008) tarafından yapılan “ 

Genel Lise Müdürlerinin Öğretmenleri Güdüleme Stratejileri” adlı 

araĢtırmasının bulguları ile uyumludur. Aynı Ģekilde Ünal (2000)‟ın yaptığı 
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çalıĢmada, kıdem değiĢkenine göre okul müdürlerinin güdüleme etkinliklerini 

algılamada öğretmenlerin görüĢlerinde 0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık 

bulunmamıĢtır. Aynı zamanda mesleki kıdem değiĢkenine göre mesleki ilgi 

puan ortalamaları arasında da fark anlamlı bulunmamıĢtır. Sağlam (2009)‟ un 

çalıĢma bulgularına göre de istatistiksel olarak da sınıf ve branĢ öğretmenlerinin 

kıdemlerine göre mesleki ilgileri arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. Sınıf 

ve branĢ öğretmenlerinin kıdemlerine göre mesleki ilgileri farklılaĢmamaktadır.  

Mesleki ilgilerinin öğrenim durumu değiĢkenine göre karĢılaĢtırılmasına iliĢkin 

Mann-Whitney U Testi sonuçları incelendiğinde, hiçbir alt boyutta ve toplam 

puanlarda, lisans ve lisansüstü grupları arasında anlamlı bir farkın olmadığı 

görülmüĢtür. Sağlam (2009)‟ un araĢtırması da sınıf ve branĢ öğretmenlerinin 

öğrenim durumu değiĢkenine mesleki ilgi düzeyleri arasında anlamlı fark 

olmadığını göstermektedir. Öğretmenlerin güdülenmeleri ve maddi boyutu ile 

mesleki ilgi düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki 

bulunmuĢtur. Sırasıyla r değerleri 0.14 ve 0.17 olup öğretmenlerin 

güdülenmeleri ve mesleki ilgileri arasında düĢük düzeyde bir iliĢki tespit 

edilmiĢtir. Diğer boyutlar ile mesleki ilgi  düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunmamıĢtır. YaĢ ile güdülenme ve mesleki ilgi düzeyleri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki yoktur.  

Öneriler 

Uygulayıcılar Ġçin Öneriler 

1. Okul yöneticileri öğretmenleri değerlendirirken tarafsız olmalıdırlar. 

MaaĢ ya da takdir ve teĢekkür belgeleri ile ödüllendirmeleri için teklifte 

bulunmaya özen gösterebilir. 

2. Okul yöneticileri yüksek performans gösteren öğretmenleri vaktinde 

sözlü ya da teĢekkür mektubu ile kutlayabilir. 

3. Okul yöneticileri yasa ve yönetmelikleri tehdit aracı olarak 

kullanmamalıdırlar ve dönem içinde mazeret ya da idari izne ihtiyacı 

olan öğretmenlere güçlük çıkarmamalıdırlar. 

4. Okul yöneticileri, mesleki geliĢmeleri izleme ve toplantılara katılmaları 

konusunda teĢvik edebilirler. 

AraĢtırmacılar Ġçin Öneriler 

1. Öğretmenlerin mesleki ilgi düzeyini etkileyen farklı değiĢkenler 

incelenebilir. 

2. AraĢtırma evren geniĢletilerek bölgesel ya da ulusal düzeyde yapılabilir. 
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