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ÖZET 

İLKOKUL SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE MESLEKİ DOYUM 
DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: 

MERSİN İLİ ÖRNEĞİ 
 

Bu araştırmanın amacı, ilkokul sınıf öğretmenlerinin kişilik özellikleri ile mesleki doyum 
düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma, genel tarama modellerinden ilişkisel 
tarama modeline göre dizayn edilmiştir. Araştırmanın evrenini, 2017-2018 Eğitim-Öğretim 
yılında Haziran 2018 itibariyle Mersin’de görev yapan 5416 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemini ise 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde Mersin merkezde görev 
yapan 943 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerini 
tespit edebilmek için ‘Öğretmen Kişisel Bilgi Formu’ ve McCrae ve Costa tarafından geliştirilen, 
Bacanlı, İlhan ve Arslan (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ‘Sıfatlara Dayalı Kişilik 
Özellikleri Ölçeği’ ile mesleki doyum düzeylerinitespit etmek için de Kuzgun, Sevim ve Hamamcı 
(2005) tarafındangeliştirilen ‘Mesleki Doyum Ölçeği’ kullanılmıştır.  

Verilerin toplanma aşamasından sonra elde edilen bulguların analizinde SPSS istatistik 
programı kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiye bakmak için aralarında normal dağılım 
olmadığındandolayı Spearman Rank korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırmada incelenen 
kişilik özellikleri ve mesleki doyum değişkenleri için alınan puanların, katılımcıların 
sosyodemografik özelliklerine göre karşılaştırılmasında iki gruptan oluşanlar için t testi ve 
ikiden fazla oluşan gruplar için tek yönlü varyans analizi (one way-ANOVA) yapılmıştır. 
Değişkenler arasındakianlamlılığın istatistiksel olarak hangi gruplar arasında olduğunu tespit 
etmek için Tukey HSD testine başvurulmuştur. Araştırmada, örneklem sayısının fazlalığı, normal 
ve homojen dağılımın olmasından dolayı paremetrik testler kullanılabilmiştir. 

Sonuçlara bakıldığında öğretmenlerin mesleki doyumları ile kişilik alt faktörleriarasında 
anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin mesleki doyumları ile dışadönüklük, 
yumuşak başlılık, özdenetim-sorumluluk ve gelişime açıklık faktörleri arasında pozitif bir ilişki 
olduğu; ancak öğretmenlerin mesleki doyumları ile duygusal tutarsızlık (nevrotizm) faktörü 
arasında negatif bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Bunlara göre öğretmenlerde dışadönüklük, 
yumuşak başlılık, özdenetim-sorumluluk ve gelişime açıklık arttıkça mesleki doyum artacak, 
duygusal tutarsızlık (nevrotizm) arttıkça da mesleki doyum azalacaktır. Araştırmadan edilen 
sonuçlar doğrultusunda uygulayıcılara ve araştırmacılara yardımcı olabilecek öneriler 
yapılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: İlkokul, Kişilik Özellikleri, Mesleki Doyum, Sınıf Öğretmeni. 
 
Danışman: Doç. Dr. Lütfi Üredi, Mersin Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği 
Anabilim Dalı, Mersin. 
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ABSTRACT 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY CHARACTERISTIC 
AND PROFESSIONAL SATISFACTION LEVELS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS: 

MERSIN PROVINCE EXAMPLE 

The purpose of this study is to investigate the relationship between the personality 
traits and Professional satisfaction levels of primary school teachers. Among the general scan 
models, relational scan is used for this research. As of June, 2018; 5416 teachers working in 
Mersin during the 2017-2018 academic year, form the basis of the research. The sample of the 
research consists of 943 primary teachers working in districts of Mersin during the 2017-18 
academic year. Demographic traits of the participants are measured by “Personal Information 
Form For Teachers”. To measure the characteristic traits; Characteristic Scales with Adjectives 
by McCrae and Costa, adopted by Bacanlı; ilhan and Arslan (2009) is used. Professional 
satisfaction level has been measured by “Professional Satisfaction Scale” by Kuzgun, Sevim 
(2005).  

For the analysis of the data, SPSS statistics program is used. As there is no normal 
distribution; Spearman Rank Correlation analysis has been applied to measure the relation 
between the variables. The scores of personal traits and professional satisfaction variances are 
compared according to the socio-demographic aspects of the participants. T test is applied for 
groups of two and one-way ANOVA analysis is applied to the groups consisting of two or more 
participants. To detect the groups having relevance with each other, Turkey HSD test has been 
applied. The high amount of the samples in the research and their normal and homogenous 
distribution enable the application of parametric tests.  

The results show a relevant relation between the teachers’ professional satisfaction and 
their personal sub-factors. There is a positive relation between professional satisfaction and 
teachers’ being extroverted, obedient, responsible, readiness for improvement and self-control. 
Whereas, there is a negative relation between professional satisfaction and neuroticism. 
According to these results, the more extrovert, peaceful and responsible the teachers are, the 
more satisfaction they get from their professions. And if the neuroticism factor increases, the 
level of professional satisfaction decreases. Within the light of the results of this research, 
helpful tips are shared with practitioners and researchers. 

Key words: Primary school, Primary school teachers, Professional satisfaction, Personal traits. 

Advisor: Doç. Dr. Lütfi Üredi, Mersin Üniversity, Department of Elementary Education, Mersin. 
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ÖN SÖZ/TEŞEKKÜR 

Bu araştırmada; ilkokul sınıf öğretmenlerinin kişilik özellikleri (nevrotizm, 

dışadönüklük, deneyime açıklık, yumuşakbaşlılık, sorumluluk) ile mesleki doyum düzeyleri 

arasındaki ilişkinin (cinsiyet, yaş, hizmet yılı, kaçıncı sınıfı okuttukları) anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediği araştırılmıştır. 

Yüksek lisans eğitimime başladığım günden itibaren değerli bilgi ve birikimiyle bana 

destek olan, araştırmamın her aşamasında yol gösteren, sabırla ve anlayışla motivasyon veren 

değerli hocam ve danışmanım Doç. Dr. Lütfi Üredi’ye en içten teşekkürlerimi sunarım. 

Araştırmamın istatistiksel analizinde yardımcı olan, bana zaman ayırıp, yoğun bir çalışma 

temposu olmasına rağmen değerli fikirlerini ve yardımlarını esirgemeyen Dr. Öğretim Üyesi 

Serkan Say’a teşekkür ederim. 

Ölçek sorularını içtenlikle cevaplayıp vakit ayıran Mersin’deki ilkokul sınıf 

öğretmenlerine, araştırmam süresinde yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen, motivasyonumu 

canlı tutan sevgili arkadaşım Rabia Çimen’e, yanımda olduklarını düşündüğümde mutlu 

olduğum değerli çalışma arkadaşlarıma,  saygıdeğer Mustafa Kocaosmanoğlu’na ve sevgili 

arkadaşım Gonca Er’e teşekkürü borç bilirim. 

Ayrıca tüm hayatım boyunca hep yanımda olan değerli anne ve babama, araştırmamın 

her aşamasında fikir alışverişi yaptığım, desteğini her zaman hissettiğim ablama ve 

kardeşlerime teşekkür ederim. 
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1. GİRİŞ  

İlkçağdan bugüne kadar insanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için birçok etkinlik 

gerçekleştirmiştir. Basit düzeyde başlayan etkinlikler gün geçtikçe karmaşıklaşmış ve bugün 

yaptığımız mesleklere dönüşmüşlerdir. Toplum yapılarının değişip gelişen teknolojiye ayak 

uydurma çabaları mesleklerin de ortaya çıkmasını sağlamıştır (Bektaş, 2009; Filiz, 2014: 158). 

Belirli bir alanda faaliyet gösterip, insanların yararlanması adına bir şeyler üretme 

çabası mesleklerin kaynağını oluşturmuştur. İnsanlar dışarıdan aldıkları enerjiyi harcamak, 

potansiyelini açığa çıkarıp onu genişletmek için sürekli hareket halindedir. İnsanlar 

gereksinimlerini karşılamaya,  yaşadıkları dünyayı anlamaya ve onu kendi hedeflerine göre 

değiştirme gayreti içindedirler (Kuzgun, 2000: 1-2). 

İnsanlar amaçları doğrultusunda gereksinimlerini doyurmak için birtakım davranışlar 

geliştirirler. Sergilenen veya sergilenecek olan tüm davranışlarının arkasında gereksinimler 

olduğu görülmektedir. Davranışlar da işte bu gereksinimleri gerçekleştirmek amacıyla 

sergilenir. Kaynaklarında fiziksel ihtiyaçlar olabileceği gibi psikolojik faktörlerde olabilmektedir 

(Dilekmen, 2005: 11). Eğer seçilen meslek bilinçli olarak doğru bir kararla seçilmişse bireyin; 

psikolojik, fizyolojik ve toplumsal ihtiyaçlarını üst düzeyde tatmin edebilir (Yeşilyaprak, 2005: 

192). 

Günümüzde çok hızlı değişen koşullar nedeniyle yaşamlarımız gittikçe karmaşıklaşmaya 

başlamıştır. Bu karmaşıklıklardan dolayı meslek seçimlerinin zorlaşmış olduğu, bireylerin 

kişiliklerine uygun meslek seçememeleri sonucunda ise meslekleri ile ilgili düşük düzeyde 

doyuma sahip oldukları düşünülmektedir (Koca, 2016).  Oysa ki ülkelerin refah seviyelerinin 

yükselebilmesi için nitelikli ve çalıştıkları işten doyum sağlayabilen bireylere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ürün kalitesi ve verimliliği arttırabilmek için tatminsizliğe neden olan bireysel 

ve örgütsel faktörler hakkında önlemler alıp bu faktörleri geliştirme çalışmaları yapmak oldukça 

önemlidir (Filiz, 2014: 158). 

Çalışanların mesleklerinden sağladıkları doyum, bireylerin işlerini ve bununla bağlantılı 

olan şeyleri algılayışları olarak tanımlanır. Diğer bir deyişle doyum, iş hayatında karşılaşılan 

problemlere karşısında bireylerin sergiledikleri tutumdur (Spector, 1997: 2; Boymur ve 

Özeltürkay, 2017: 94). 

Çalışan bireyler maddi ve manevi her açıdan doyum sağlama arzusundadırlar. Çalışanlar 

alınan ücret, sosyal ve güvenlik ihtiyacı, takdir edilme gibi konularda motive edilmelidir. 

Motivasyon hem maddi kazanç, hem de psikolojik olarak sağlanan doyum anlamına geldiğinden 

dolayı bireylerin motivasyonları ile doyumları arasında olumlu bir ilişki olduğu 

düşünülmektedir (Aydın, 2008: 372-373). 
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Sağlıklı bireyler çalışıp üreterek mevcut kapasitelerininsınırlarını genişletir ve bundan 

doyum elde ederler. Bu durum, bir insanın parayı ihtiyacı olmadığı halde çalışmasının veya 

düşük gelir sağladığı bir mesleği daha yüksek gelir elde edebileceği bir mesleğe tercih etmesinin 

altında yatan sebep olarak görülmektedir. Bundan dolayı, bir meslek içerisinde bulunmak 

sadece para kazanmak olarak görülmemekte, kişilerin potansiyellerini gösterebilecekleri ve 

kendileri gerçekleştirebilecekleri alanlar olarak yapılmaktadır (Kuzgun, 2000: 2). 

Kişisel olarak edindiğimiz bir çok şeyde pay sahibi olan öğretmenlerimizin hayatımıza 

olan etkileri düşünüldüğünde en önemli mesleklerden birinin öğretmenlik mesleği olduğu 

anlaşılmaktadır. Bundan dolayıdır ki özellikle hayatımızdaki ilk ve en büyük etkiye sebep olan 

ilkokul sınıf öğretmenlerinin bu mesleği sevmesi, daha iyisini yapabilmek için mesleki 

gelişimlerini devamlı hale getirmeleri çok önemli bir durumdur. Yıldırgan’a(1996) göre 

bireylerin hayatlarını tam anlamıyla sağlıklı ve kaliteli sürdürebilip karşılayabilmeleri için 

yaptıkları işe ve bu işin gerekliliği olan bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir. 

Yaptıkları iş için gerekli olan bilgi ve beceriyi karşılayamayan kişilerde doyumsuzluk olabilir. 

Kişilik özellikleri yaptığı meslek için uygun olmayan bireyler doğal olarak bu beklentileri 

karşılayamayabilirler. Bunun yanında kişilik özellikleri de öğretmenlik mesleğine uygun olan 

bireylerin mesleki doyumlarının daha yüksek olacağı tahmin edilmektedir (Kardaş, 2018). 

Bir toplumu yücelten ve onu çağdaşları seviyesine getirebilecek olan mesleklerin 

başında öğretmenlik gelmektedir. Bu mesleği yapanların davranışları, toplumun geleceğini 

yönlendirecek olan gençlerin ve çocukların yetişmesinde oldukça etklidir. Bundan dolayı bu 

mesleği yapacak kişilerin hizmet öncesinde ciddi bir eğitimden geçmiş olmaları gerekmektedir. 

Bu davranışların etkililiğini arttırabilmek için, davranışlar üzerinde etkisi olduğu düşünülen 

psikolojik ihtiyaçların ortaya çıkarılması önemli görülmektedir. Bir bireyin mesleğinde doyum 

sağlayabilmesi için ihtiyaçlarının karşılanması gerekir (Dilekmen, 2005: 9-11). 

Mesleki doyum kavramı tüm meslekler için önemli olmasının yanında, yoğun çalışma ve 

odaklanma gerektiren, eğitim ve öğretimin gerçekleştirilmesinde kilit ögelerden biri kabul 

edilen öğretmenler için de oldukça önemlidir. Kişilik özellikleri değişkeni bireylerde her türlü 

durumu etkileyebileceğinden öğretmenlerde mesleki doyumu inceleyeceğimiz bu araştırma için 

konu olmuştur, çünkü kişiliğin bireylerin tüm özelliklerini yansıtan bir kavram olduğu 

bilinmektedir (Biçer, 2013). Bireylere verilen eğitimin kalitesinin artması öğretmenlerimizin 

mesleki doyumlarının yüksek olmasına bağlı olduğundan mesleki doyumları etkileyen 

faktörlerin araştırılmasının önemi daha çok artmaktadır. Bireysel (kişilik) özellikleri veya iş 

özellikleri açısından doyuma ulaşmış öğretmenlerin, çok daha verimli ve daha istekli olacakları 

ileri sürülmektedir (Bilgin, 1986). 
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1.1. Problem Durumu 

İnsanlar doğdukları zamandan başlayıp büyüyüp geliştikleri zaman sürecinde bir takım 

ihtiyaçlarını karşılayıp, ondan beklenen sorumlulukları yerine getirir. Bu sorumlulukları 

karşılarken de kendi hiyerarşik gelişimini tamamlamaya çalışır. Elbette ihtiyaçların 

karşılanması sorumlulukların yerine getirilmesiyle olur ve bu sorumluluklardan en temel 

olanlardan biri meslek sahibi olunmasıdır (Koca, 2016). 

Bireyler ilgi ve yeteneklerine uygun olan meslekleri seçseler dahi çalıştıkları yerin 

ikliminden veya dış faktörlerden dolayı birçok sorunla karşılaşabilirler. Yaşanılan bu 

olumsuzluklar çözümsüz kalındığında ise, iş görenlerin motivasyonlarının düştüğü ve mutlu 

olma hallerinin azaldığı bilinmektedir. Tüm bu olumsuzluklar ve içinde bulunulan motivasyon 

düşüklüğü, bireylerde mesleki doyumsuzluğu ortaya çıkarmaktadır. Mesleki doyum 

sağlayamayan bir kimse bulunduğu yerde verim sağlayamaz, fırsat buldukça işe gelmez, başka 

çalışma yerleri arayışına girer ve çalışma arkadaşları ile yöneticiler ile olan ilişkilerinde moral 

bozukluğuna sebep olabilmektedir (Çetinkanat, 2000: 3-7). 

Çalışma ortamında mesleki doyumu yüksek olan kişilerin yaşamlarını da mutlu bir 

şekilde devam ettirebildikleri; bunun yanında mesleki doyumu düşük olan bireylerin ise 

bulundukları yere ve işlerine yabancılaştıkları, işlerine olan ilgilerinin azaldığı ve hem 

çalıştıkları yerde hem de sosyal hayatlarında uyumsuzluk yaşayabilecekleri açıklanmaktadır 

(Biçer, 2013; Erdoğan, 1999). Bu durum gösteriyor ki, bireyler mesleki doyum sağladıklarında 

hayatlarının her alanında mutlu olabilmektedirler. Bunun nedenleri arasında insanların 

hayatlarının büyük bir bölümünü işlerinde geçirmeleri, iş yerlerinde edindikleri olumlu ve 

olumsuz deneyimleri sosyal yaşamlarına da yansıtmaları vardır (Özyürek, 2009: 8-18). Bunu 

bilen bireyler hayatlarının her alanında mutlu olabilmek için mesleki doyum sağlayabilmenin 

yollarını aramaktadır.  

Eğitimi oluşturan parçalar genel olarak öğretmen, öğrenci ve eğitim programı olarak 

belirtilmektedir. Temel parçalardan biri olan öğretmenin eğitim sisteminin en önemli ögesi 

olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Öğrenci okul ortamında öğretmenin ona 

sundukları ve oluşturduğu ortamla iç içedir. Öğretmenler bu ortamlarda öğrencilerinin 

geleceklerine yön vermeye çalışıp, onların kişilik gelişimine katkı sağlarlar. Tüm bunlardan 

dolayı toplumu yakından ilgilendiren öğretmenlerin mesleki doyum sağlayabilmeleri oldukça 

önemlidir (Davis, 1998; Kılıç, 2011). 

Yapılan meslekler içinde öğretmenlerin ne kadar stres yaşadığı herkes tarafından 

bilinmektedir. Yaşanan bu stres tükenmişliğe, tükenmişlik de mesleki doyumsuzluğa yol 

açmaktadır. Tükenmişiliğin nedenlerine bakıldığında; öğretmenlerin öğrenciler, okul ve ailelerle 

ile olası çatışma durumları, öğrencilerin disiplin problemleri, sınıfların kalabalık oluşu, okulun 
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fiziki koşullarının yetersizliği, bürokratik işlerin çokluğu, yetersiz maaş, terfi olanaklarının 

kısıtlıoluşu, toplumun öğretmenlere yönelik eleştirilerinin çokluğu ve desteğinin az olması, 

sosyal ve politik güçlerin öğretmenler üzerinde kurdukları baskı gibi olumsuzluklar örnek 

verilebilir. Bunlara neden olarak da öğretmenler stres ve tükenmişlik yaşayabilmektedir. İş 

doyumsuzluğunun neden olduğu olumsuzluklar ise eğitime, dolayısıyla da öğrenciler, aileler ve 

toplumun her kesimine yansıyabilmektedir (Çokluk, 2003: 109). 

Öğretmenlerde gelişen mesleki doyumsuzluk Andeson ve Ivanicki’nin (1984) açıkladığı 

üzere; öğretmenlerin kendilerinde ve öğrencileri üzerinden olumsuz tutumlar geliştirip 

sergilemelerine, her fırsatta işe gitmeme eğiliminde olup görevinde yeni olan öğretmenlerin bile 

öğretmenliği bırakma düşüncesi içine girmesine neden olabilmektedir (Akt. Akçamete, 2001: 2). 

Sınıf öğretmenliği, eğitimin en temel yapı taşlarından biri olarak kabul edilir. Mesleğinde 

doyumsuzluk yaşayan bir sınıf öğretmeni bundan dolayı olumsuz davranışlar sergilemeye 

başlarsa, mesela saldırgan davranışlar sergileyip, işini oluruna bırakabilir ve yoğun stres altında 

telafisi olmayan hatalar yapabilirler. İstenmeden dahi olsa özellikle de çocuk eğitiminde 

yapılabilecek bir yanlış sadece o bireye zarar vermez. Bunun yanında toplumsal geleceğimizi de 

olumsuz etkileyecek durumlara neden olabilir. Çünkü eğitimin sonuçları olumlu ya da olumsuz 

uzun vadede elde edilir. Tüm bunlardan dolayı eğitim için yapılan yatırımlarda sınıf 

öğretmenleri göz ardı edilmemeli, örgütle ilgili boyutlarda sınıf öğretmenlerinin mesleki 

doyumlarının sağlanması hedeflenilmelidir (Demirel, 2006). 

Kişilik, bireylerin tüm özelliklerini yansıtır ve onun çevresiyle diğer bireylerden farklı 

olarak kurduğu bir ilişki biçimi olarak tanımlanmaktadır (Cüceloğlu, 1991: 404). Aynı zamanda 

kişiliğin gelip geçer bir şey olmadığı, insanların belli bir zaman dilimi içinde devamlılıkla 

sergiledikleri davranış biçimleri olarak da ifade edilmektedir (Oktay, 2000: 283). Kişiliğin 

bireylerin tüm özelliklerini yansıtmasından dolayı, seçtiğimiz meslekler de kişiliğimizin bir 

yansıması olarak görülmektedir. İnsanlar kişilik özelliklerine göre meslek seçmektedir. Bu ilişki 

doğru oluşturulmuş ise mesleki doyum ve verimliliğin artacağı ifade edilmektedir (Biçer, 2013). 

Tüm öğretmenliklerde olduğu gibi sınıf öğretmenliği de mesleki doyumsuzluğun 

yaşanma olasılığı olduğu bir meslektir. Toplumun beklentilerinin en üst düzeyde olduğu sınıf 

öğretmenleri zaman zaman yetersiz araç ve gereçle, kalabalık veya birleştirilmiş sınıflarda, 

rehberlik desteği alamadan görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Okul ikliminin çok 

daha yeterli olduğu özel sektörde ise öğretmenler oldukça düşük maaşla çalışmak zorunda 

kalmaktadırlar. Bu olumsuzlukların yanında bir çocuk okula başladığında sınıf öğretmeni ile çok 

güçlü bir bağ kurar ve kişilik gelişiminin en önemli dört yılını onunla geçirir. Bunun için sınıf 

öğretmenlerinin sorumluluğu çok ağırdır. Sorumluluğun bu kadar ağır olmasının yanında 

örgütsel faktörlerden kaynaklanan olumsuzluklar da eklendiğinde öğretmenlerde mesleki 
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doyumsuzluk yaşanabilmektedir. Bunun yanında sınıf öğretmenlerinin kişilik özellikleri de 

mesleki doyumu ya da doyumsuzluğu etkileyebilmektedir. 

Bu araştırmada mesleki doyum ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. 

Kişilik özellikleri sınıf öğretmenliğine uygun olan bireylerin mesleki doyumlarının yüksek 

olacağı varsayılmaktadır. 

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın genel olarak amacı, ilkokul sınıf öğretmenlerinin mesleki doyumları ile 

kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi; sınıf öğretmenlerinin kişilik özellikleri ve mesleki 

doyumlarının çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. 

 

1.3. Araştırmanın Önemi  

Bireylerin kişilik özellikleri mesleki tercihlerinden tutun da kariyerlerini nasıl 

geliştirdiklerine kadar birçok şeyi etkilemektedir. Mesleklerini yaparken sahip oldukları 

becerileri nasıl kullandıkları ve insani ilişkilerinde ne yönde oldukları, mesleklerine karşı nasıl 

bir tutum sergiledikleri yine kişilik özellikleri ile ilgilidir.  

Bunun yanında mesleki doyumu etkileyen birçok durum olduğu bilinir ama kişilik 

özelliklerinin de mesleki doyumu doğrudan etkileyen önemli etmenlerden biri olduğu 

düşünülmektedir. Bu araştırmanın ele aldığı değişkenler ile alanyazını destekleyeceği 

düşünülmektedir.İlkokul sınıf öğretmenlerinin kişilik özellikleri ile mesleki doyumları 

arasındaki ilişki bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır. 

Daha önceki çalışmalara bakıldığında mesleki doyum çalışmalarının daha çok tüm 

öğretmenleri kapsadığı ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin sınıf öğretmenlerine yönelik 

olarak çalışılmadığı görülmüştür. Bu çalışmada eğitimin ve ilk öğrenmelerinin temeli olan 

ilkokul sınıföğretmenleriyle çalışılmış ve değişkenleri farklılaştırarak bu durumun nelere bağlı 

olarak değiştiği veya değişmediği tespit edilmeye çalışılacaktır. Literatüre katkı sağlamak, 

öğretmenlerin mesleklerinde daha başarılı, verimli ve üretken olabilmeleri için  öneriler 

geliştirmek; aynı zamanda doğru meslek seçimi ve meslek danışmanlığının önemine dikkatleri 

çekmek için bu araştırma önemlidir. 

 

1.4. Problem Cümlesi ve Alt Problemler 

Mersin’deki sınıf öğretmenlerinin kişilik özellikleri ile mesleki doyum düzeyleri arasında 

bir ilişki var mıdır? 
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1. Mersin’deki sınıf öğretmenlerin kişilik özellikleri; cinsiyetlerine, yaşlarına, 

öğretmenlikteki mesleki hizmet yıllarına ve kaçıncı sınıfı okuttuklarına göre farklılaşmakta 

mıdır? 

2. Mersin’deki sınıf öğretmenlerin mesleki doyum düzeyleri; cinsiyetlerine, yaşlarına, 

öğretmenlikteki mesleki hizmet yıllarına ve kaçıncı sınıfı okuttuklarına göre farklılaşmakta 

mıdır? 

 

1.5. Sayıltılar 

Bu araştırma aşağıdaki sayıltılar üzerine temellenmiştir. 

1. İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinden veri toplama araçlarıyla 

alınacak verilerin gerçek durum ve görüşleri yansıtması bu araştırmanın temel sayıltısıdır. 

 

1.6. Sınırlılıklar 

1. Araştırma bulguları 2017-2018 öğretim yılında Mersin ilindeki ilkokullarda çalışan 

sınıf öğretmenleri ile sınırlıdır. 

2. Araştırmada incelenecek özellikler, ölçeklerin alt boyutuyla sınırlıdır. 

3. Araştırma sonuçları öğretmen kişisel bilgi formu ve ölçeklerden elde edilen veriler ile 

sınırlıdır. 
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2. ALANYAZIN/İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

2.1. Kişilik 

 Kişilik, birçok araştırma için konu olmuştur ve insanı ilgilendiren en önemli 

kavramlardan biri olduğundan dolayı  bundan sonra da araştırılmaya devam edilecektir. 

Bireyler ve davranışları birbirine benzememekle birlikte farklı durumlara da benzer tepkiler 

vermezler. Bu durum da konu hakkındaki yapılacak olan araştırmaların devamlılığını zorunlu 

kılmaktadır. Yapılan çalışmalara bakıldığında kapsamı çok geniş olan kişilik kavramı için çok 

fazla tanım vardır. Bu çalışmalarda araştırmacılarca ortak karar birliğine varılan tek bir kişilik 

tanımının olmadığı dikkat çekmektedir (Kardaş, 2018: 7). 

Kişilik kavramının tarihçesine baktığımızda kökenlerinin ‘persona’ sözcüğüne dayandığı 

görülmektedir. Bu kelimenin tam anlamı ise, Latince de ‘maske’ anlamına gelmektedir. Jung 

tarafından yapılan tanımlamaya bakıldığında ise persona, kişilerin günlük hayatlarında 

ihtiyaçlarına göre takındıkları tavır olarak ifade edilmektedir(İnanç ve Yerlikaya, 2012: 71). 

Kişilik, psikolojide yer verilen en geniş kavramlardan biridir. Kişilerin tüm yetenek, ilgi, 

tutum, dış görünüş, konuşma tarzı ve çevresine karşı uyumu bu terimin kapsamlarındandır. 

Bireylerin sahip olduğu tüm nitelikler bizlere onu anlamada ipucu sağlar (Pekdemir ve Koçoğlu, 

2014: 313; Yanbastı, 1990: 910). Funder’e (2015: 5) göre kişilik, bireylerin karekterlerinde 

açıkça görülen veya gizledikleri duygu, düşünce ve davranışlarının psikolojik olarak 

yansıtılmasıdır. 

İnsanlar arasındaki önemli olan şey birbirlerinden farklı olan yanlarıdır (Şahin ve Aksu, 

2015: 136). Bu özetleme, kişilik psikologlarının temel prensipleridir. Buna göre baktığımızda 

kişilik psikologlarının bizleri diğer insanlardan ayıran şeyler ile ilgilendiği anlaşılmaktadır 

(Burger, 2006: 21). Sahip olunan kişilik özellikleri insanları özel ve tek kılar. Hayatta kim 

olunduğu veya nasıl olunduğunu belirleyen şeyler nispeten kalıcı yönlerdir. Kişiler tüm bu 

davranış niteliklerinin, kişilik özelliklerinin ve hayata dair inançlarının toplamı ile birey 

olabilmektedir (Denizve Erciş, 2008: 303; Miller ve Shelly, 2007: 27). 

Kişilik kavramı zaman zaman başka kavramlar ile karşılaştırılabilmektedir. Kulaksızoğlu 

(1999: 106), bu karışıklıklara kişiliğin çok geniş kapsamları olan bir kavram olduğunu 

belirterek açıklama getirmiştir. Bunun yanında karakter, mizaç, benlik ve kimlik gibi kavramlar 

da zaman zaman kişilik ile ilgili olarak kullanılmaktadır. Huy ve mizaç kavramları kişiliğin 

duygusal olan yanlarını açıklarlar. Benlik ise kişilerin kendilerini nasıl algıdıkları ve 

değerlendirdikleri ile ilgilidir. Kimlik kavramı ise kişilik ve benlik kavramlarının yerine zaman 

zaman kullanılabilmektedir. Bu kavram bir kişinin belirli bir birey olmasınına yarayan şartların 

tümü olarak ifade edilmektedir. 
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Kişilik, bireylerin çevreleri ile diğer bireylerden farklı olarak kurdukları ilişkidir 

(Cüceloğlu, 1991: 404; Develioğlu ve Tekin, 2013: 16). Bunun yanında kişilik, durumlara ve 

olaylara göre değişmez, geçici değildir. Aynı zamanda kişilik, bireylerin belirli durumlara ve 

olaylara karşı takındığı devamlı tavırdır (Oktay, 2000: 283). 

Kişilik ve karakter kavramları sıklıkla eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Karakter, 

çocukluktan itibaren deneyimler sonucunda gelişir. Bu deneyimler sonucu benimsenen değerler 

kişiliğin bir yanını oluşturmaktadır ancak kişilik, karakteri de kapsayan kendine has daha geniş 

kapsamlı bir terimdir (Baymur, 1994: 252; Kulaksızoğlu, 1999). 

Kişilik, bireylerin oluşturduğu tutarlı davranış kalıpları ve kişilik içi geçirdikleri süreçler 

olarak tanımlanmaktadır (Burger, 2006: 23). Bu tanım iki önemli bölüme vurgu yapmaktadır. 

Bunlardan birincisi, kişiliğin tutarlı yanıdır. Kişilerin sergiledikleri tutarlı davranışları her yerde 

ve her şekilde gözlemleyebilmektedir, burada asıl önemli olan kişiliğin tutarlı olması 

gerektiğidir. Şu an dışa dönük davranışlar sergileyen bir bireyin daha sonra da dışa dönük 

davranışlar sergilemesi beklenmektedir. İş yerinde rekabete dayalı davranışlar sergileyen bir 

bireyden, sporda da rekabetçi olması beklenebilir. Davranış, yalnızca bireylerin içinde 

bulundukları şartlara göre değişebilen bir tepki olmamalıdır; burada kişilik söz konusu ise, 

bireylerin davranışlarında bir tutarlılık beklenmesi normal ve olması gereken bir durumdur 

(Burger, 2006: 23-24).  

Kişiliği tanımlarken kullanılan önemli kavramlardan biri de tutarlılıktır. Bu kavram göz 

önüne alındığında, kişilerin benzer olaylar karşısında gösterdikleri davranışların genel olarak 

değişmediğini anlayabilmekteyiz. Bireylerin sık sık ve normal olarak sergiledikleri 

davranışlarını kişiliklerinin bir parçası gibi düşünebiliriz (Cüceloğlu, 2002: 405). Kişilik 

tanımının ikinci bölümü ise kişilik içi süreçleri ele almaktadır. Bu süreçler, olaylar karşısındaki 

davranışlarımızı ve hislerimizi etkileyip içimizde oluşan tüm bilişsel, duygusal ve güdüsel 

süreçleri kapsamaktadır. Bir tehdit ile karşı karşıya kaldıklarında insanlar benzer kaygıları 

yaşamakta ve benzer süreçlerden geçmektedir. Ancak bu süreçlerin nasıl yönetildiği, bu 

süreçlerin bireysel farklılıkları nasıl etkilediği, kişilerin karakterini belirlemede önemli bir rol 

oynar (Burger, 2006: 23-24). 

Yanbastı (1990) kişiliği üç ana fikir altında toplamıştır. Bunların ilki, kişilik bireylerin 

sosyal becerilerinin toplamından oluşur. Bir insanın kişiliği, onun  insanlarla ilişkilerini farklı 

zaman ve koşullara karşı nasıl şekillendirdiği ile bağlantılıdır. İkinci fikre göre; kişilik, insanların 

diğer insanlarda nasıl bir imaj oluşturduğu, nasıl etkiler bıraktığıdır. Üçüncü ve son fikre göre 

ise; kişilik, insanların var olan özelliklerinde yola çıkarak çevresinde nasıl bir oluşturduğudur 

(Uzun, 2017). 

8 
 



Begüm Seval Gündeşlioğlu, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 
 
 
 

Psikologlara göre kişiliğin oluşmasında kültür önemli bir etkendir. Kişiliği tanımlayıp 

anlamlandırırken kullanılan varsayımların, farklı kültürlere sahip insanlar üzerinde aynı etkiyi 

bırakmadığı gözlemlenmiştir. Bunun yanında kişilik gelişimini yalnızca farklı kültürlerde 

yaşanan deneyimler değil, kültürel değerlerdir (Burger, 2006: 32). 

 

2.1.1. Kişiliği Etkileyen Faktörler 

 İnsanların davranışlarını etkileyen her faktörün bir kişilik faktörü olduğu bilinmektedir 

(Eroğlu, 2006: 174).  Davranış ise kişi ile durum arasındaki karmaşık etkileşimden meydane 

gelmektedir. Bireylerin davranışlarını; çevresinde yaşanan olaylar, diğer bireylerin varlıkları 

veya sergiledikleri davranışlar etkilemektedir. Bu etkiler karşısında kişilerin bir tepki olarak 

sergiledikleri davranışlara da kişilik denilmektedir (Anderson, Spataro ve Flynn, 2008). Kişilik 

denildiğinde herkesçe kabul edilen tek bir tanımı olmadığı görülmektedir. Genel olarak 

bireylerin hayatları boyunca istikrarla devam ettirdikleri davranışlar olarak tanımlanabilir (Zel, 

2011: 10). 

 Toplumdaki tüm bireyler birbirlerinden farklıdırlar ve dolayısıyla da benzer 

durumlarda dahi aynı davranışlar sergileme zorunlulukları yoktur. Bireylerin kişiliği belli 

dönemler haricinde değişmez. Eğer ani ve hızlı kişilik değişimleri gözlemlenmişse bu durum 

çevredeki kişiler tarafından da yadırganabilir. Elbette önemli değişimler bile ani bir şekilde 

ortaya çıkmaz ve bireylerin kişiliği de zamanla değişim gösterebilir. Kişiliğin oluşumunu 

etkileyen en kritik zaman dilimi ise çocukluğun erken dönemleridir (Hellriegel ve Slocum, 2010: 

71). Bununla birlikte gençlerin de çocuklar gibi yaşlılara göre kişilikleri daha hızlı değişebilir. 

Çevre şartları da kişilik gelişiminde önemli bir faktördür. Çevre şartları çok hızlı bir değişim 

gösterirse orada kişilik de kısa sürede değişecektir. Kişiliğin değişmesine birçok faktör rol 

oynar. Bu anlamda kişiliği oluşturan faktörleri kalıtımsal faktörler, fiziksel faktörler, deneyimler, 

coğrafi ve fiziksel faktörler, ailesel faktörler, sosyal, kültürel faktörler olarak sınıflandırabiliriz 

(Eroğlu, 2006: 172). 

 

2.1.1.1. Kalıtımsal (Genetik) Faktörler 

 Kalıtımsal yani biyolojik faktörlerin kişiliğimiz üzerinde çok önemli bir rolünün olduğu 

araştırmacılar tarafından ifade edilmektedir (Kim, 2009: 64). Boyumuzu, gözümüzün ve 

saçlarımızın rengi ile birçok fiziksel özelliklerimiz evebeynlerimizden bizlere aktarılmış olan 

genler tarafından belirlenir. Bunun yanında insanlarda bazı hücreler vardır ki onlar az bulunur 

ve kişileri diğerlerinden farklılaştırır (Mischel, Shoda ve Ayduk, 2008: 99). Kimi araştırmacılara 

göre kişiliğin oluşumunda sadece kalıtımsal faktörler olduğu iddia edilse de diğer 

araştırmacılara göre de çevrenin etkisi vardır. Bu araştırmalar karşısında kişiliğin oluşumunda 
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hem kalıtımsal aktarımların hem de çevrenin etkisinin olduğu günümüzde artık bilinmektedir. 

Bazı bireylerde de bir faktör diğerine göre daha etkin olabilmektedir (Hellriegel ve Slocum, 

2010: 70). Bu durum bireyden bireye farklılık gösterebilir. 

 Bireylerin beden yapıları ve fiziksel görünüşleri, yüz şekli, boy uzunluğu gibi özellikler 

çoğunlukla genetik olarak aktarılır. Vücut yapısı ve kişilik arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

bilinen bir gerçektir. Örnek verilecek olursa, bir birey (çocuk veya genç fark etmez) fiziksel 

olarak kuvvetliyse bu onda olumlu bir benlik algısı oluşturur. Bunun yanında zayıf ve kuvvetsiz 

görünüşlü, gelişimi akranlarına göre geride olan bireyler, yaşıtları ile karşılaştırıldığında 

olumsuz benlik algısı oluşturmaları çok yüksektir. Elbette oluşturulan bu algılar kişilik gelişimi 

üzerinde ciddi bir etkidir (Biçer, 2013: 29; Çetin ve Beceren, 2007: 110-132). 

 

2.1.1.2. Coğrafi ve Fiziksel Faktörler 

 Bireylerin içinde bulundukları, yaşadıkları çevre kişilikleri üzerinde etkilidir. Fakat bu 

etki daha çok dolaylı yoldan olmaktadır (Eroğlu, 2006: 182-183). Örnek verilecek olursa; deniz 

etkisinin olduğu bölgelerde yaşayan insanlar ile kırsal ve dağlık bölgelerde yaşayan insanlar 

arasında farklar vardır. Bu durum sıcak iklim bölgeleri ile soğuk iklim bölgeleri arasındaki 

insanlarda da gözlemlenmektedir. Soğuk iklimin etkili olduğu bölgelerdeki insanların diğer 

bölgelerle kıyaslandığında sert, sıcak iklimin etki ettiği kıyı bölgelerindeki insanlarda ise 

yumuşak başlılık kişilik özelliklerinin olduğu söylenebilir (Çetin ve Beceren, 2007: 117). 

 Sanayi devrimi ile birlikte insanlar bulundukları, doğdukları coğraflardan göç 

etmişlerdir. yaşanan bu durum, bireylerin kişiliklerinin şekillenmesinde etkili olan 

olaylardandır. Bunun nedenleri arasında bireylerin göç ettikleri yere alışma sürecinde yaşadığı 

güç olaylar gösterilebilir (Develioğlu ve Tekin, 2013: 18). 

 

2.1.1.3. Ailesel Faktörler 

 Aile, bireylerin sosyal olarak etkileşimde olduğu ilk kültürel kurum olarak bilinmektedir. 

Evebeynler ve kardeşler bireylerin kişilik gelişiminde önemli bir etkendir. Ailedeki akraba 

sayısının fazlalığı da kişiliğin oluşumunda ve gelişiminde etkilidir. Evebeynlerin çocukların 

kişiliğinin gelişimini şu yollarla etkilerler, bunlar (Cannon, Cadenhead, Cornblatt, Woods, 

Addington,  Walker ve Heinssen,  2008: 503-504): 

• Davranış biçimleri ile çocuklarını etkileyip onları yönlendirerek, 

• Kimlik arayışlarında onlara rehberlik ederek, 

• Çocuklarının davranışlarını ödül-ceza yöntemi ile yönlendiremeye çalışarak etkilerler. 

 Ailelerin büyük olması, çevreleri olan ilişkileri, sosyo-ekonomik durumları, ırkları, 

dinleri, yaşadıkları coğrafya, doğum sırasında yaşananlar, evebeynlerin eğitim seviyeleri 
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bireylerin kişilik oluşumunda ciddi bir etkendir. Aile içindeki akrabalık ilişkileri, evebeynlerin 

birbirlerini sevmesi ve bu sevgiyi çevrelerine, çocuklarına yansıtmaları olumlu bir etkendir. 

Bunlarla birlikte çocuklarına otoriter davranan bireylerin çocuklarının da çevrelerine otoriter 

davrandıkları araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlar arasındadır (Biçer, 2013: 32; Zel, 2001: 21). 

Bununla birlikte evebeynlerin çocuklarına gösterdikleri tutum da çok önemlidir. Demokratik ve 

anlayışlı bir tutum benimseyen ailelerde çocukların mutlu, aktif ve kendilerinin ifade etme 

becerilerinin yüksek, mantıklı düşünebilen ve tarasız olabilme becerisine sahip oldukları 

yapılan araştırmalarda bulunmuştur (Özalp, 2002: 245). 

 Cüceloğlu’na (1999) göre, olumsuz evebeyn tutumlarına karşı çocukların; çekingen, 

içine kapanık, karamsar, utangaç, meraksız, okul korkusu yaşayan, öğrenme isteği olmayan, 

başarısız, saldırgan oldukları ifade edilmiştir. Bunun yanında sağlıklı ve olumlu davranışlar 

segileyen evebeynler çocuklarına güvenir, onları över ve takdir ederler. Çocuklarına küçük 

yaşlardan itibaren sorumluluk verip onları hayata hazırlarlar. Aynı zamanda onlara yeni 

deneyimler yaşayabilme cesareti de verirler (Biçer, 2013: 33). 

 

2.1.1.4. Sosyal ve Kültürel Faktörler 

 Kültürel değerler somut değildir, onlar toplum içinde gelişir ve değişirler. İnsanlar 

doğumlarından ölümlerine kadar içinde yaşadığı toplumun değerlerini benimsemektedir (Çetin 

ve Beceren, 2007: 114; Eroğlu, 2006: 177). İnsanların yaşadıkları çevreye ayak uydurmalarını 

sağlayan şey ise uyum sağlama becerileridir, çünkü insanlar aileleri veya doğdukları yeri 

seçemezler (Güney, 2016: 259). 

 Bireyler doğdukları coğrafyanın etkisinde kalırlar. Yaşadıkları yerdeki diğer insanların 

konuşma biçimleri, giyimleri, geçmişten beri elde ettikleri bilgi birikimleri o bölgenin kültürel 

değerlerini oluşturmaktadır (Kulaksızoğlu, 1998: 110). Kültür ise, bir toplumu diğerlerinden 

ayıran, geçmişten gelen, kendine özgülüğü ile, sanatı ile, örf ve adet, toplumsal anlayış ve 

davranışları ile temsil edilen yaşam biçimidir. Aynı zamanda kültür, topluma bir benlik sağlayıp, 

dayanışma ve birarada olma duygusunun verildiği değerlerin toplamıdır (İnanç, Bilgin ve Atıcı, 

2004). 

 İnsanbilimcilere göre kişilik gelişiminde kültür ögesinin payı büyüktür (Church, 2008). 

bireylerin sosyal hayatları içinde oldukları çevrenin kültürü ile bütünlük halindedir. Bireyin bu 

çevrede mutlu bir şekilde yaşayabilmesi sosyalleşme süreci de denilen, yaşadığı yerin kültürünü 

öğrenip benimsemesi ile mümkün olabilmektedir. Sosyal grup faktörleri kişilerin hayatta 

üstlendikleri rollerin, yapacakları sorumluluklarının ve bunlardan sonra sahip olabilecekleri 

ayrıcalıkların neler olabileceğinde etkili rol oynamaktadır (Cervone ve Pervin, 2013: 18).  
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 Çağımızda, şehir hayatında yaşayan bireylerin çocukluktan yetişkinliğe geçiş 

aşamalarında sıkıntılar yaşadığı gözlemlenmektedir. Bu sıkıntılar gerginlik, çatışma ve duygusal 

kırgınlıklar ile kendini göstermeye başladığı tespit edilmiştir (Kulaksızoğlu, 1998: 110). 

Ergenlik dönemindeki bir bireyin yetişkinliğe geçiş aşamalarında cinsiyet rollerini 

benimsemeleri, bir meslek sahibi olmaları, birilerine bağımlı olmadan hareket edebilmeleri 

toplumun beklentilerindendir. Bunun yanında geleneksel toplum yapılarında bireylerin 

yetişkinliğe geçişlerinde toplumun onları ileride yaşayacaklarına karşı önceden hazırladığı 

bilinmektedir. Bundan dolayı da ergenlik dönemindeki birey, kimlik arama kaygısını yaşamaz. 

Onların yaşadığı ergenlik dönemi gerilimlerin ve çatışma durumlarının yüksek değildir. Bu 

sayede genç birey, yetişkinliğe çok daha kolay geçer (İnanç, Bilgin ve Atıcı, 2004). 

 

2.1.2. Kişilik Kuramları 

 Yıllar içinde kişilik ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış ve birbirinden farklı görüşler 

ortaya çıkmıştır. Son yıllarda kişilik üzerine yapılan çalışmaların çeşitliliği fazlalaşmış ve ortaya 

atılan fikirler birbirinden gittikçe daha da farklılaşmıştır (Eren, 2017: 85).  Kişilik konusu 

oldukça derin bir konudur ve tam açıklaması bu çalışmada yansıtılamayacaktır. Bundan dolayı 

kişilik ile ilgili olan temel birtakım kuramların açıklaması yapılmaya çalışılacaktır. 

Kuramlar üzerinde durulması gereken bazı gerçeklerin ve olayların açıklanması amacı 

ile geliştirilen soyut kavramlardır. Elbette bu kuramlar değiştirilmesi mümkün olmayan 

gerçeklikler değildir. Kişilerin dünyayı anlamlandırabilmek adına ortaya koydukları inanç 

sistemleridir. Bu sebeplerden farklı kuramcılar kişiliği birbirlerinden farklı açıdan 

değerlendirerek yorumlamaktadır (Biçer, 2013). 

 

2.1.2.1. Freud’un Kişilik Kuramı 

Freud, çalışmalarında bireylerin problemleri ile başa çıkarken psikoterapi kullanımı ile 

akıl hastalığı kavramları üzerinde durmuştur. Teoride Freud’un psikoterapi çalışmaları 

yaparken kullandığı teknikleri geliştirme gayretinden çıkmıştır. Freud, bireylerin hissettikleri 

en büyük yoksunluğun sevgi eksikliği olduğunu düşünmektedir. İnsanlar bundan dolayı sevgi 

açlığı içine girip bu yoksunluğu tatmin etmeye çalışırlar. Bunu yaparken de çoğunlukla bilinçli 

değil, bilinç dışı davranışlar ortaya koyarlar (Eren, 2017: 85). 

Freud, çalışmalarının sonucunda kişiliği 3 temel bileşenden oluşturmuştur. Bunlar: id, 

ego ve süperegodur. Kişiliği güdüleyen güce de libido adını vermiştir. Libido, insanları 

hedeflerine ulaşmaları için gereken ruhsal enerjiyi açığa çıkarır (Wittig, 1997). 

Kişiliğin bileşenlerinden olan ego idden türer ve ondan beslenir. Ego, idi kontrol altına 

tutmaya çalışan bir birimdir ve dayanağını gerçeklik ilkesinden alır. Egonun görevi gerçek 
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dünya ile id arasında aracı olmaktır. Kişiliğin en içsel, saldırgan dürtüleri ile kişiler tarafından 

içselleştirilen toplum yasakları ve dış gerçekliğin ihtiyaçları arasında köprü olan bilinçli, akılsal 

yanı egodur. Freud, ego ve id arasındaki ilişkiyi at (id) ve binicisi (ego) arasındaki ilişkiye 

benzetir. At güçlüdür ama binici tarafından idare edilir (Budak, 2005: 247). 

Süperego, toplumun inançları ile kişilerin kendi değer yargılarından oluşan kişilik 

yapısıdır. Süperegonun görevi, ego aracılığı ile idi kontrol altında tutmak, idin en gizli 

dürtülerini, dışa vurulduğunda kişi için toplumda dışlanmasına sebep olacak cinsellik, 

saldırganlık gibi dürtülerin ortaya çıkmasını engellemektir. Egoyu saf gerçeklikten toplumsal 

ahlak normlarına ve kusursuz insan olmaya yönlendirir (Budak, 2005: 705).  Süperego, 

çocukluk dönemindeki bireyin kendisinden büyük bireylerle etkileşimi sonucunda gelişim 

toplumun yasaklarını kapsar (Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar, 2014: 221).  

Kişilik bölümleri sadece baskın oldukları zaman göze çarparlar. Mesela; toplumun 

dayatmalarına ve normlarına uymayıp istendiği gibi davranışlar sergileyen bireylerde id; daima 

kuralları uyma davranışı sergileyen bireyde süperego; mantıklı olmaya gayret gösteren bireyde 

ise ego baskındır (Bacanlı, 2000). 

Şekil 1.1. Freud’e Göre Kişiliğin Üç Bölümü (Eren, 2017: 86). 

2.1.2.2. Eric Berne’nin Kişilik Kuramı 

Berne de kişiliği Freud’un kuramına benzer şekilde üç kısımda incelemiştir. Freud’a göre 

sevgi eksikliği konusunda daha farklı düşünen Berne’nin kişilik aşamalarının anlatımı şöyledir: 

Çocukken bireylerin ulaşmak için istediği gibi davranış sergilediği birtakım arzu ve istekleri 

vardır. Bunlar için toplumsal normları önemsemez ve davranışları düşünülmeden hareket 

halindedir. Olgunluk ve yetişkinlik çağına gelindiğinde ise çocukluk kısmında yer alan o 

davranışları toplumsal kurallara uygun olarak düzenlemeye çalışırlar. Bu şekilde kişilerin 

yapmak isteyip de yapamadığı konular bilinçaltına itilip kontrol altına alınır. Bu boşluklar 

denetim altına alınmadığında ise olgun bireylerde çocuksu davranışlar gözlenir. Bir diğer 

kısımda ise herkesin gerçekleştirmeyi arzuladığı atalık kısmıdır. Bu kısım her yaştaki bireyin 

tabiatında vardır (Eren, 2017: 87). 

Üst Benlik (Superego) 

Benlik (Ego) 

İlkel Benlik (İd) 
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Şekil 1.2. Berne’ye Göre Kişiliğin Üç Bölümü (Eren, 2017: 87). 

 
2.5.2.3. Karen Horney’in Kişilik Kuramı 

Horney’e göre kişiliğin temel boyutlarını endişe ve korkular oluşturur. Kişiler 

kendilerini korkutan ve endişelendiren şeylerden kurtulmak için birtakım davranış kalıpları  

geliştirir. Bunlar kişilerin sosyal ilişkilerini yönlendirir ve aynı zamanda bireyleri yaşayacağı 

çatışmalardan korur. Horney, çalışmaları sonucunda üç tip kişiliğin belirleyici kalıplarını ortaya 

koymuştur. Bunlar (Eren, 2017: 89): 

• Bireylere sevgi ve yakınlık duyma, 

• Bireylerden uzaklaşıp, onlara karışmama davranışı, 

• Kişilerle çatışıp, onlarla mücadele halinde olup bu şekilde güçlü taraflarını diğer 

bireylere kabul ettirmek amacıyla kaygı ve korkularından sıyrılma davranışı. 

 Horney, bireylerin hissettikleri güvensizlik duygusunun kaynağının herhangi bir 

sebepten oluşabileceğini düşünür. Bu güvensizlik duygusunun süreklilik gösterdiği alanlar 

kişilerin evebeynleri ile  toplumdaki başka kurumlarıdır. Bireyler bu duygunun üstesinden 

gelmek amacıyla birtakım şeyleri denemesine karşın bu mücadele onu huzursuzlaştırır. Bu 

kaygılı olma hali normalden uzun sürerse bu uyum yolları nevrotik davranışlara dönüşür. 

Bundan dolayı bu kaygı kişiye ve çevresindekilere zarar vermeyecek düzeyde tatmin edilmeli ve 

bunu çözme yolları aranmalıdır (Başaran, 2000).  

 

2.1.2.4. Carl Jung ve Alfred Adler’in Kişilik Kuramı 

 Adler ve Jung, Freud’un öğrencileri olmalarına karşın ona ilk tepki gösteren kişilerdir. 

Cinsellik ve sevgi ihtiyacının çok fazla abartıldığını düşünerek psikanalizin yerine analitik 

psikolojiyi ortaya çıkarmışlardır. Analitik psikolojinin de temel kavramları olarak psikanalize 

benzer yanları vardır. Jung’da hocası gibi kişiliğin önemli parçaları olarak bilinç ve bilinçdışını 

görmektedir. Fakat bunun yanında kalıtım ve nesiller boyunca devam edecek, ırkların  

özelliklerini taşıyıp insanlık tarihini kapsayan ırk bilinçdışı kavramını geliştirmişlerdir. Bu 

kavram kalıtımla ilgilidir. Ancak genlerin yıllar boyunca karışmış olmalarından dolayı bu iddia 

bilimsel olarak kabul edilmemektedir (Eren, 2017: 88). 

 

 

 

Atalık (Öğüt Verici Kısım) 

Olgunluk (Yetişkin Kısım) 

Çocukluk (Olgun Olmayan Kısım) 
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2.1.2.5. Eric Froom’un Kişilik Kuramı 

  Fromm yaptığı çalışmalarda toplum ve birey arasındaki ilişkiyi incelemiş ve 

örgürlükten kaçma kuramını geliştirmiştir. Psikolojinin en önemli problemin bireylerin toplum, 

dünya ve kendileriyle kurdukları ilişkidir. Bu ilişkinin boyutları bireylerin öğrenme ve topluma 

ayak uydurma süreci sonunda keşfedilmektedir. Bu ilişki Freud’un iddia etiği gibi durağan değil, 

aksine devinim ve değişim içerisindedir. Kişilik, toplumdan oldukça etkilenmektedir (Özalp, 

2002: 250). 

 Eric Froom, kişiliğin oluşumunda kalıtımsal faktörleri kabul eder ve onları somatik süreç 

veya mizaç olarak adlandırmaktadır. Mizacın kalıtımsal, sosyal ve kültürel etkilerinin toplamı 

karakter ya da kişiliği oluşturur. Karakter, toplumdan etkilenir ve bireylerin duygusal ve bilişsel 

fonksiyonlarını biçimlendirir. Fromm’un şekillendirdiği ve “sosyal karakter” olarak 

nitelendirdiği kavram, Freud’un kişilik kuramındaki süperego kavramı ile benzerlik 

göstermektedir (Yanbastı, 1990: 96). 

 İnsanlar birbirleriyle sevgi bağı kurup işbirliğine girebilir veya toplum normlarına 

boyun eğip otoriteyi kabullenebilirler. Birinci durum olduğunda insanlar özgürlüklerini var olan 

toplumdan daha iyisini yapabilmek amacıyla kullanırlar. Diğer durumda ise, otoritenin kölesi 

olmayı kabul etmiş olurlar. Fromm insanları etkileyen beş gereksinimden bahsetmiştir. Bunlar; 

kimlik, aşkınlık, değer yargıları, köklülük ve ilişki gereksinimleridir. Bu gereksinimler insanlara 

özgün ve insan doğasının parçalarındandır. Kişiliğin gelişimi de içinde bulunulan toplumun 

insanlara sağladığı imkanlar ile orantılı ilerler (İnanç ve Yerlikaya, 2015: 177). 

 

2.1.2.6. Davranışçı Kişilik Yaklaşımları 

 Sosyal öğrenme kuramına göre kişilik, taklit, özdeşim ve edimsel koşullanma ilkelerinin 

birleşimiyde oluşmaktadır. Bu kurama göre insanların sahip olması gereken özellikleri ve 

davranışları bir birey ancak diğer bireylerle etkileşim ve ileşimin hâlinde olursa 

öğrenebilmektedir. Bireyler bir toplum içindeyken davranışlarını bu toplumun normlarına ve 

standartlarına göre şekillendirmeye mecburdurlar. Bu öğrenme sürecinde en etkin rol 

oynayanlar ise anne ve babalardır. Öğrenme süreci, ödül ve ceza yoluyla gerçekleşir (İnanç ve 

Yerlikaya, 2015: 177). 

 Davranışçı yaklaşımcılar, davranışın kendinden çok onu geliştirme süreci ile 

ilgilenmişlerdir. Onlar anlık sergilenen davranışlar ile ilgilenmekte ve olumlu ya da olumsuz 

olduğuna bakmaksızın davranışın tümüyle kabul edildiğini düşünmektedirler. Yanlış kabul 

edilen davranış bozukluğunda ise öğrenme yoluyla değişiklik olabileceğini söylemektedirler. Bu 

sayede birçok olumsuz davranışın değiştirilmesinde başarı sağlanmıştır (Rimm ve Cunningham, 

1985: 150;Smith, Nolen-Hoeksema, Fredrickson ve Loftus,2015: 477). 
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2.1.2.7. İnsancıl Kişilik Yaklaşımları 

Bu kuramda bireyin doğuştan iyi olarak düyaya geldiği savunulur. Olumlu ve yapıcı 

olmak, diğer insanlara güven vermek insanların karakterlerindendir. Rogers’a göre, insanların 

yaşadıkları olaylarda insanların gerçekleri nasıl algıladıkları önemlidir. Bundan dolayı da 

kurama “Kendilik Kuramı” adı verilmiştir. İnsanlar, özlerindeki sevgi ve bağlılık ile toplumun 

yanında olurlar ve beklentilere uyum gösteririler. Ancak aşırı uyumlu olup da kendi 

ideallerinden uzaklaştıklarında çatışma durumları oluşacaktır. Bu farkın büyüklüğü 

uyumsuzluğa yol açacak ve insanların kendilerini yalnızlaştırmalarına sebep olacaktır (Smith ve 

diğ., 2015: 471). 

Hümanist kişilik yaklaşımının önemli temsilcilerinden biri Abraham Maslow’dur. Kişiliği 

anlamak üzerine yıllarca çalışma yapan Maslow, Freud’un insan tabiatı üzerinde yaptığı 

karamsar görüşlerinin tersine olumlu ve iyimser bir yaklaşım ortaya koymuştur. O da kişilik 

üzerine çalışma yapan diğer araştırmacılar gibi bilinçaltı ve etkilerini kabul etmiş ancak kişiliğin 

bilinen, bilinçli gerçekleştirilen düşünce yapılarına odaklanmıştır. İnsan doğası gereği iyi olduğu 

için bu iyilik hâli açığa çıkırılıp desteklenebilirse eğer mutlu ve sağlıklı olurlar (Burger, 2006: 

429). 

 

2.1.2.8. Bilişsel Kişilik Yaklaşımları 

 Danışanların düşüncelerini değiştirme üzerine kurulu bir yaklaşım olan bilişsel 

psikoterapi insanlar tarafından da kabullenilmektedir. Kuramın lk temsilcilerinden biri Albert 

Ellis’tir ve insanların akıl üstü inançları olduğundan duygusal sorunlar yaşamaya yatkın 

olduklarını iddia etmiştir. Yaklaşımın bir diğer öncüsü ise George Kelly’dir. Ona göre insanlar, 

geleceği bir bilim adamı gibi titizlikle tahmin etmeye çalışırlar. Tahminler yapılamadıkça 

insanların kaygılandıklarını ve bu durumun da psikolojik sorunlara yol açtığını açıklamıştır 

(Burger, 2006: 639). 

 

2.1.2.9. Varoluşçu Kişilik Yaklaşımları 

 Dünyadaki canlılar içinde kendi sorumluluğunu alabilen ve alabildiği kadar özgür olan 

tek tür insandır. İnsanlar bu özgürlüğü sürdürebilmek için bulundukları çevrenin de normlarına 

ayak uydurmaya çalışır ve birtakım davranış biçimleri geliştirir. Varoluşçu kuram, insanların 

sergiledikleri bu davranışların nedenleri ile değil de davranış anında gerçekleşen olayları 

anlamaya çalışır. Onlara göre bulunun yer ve zaman önemlidir. Ancak bunlar fiziksel yer ve 

zaman ile sınırlı tutulmaz ve insanları hem ruh hem de beden olarak anlamaya, onu tümüyle ele 

almaya gayret ederler (Cüceloğlu, 1999: 450). 
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2.1.2.10. Zee ve Oudenhoven’in Kişilik Kuramı 

 Zee ve Oudenhoven’in Çok Kültürlü Kişilik Kuramı beş boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; 

Sosyal Girişkenlik, Kültürel Duygudaşlık, Duygusal Denge, Açıklık ve Esnetlik boyutlarıdır. 

 Sosyal Girişkenlik: Sosyal olaylara karşı aktiflik olarak tanımlanmaktadır. Bu boyuttaki 

kişiler farklı kültürdeki insanlara karşı iyi iletişim kurabilirler. Bulunduğu ortamda aktif 

olmayan ve çekimser davranışlar sergileyen bireylerin sosyal girişkenlik düzeyleri düşük olarak 

değerlendirilmektedirler (Polat, 2001: 158). 

 Kültürel Duygudaşlık: Kendi kültürümüzün düşünce yapısını anlamlandırabilmemiz 

kadar farklı kültürlerdeki bireylerin düşünce yapılarını ve duygularını anlayabilmeliyiz. Ancak 

bu şekilde farklı bir kültüre sahip bir bireyle iyi bir iletişim kurulabilir, davranışlanırı 

anlaşılabilir. Bu beceriye ise kültürel duygudaşlık denilmektedir (Polat, 2001: 158). 

 Duygusal Denge: Bu boyut bireyler için önemlidir. Bireyler kendi kültürlerinin 

benimsendiği ortamlardan farklı kültürlerin benimsendiği ortamlara gittiklerinde bu boyutu 

kullanmalıdır. Çünkü her kültürün işleyişi ve kuralları birbirinden farklıdır. Böyle bir durumda 

endişeve baskı altında kalmamak, olaylar karşısında sakinliği koruyabilmek adına duygusal 

denge boyutunun yüksel olması gerekmektedir (Polat, 2001: 158). 

 Açıklık: Kendi kültürünün değerlerini benimseyip, başka kültürlerinin değerlerini de 

anlayıp onlara saygı gösterilmesi açıklık olarak tanımlanmaktadır. Açıklık boyutundaki kişiler, 

açık görüşlü, yeni fikirleri rahatlıkla değerlendirebilen, ön yargılardan uzak kişilerdir. Bunun 

aksi olduğunda kendi gibi düşünmeyen bireylere karşı tehditkar ve eleştirel davranışlar ortaya 

çıkabilir (Polat, 2001: 158). 

 Esneklik: Bireylerin yeni gelişebilecek olaylara karşı hazırlıklı olup, değişiklikler 

karşısında adapte olabilmeleri gerekmektedir. Bu boyuta esneklik denir ve esnek bireylerin açık 

görüşlü, geleneksellikten uzak kalabilen, değişen durumlar karşısında farklı stratejiler 

geliştirebilen bireyler olduğu bilinmektedir (Polat, 2001: 158). 

 

2.1.2.11. Holland’ın Kişilik Kuramı 

 Holland tarafından ortaya koyulan Mesleki Kişilik Kuramı altı boyuttan oluşmaktadır. 

Bunlar; Gerçekçi, Araştırıcı, Sosyal, Girişimci ve Gelenekselcilik boyutlarıdır (Polat, 2001: 158). 

 Gerçekçi: Kuramın ilk boyutudur ve “R” harfi ile gösterilmektedir. Bu kişilik tipine sahip 

bireyler; hoşgörü, pratiklik, sabır, uyumlu olma ve içten olma becerileri geliştirmişlerdir. Bu 

kişiler başarıya odaklı ve ön görüleri yüksek bireyler olarak bilinirler. Gerçekçilik boyutuna 

sahip olan bireyler pilot, makinist, elektrikçi, otomobil tamirciliği ve çiftçilik mesleklerini başarı 

ile yapabilirler (Polat, 2001: 158). 
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 Araştırıcı: Kuramın ikinci boyutudur ve “I” harfi ile gösterilir. Bu boyuta sahip bireyler; 

entellektüellik, gerçekçilik, eleştirellik, analitik düşünebilme, sabırlılık, bağımsızlık, titizlik ve 

popülerlikten uzak olma özelliklerine sahip olabilmektedirler. Araştırıcı boyutuna sahip olan 

bireyler astronot, genetikçi, biyolog, matematikçi olabilir ve bu meslekleri başarıyla 

yürütebilirler (Polat, 2001: 158). 

 Sanatçı: Bu boyut, “A” harfi ile gösterilmektedir. Hassasiyet ve duyarlılık, içe dönüklük, 

güçlü sezgiler, bağımsızlık ve etkileyicilik gibi özellikler sanatçı kişilik boyutundaki kişilerin öne 

çıkan özelliklerindendir. Bu kişilerin başarıyla yapabilecekleri meslekler; yazarlık, aktör ve 

aktristlik, modelistlik, müzisyenlik, dekaratörlük ve mimarlık gibi estetik yönünü 

kullanabilecekleri meslek gruplarıdır (Polat, 2001: 158). 

 Sosyal: Holland’ın kuramına göre “S” harfi ile gösterilen kişilik tipidir. Bu kişilik tipine 

sahip olan bireylerde insanlarda yardım etme duygusu, öğretme ve hizmet etme isteği, 

danışmanlık yapmaktan keyif alma gibi özellikler gelişmiştir. Bu kişiler;  öğretmenlik, 

danışmanlık, halkla ilişkiler uzmanlığı, psikolog ve sosyal hizmetlerde uzmanlık gibi meslekleri 

başarıyla yapabilirler (Polat, 2001: 158). 

 Girişimci: Kuramda “E” harfi ile gösterilen kişilik tipidir.  Bu bireyler; enerjik, sosyal, 

meraklı, maceraya atılmayı seven, dışadönük, kendine güveni yüksek, konuşkan insanlardır. Bu 

özelliğe sahip olanlar satıcılık ve pazarlamacılık, komisyonculuk, menajerlik mesleklerini başarı 

ile yapabilirler. Bu kişiler isterlerse iyi bir politikacı da olabilirler (Polat, 2001: 158). 

 Geleneksel: Kuramın “C” harfi ile gösterilen altıncı ve son boyutudur. Bu bireyler rutin 

işlerden hoşlanmakta ve standartları sevmektedirler. Belirsizlik olduğunda bulundukları 

ortamdan uzaklaşabilirler. Geleneksel kişilik tipine sahip bireylerden başarılı muhasebeciler, 

denetçiler, vergi uzmanları olabilmektedir (Polat, 2001: 158). 

 

2.1.2.12. Friedman ve Rosenman’ın Kişilik Kuramı 

 Kurama aynı zamanda A ve B tipi kişilik kuramı da denilmektedir. Friedman ve 

Rosenman iki kardiyologdur ve kalp hastalarının genellikle kaygılı olduklarına, beklerken 

zorluk yaşadıklarına dair gözlem yapmışlardır. Bu gözlemler sonucunda ise, hastalarda iki farklı 

davranış tipi olduğunu ortaya koymuşlardır (Akıncı, Güven ve Demirel, 2015: 58). 

 A tipi davranış yapısında olanların; yüksek rekabet duygusu, yaptığı işe kendini 

adamışlık, zamanın ilerlemesinden dolayı yüksek hassasiyetli, dolayısıyla da sinirli ve sabırsız 

oldukları tespit edilmiştir. Bu tip bireyler başarıya da kısa sürede ulaşmak isterler (Akıncı, 

Güven ve Demirel, 2015: 58). Bunların yanında zaman konusundaki aşırı hassasiyetlerinden 

dolayı hızlı konuşma ve yemek yeme alışkanlığı, sıra beklemeyi sevmeme, zamanı dolu dolu 
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geçirebilme kaygısı, tek zamanda birden fazla işi yapabilmeye çalışma ve etraflarındaki yavaş 

insanlara da sabır gösterememe gibi özellikleri de vardır (Akıncı, Güven ve Demirel, 2015: 58). 

 B tipi davanış tipi yüksek olanların ise; sabırlı oldukları ve dengede kalabilme halinin 

yüksek olduğu, kendilerini güvenli olarak hissetme isteklerinin olduğu bilinmektedir. Bu tip 

kişiler yüksek beklentiler içinde olup hırslarına kapılmadıklarından dolayı başarı takıntılı 

değildirler, aksine rahat ve sakin davranıp yaptıkları işten tat almaya odaklanırlar (Akıncı, 

Güven ve Demirel, 2015: 58). 

 

2.1.2.13. Eysenck’in Kişilik Kuramı 

 Eysenck, faktör analizleri yaparak davranışları tahmin edebilmek amacıyla kişiliği 

inceleyemeye çalışmıştır (Alaçatlı, 2013: 28). Bu anlamdaki yaptığı çalışmalardan sonra kişiliği 

Duygusal Denge ve Dışadönüklük faktörleri olarak incelemiş, ancak daha sonra bu faktörlere 

Psikotizm faktörü de eklenerek üç boyutlu bir değerlendirme oluşturulmuştur. İnceleme 

sonuçlarına göre Duygusal Denge boyutu kişilerin duygusal anlamda tutarlı davranışları ve aşırı 

tepkisel yanı ile açıklanırken; Dışadönüklük ise kişilerin sosyal ve dürtüsel yanları ile ifade 

edilir. Bunların yanı sıra Psikotizm boyutu, kişilerin soğukluk yönleri ile değerlendirilir 

(Taymur ve Türkçapar, 2012: 169). 

 Bu kişilik kuramında psikolojik testleri değerlendirmek, analiz edebilmek ve bunları 

biyolojik nedenlere dayandırabilmek hedeflenmiştir. Eysenck’e göre bireylerin kişilik yapılarını 

anlayabilmek için kompleks psikometrik ölçümlere gerek duyulmaktadır. Bu kurama göre 

kişilik, evebeynlerin davranışları ile değil onların biyolojik donanımları ile şekillenmektedir 

(Alaçatlı, 2013: 28). Bundan dolayı da bireylerin kişilikleri arasındaki farklılıklara davranışlar 

değil de biyolojik farklılıklar neden olmaktadır. 

 

2.1.2.14. Allport’un Kişilik Kuramı  

 Gardon Allport, ayırıcı özellik yaklaşımını kişilik psikolojisinde kullanmaya başlayan, bu 

alanda bilinen ilk çatışma deneylerini yapan, kuramın en önde gelen isimlerinden biri olarak 

bilinir (Uzun, 2017: 51). Allport’un katkıları yalnızca ayırıcı özellik yaklaşımı değildir, bununla 

birlikte anılan diğer kavramlarının da açıklayıcısı olmuştur. İnsanları birbirinden ayıran kişilik 

özelliklerinin nörolojik yapılarımızdan kaynaklandığını belirtmiştir (Burger, 2006: 239). 

 Allport’a göre kişilik, bireylerin çevresine karşı göstermeleri gereken uyumu belirleyen 

psiko-fizyolojik sinir sisteminin dinamik yapısıdır (Yanbastı, 1990: 207). Bu tanımın yanında 

mizaç ve karakter kavramlarının da zaman zaman kişiliğin yerine kullanıldığını da açıklamıştır. 

Karakter, kişiliğin sosyal yanı; mizaç ise, kişiliğin duygusal yanı olarak ifade edilir. Yani karakter 

davranışları toplum değerleri açısından değerlendirmektir. Örneğin, bir kişi için söylenen “güzel 
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karakterli” ifadesi o kişinin toplum normlarında istendik ve kabul edilebilir davranışlara sahip 

olmasıdır. Mizaç da kişilerin kalıtsal aldıkları davranış eğilimleridir (Yazgan, İnanç ve Yerlikaya, 

2015: 248). 

 Allport ortaya attığı “işlevsel anatomi” kavramı ile oldukça tartışılmıştır. Güdülenmenin 

temelini işlevsel anaotominin oluşturduğu ve özellik kuramının kaynağı olduğunu iddia eder. 

Bir birey yetişkin olduğunda davranışlarının geçmişteki deneyimleri ile ilişkisi yoktur, güdüler 

zamanla değişir. Bu yaklaşım kişiliğin geçmişten ayrı ve bağımsız bir şekilde geliştiği 

söylemektedir. Elbette bu düşünce psikanalitik kurama aykırı ve karşıdır (Yazgan, İnanç ve 

Yerlikaya, 2015: 248). 

 

2.1.2.15. Murray’ın Kişilik Kuramı 

 Henry Murray, ayırıcı özellik yaklaşımının temsilcilerindendir. Onun kişilik yaklaşımı, 

psikanalitik kavramı ile ayırıcı özellik yaklaşımını birleştirmesiyle dikkat çeker. Jung ile çalışma 

yapma şansı olan Murray, bu sayede çalışmalarında bilinçaltına önem vermeye başlayıp 

dikkatleri daha çok üzerine çekmiştir. Yaklaşımına “personoloji” yani “kişilikbilimi” ismini 

vererek kişiliğin ihtiyaç duyduğu şeyleri ayrıntılı olarak ifade etmiştir. Fizyolojik ihtiyaçlardan 

çok bireylerin psikolojik nedenli ihtiyaçlarına odaklanmıştır. Bu ihtiyaçlar şöyledir; başarı 

ihtiyacı, üstünlük kurma, kaçınma, saldırganlık dürtüsü, alçalma, onotomi, alçalma, suçtan 

kaçınma eğilimi, karşıt hareket geliştirme, düzen, cinsellik, reddetmek ve anlayış olarak 

listelenir (Burger, 2006: 244-246). 

 İhtiyaçları oldukça geniş sınıflandırmış ve tüm bireylerin kendilerine ait 

birgereksinimler hiyerarşisi olduğunu ifade etmiştir (Burger, 2006: 246). Bu ihtiyaçların bir 

kısmı fizyolojik kaynaklı olabilirken, bir kısmı da çevre uyarıcıları tarafından belirlenir. 

Murray’a göre gereksinimler tamamen kendi başlarına varsayımlara dayalı bir güçtür (Yanbastı, 

1990: 201). 

 

2.1.2.16. Cattell’in Kişilik Kuramı 

 Raymond B. Cattell ayırıcı özellik yaklaşımının bir diğer temsilcisidir. Kişilik üzerine 

çalışmalar yapan kuramcılardan farklı olarak, yaptığı kişilik inceleme çalışmalarına içgörüsel 

öngörüleri ve klinik izlenimleriyle başladığı bilinmektedir. Bu noktadaki hedefi, faktör analizleri 

yaparak kişilik özelliklerini tespit edebilmektir. Yaptığı çalışmalarda ayırıcı özelliklerin sinirsel 

veya fiziksel kaynaklarının olmadığı, dolayısıyla da açık davranışları ölçerek ve analizlerini 

yaparak anlaşılacağını belirtmiştir (Yazgan, Yalçın ve Yelikaya, 2015: 263). 

 Günümüze kadar kişilik özellikleri ile yüzlerce çalışma yapılmış ve bu çalışmalarda 

kişilik özellikleri keşfedilip ölçülmüştür. Özellikler içinde birbirinden ayrılamayacak kadar 
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yakın olanlar da vardır. Örneğin, temelde ufak farklılıklarının olmasına rağmen sosyallik ile dışa 

dönüklük birbirlerinden tamamen ayrılamaz. Cattel’in de çalışmalarının bu noktadaki hedefi, 

temel kişilik özelliklerini belirleyip kaç tane olduklarını tespit etmektir. Bunun için “faktör 

analizi” tekniği geliştirdiği ve çalışmalarında kullandığı bilinmektedir (Burger, 2006: 248). 

 

2.1.2.17. McCrea ve Costa’nın Beş Faktörlü Kişilik Modeli 

 Günümüze kadar kişilik ve kişiliğin boyutları ile ilgili birçok çalışma yapılmış ve bu 

çalışmalarda boyutların hepsi farklı şekillerde isimlendirilmiştir. Bunların yanında Beş Faktörlü 

Kişilik Kuramı onları tek bir kuram başlığı altında birleştirmeyi başarmıştır. Bundan dolayı da 

BFKK son zamanlarda yapılan araştırmalarda en çok faydanılan kuramdır (Doğar, 2016: 1238; 

Şentepe ve Güven, 2015: 28). Ayrıca kişiliği çok boyutlu inceleyen araştırmalarda ölçüm 

araçlarının temelinin beş faktörden oluştuğu görülmektedir (Gültaş ve Tüzüner, 2017: 50). Beş 

Faktörlü Kişilik Kuramı’nın birleştiren bir etkiye sahip olmasının temelinde de bu durumlar 

yatmaktadır (Çınar, 2011: 72). 

 Bu kişilik modeli tek bir kişiye ait değildir, birçok araştırmadan geniş bir alana yayılarak 

ortaya çıkmıştır ve başlangıcının 1884 yılına dayandığı bilinmektedir (Kapadia, 2014: 1). 

Kuramın mimarı ise McCrea ve Costa olarak kabul edilmektedir. Kurama ilk önce Dışadönüklük 

ve Duygusal Denge faktörleriyle başlamışlar, kısa bir süre sonra da Yeniliğe Açıklık faktörünü 

eklemişlerdir. Modele son hâlinin verilmesi ise 1985 yılında yapılan çalışmalarla olmuştur. 

(Alaçatlı, 2013: 29). Cattell ve Eysenck’in çalışmalarında olduğu gibi, McCrea ve Costa da kişiliği 

oluşturan boyutların iki kutuptan oluştuklarını ve normal dağılım özelliğinde olduğunu iddia 

etmişlerdir (Alaçatlı, 2013: 30). 

 

2.1.2.17.1. Nevrotizm (Duygusal Denge) 

 Araştırmacılara göre nevrotizmin temelinde depresyon, kaygı, stres, kızgınlık gibi 

olumsuz duygular vardır. Onlara göre nevrotizm, rasyonel olmayan  düşünceler ve problemlerle 

başa çıkma mekanizmasındaki yetersizliklerle bağlantısı vardır. Bilim insanlarına göre, nevrotik 

kişilerin sağlıklı kişilere oranla daha karmaşık duygularla uğraştıkları, gerçekçi olmayan 

kuruntular oluşturma ve düşmanca tepkiler verme gibi olumsuz sistemler geliştirdikleri 

aktarılmıştır. Bu tip insanların deneyimledikleri olumsuz olaylarla orantılı olarak kendilerini 

suçlama davranışlarına daha çok kapıldıkları ifade edilmiştir (Mete, 2006: 50). Duygusal olarak 

dengesizlik yaşayan, değişken bir yapıda olan, kaygı içinde, dik kafalı, kötümser, ağırbaşlı, 

çekingen, sessiz ve içe kapalı olan nevrotik bireyin tam aksine duygusal olarak dengeli olan 

bireyler sakin, durgun, güven veren, temkinli, dikkatli ve düşünceli bir kişilik yapısına 

sahiptirler (Uzun, 2017). 
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 Bu boyuttan yüksek puan alan nevrotik bireyler, duygusal ve kararsız olarak da 

adlandırılmaktadırlar. Bu kişiler problemler ile karşılaştıklarında aşırı tepki verebilir ve 

normale dönmeleri duygusal dengeli bireylere oranla daha fazla zaman alabilmektedir. Çabuk 

heyecanlanır, olaylar karşısında hemen asabileşebilir ve depresyona girmeleri oldukça kolaydır. 

Bu boyuttan düşük puan alan kişilere bakıldığında ise dengeli oldukları, beklenmedik 

davranışlarda bulunmadıkları ve duyusal olarak iniş-çıkışlarının yaşanmadığı görülmektedir 

(Burger, 2006: 347). Bu bireyler aynı zamanda olumsuz duygu ve durumlar ile baş edebilirler 

(Morsünbül, 2014). 

 McCrea ve Costa’ya göre duygusal denge; kendine güvensizlik, depresif, kaygılı, sıkılgan, 

öfkeli, endişeli olma hâli ve kırılganlıktır. Bunun yanında duygusal denge boyutu gelişmiş 

bireyler; ilişkilerde uyumu yakalayabilen, duygularını kontrol edebilen tutarlı ve kararlı, 

yaşadığı olumsuzlukları hayatında sabitlemeyen, uzun süreli üzüntü yaşamayan insanlardır. Bu 

kişilerin aynı zamanda özgüvenleri oldukça yüksek ve genellikle pozitif duygular altında olan 

bireylerdir (Bilgin,2017: 946). 

 Duygusal dengesizlik ise; duygusal denge boyutunun yoksunluğu ve psikoloji 

uyumsuzluktur (Develioğlu ve Tekin, 2013: 18). Duygusal denge boyutu gelişmemiş bireyler; 

kızgın, suçlu ve korku duygularını yoğun bir şekilde hissederler (Ballı, 2013: 87). Aynı zamanda 

sürekli depresif tavırlar ve endişe içerisinde olup öfke veya gerginlik duyguları altındadırlar. Bu 

kişiler aşırı mükemmeliyetçiliğin baskısı altında kalıp karamsar bir tavır içine girerler (Bulut, 

2017: 1208). 

 

2.1.2.17.2. Dışadönüklük 

 Eysenck’in geliştirdiği kişilik kuramının en ilgi çekici yanı içedönüklük ve dışadönüklük 

kavramlarıdır. İkisi arasında bir karşılaştırma yapıldığında içedönük insanların dışadönük 

kişilere oranla daha hassas oldukları tespit edilmiştir. Bunun yanında dışadönük insanlar da 

içedönük insanlara göre daha çok kahve içtikleri ama hassas olmadıkları için kafeinin etkisini 

çok hissetmedikleri tespit edilmiştir. Bundan dolayı dışadönük insanları kalabalık ve gürültülü 

ortamlarda görebilirken içedönük bireyleri etkinliklerde daha az görülmektedirler (Burger, 

2006: 393). Bu kişilik özelliğine sahip bireylerin sosyal becerilerinin yüksek, girişimci ve 

konuşkan, aktif, etkileyici ve sempatik olmaları beklenmektedir (Morsünbül, 2014). Bunlardan 

dolayı dışadönüklük boyutu diğerlerine göre daha kolay tespit edilebilmektedir (Syed, Saeed ve 

Farrukh, 2015: 184). 
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2.1.2.17.3. Yeniliğe (Deneyime) Açıklık 

 Yeniliğe açıklık boyutu ile ilgili birçok tanım yapılmıştır. McCrae ve Costa yeniliğe 

açıklığı; özgünlük, yaratıcılık ve analitik düşünebilme, cesaret ve özgür ruha sahip olma, sanatla 

ilgili, açık görüşlü, samimi, enerjik olma olarak tanımlamışlardır (Bilgin, 2017: 946). Preabody 

ve Goldberg (1989)’a göre yeniliğe açıklık; donanım ve kültür sahibi olma, yüksek hayal 

gücüdür (Tatar, Şahintürk, Saltukoğlu ve Telvi, 2013: 3).  

 Yeniliğe ve deneyime açık kişilerin meraklı, yaratıcı, hayal güçleri yüksek, değişikliği 

seven, karar alırken ve davranışlarında cesur, yaratıcı ve ilgi alanlarının geniş olduğu tespit 

edilmiştir (Morsünbül, 2014; Somer, Korkmaz ve Tatar, 2002: 24). Bu faktörü yüksek olan 

bireylerin aynı zamanda muhafazakarlık ve tutuculuğa karşı da tam tersi yaklaşım sergileyen 

karaktere sahip oldukları gözlemlenebilmektedir (Somer, 2002: 30). Bu kişilerin seyehat etmeyi 

sevdikleri, ilgi alanlarının geniş olduğu ve bu alanlarda arkadaşları ile zaman geçirmeyi seven 

kişiler olduğu bilinmektedir (Bulut, 2017: 1208). Bu faktör düşük olduğuda ise kişilerde; 

gelenekselcilik, sabit fikirliik, tutuculuk gibi kişilik özellikleri görülmektedir (Doğan, 2013: 58). 

 Kuram içerisindeki faktörler arasında en bilişsel olanı yeniliğe açıklıktır. Bundan dolayı 

da net bir açıklama yapılması ve tek bir anlaşma sağlanılması kolay değildir (Tozkoparan, 2013: 

199). Yeni deneyimlere karşı açık olma eğilimi ile temsil edilen boyuttaki kişiler hem 

mesleklerinde hem de sosyal hayatlarında iddialı ve atiktirler. Bu kişiler yeni bir fikir ortaya 

atıldığında sakince dinler ve işbirliğine açık bir tutum içine girerler. Dağınıklıktan hoşlanmayıp, 

estetik algıları yüksektir. Sıradanlıktan ve rutin şeylerden ziyade yeniliğin her zaman tercihleri 

olduğu bilinmektedir (Soto ve Jackson, 2013: 1). 

 

2.1.2.17.4. Yumuşak Başlılık (Uyumluluk) 

 Dışa dönüklük ve yumuşak başlılık boyutları incelendiğinde her iki boyutun da, 

kişilerarası ilişkiler ile alakalı oluşu ve bu boyuttaki kişilerin anlayış çizgisinden düşmanca bir 

tavra doğru yönelim gösterdiklerine dikkat çekilmiştir. Boyuttaki kişiler; dost, anlayışlı ve 

sevecen yanlarına karşın düşmanca, hoşgörüden yoksun, kırıcı olabilen, kaba ve anlayışlı 

olmaktan uzak bir yapıya bürünebilmektedirler (Somer, 1998: 29). Uyumlu kişilerin başkaları 

ile olumlu ve karşılıklı ilişkileri devam ettirebilme potansiyelleri yüksektir (Morsünbül, 2014). 

 Yumuşak başlılık boyutu; kişilerin insancıl yanlarıdır. Bu özelliğe sahip bireyler 

çevrelerine karşı tutarlı tepkiler verip, ilişkilerini korumaya odaklanırlar. Arkadaş canlısı, kolay 

affeden, iş birliğine yatkın, fedakar ve güvenilirdirler. Bundan dolayı da uyumluluk, sosyal 

ilişkiler için olumlu bir kişilik özelliğidir (Çınar, 2011: 72). Ayrıca kişiler arasındaki ilişkileri 

belirleyen bir davranış noktasıdır. Çevrelerindeki insanların kendilerine yönelik isteklerine ve 
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beklentilerini anlayabilmeyi amaçlayan uyumlular, bu durumu da anlayışla karşılarlar 

(Tozkoparan, 2013: 199). 

 

2.1.2.17.5. Sorumluluk (Öz-disiplin) 

 Beş faktörlü kişilik kuramı içerisinde en tartışılan alt boyuttur. Bunun nedeni ise, 

konuların pek çoğuyla etkileşim içinde olmasıdır. Freud’un Süper Ego kavramı ile yakından ilgili 

olan sorumluluk boyutu; düzen, disiplin, çalışkanlık, programlılık, dengeli, dikkatli, amaçlı, 

sorumluluk sahibi gibi sıfatlar ile temsil edilmektedir (Morsünbül, 2014; Somer, 1998: 28). 

Başarı ya da iş durumları sorumluluğu belirleyen özellikler üzerinde etkiliği olduğundan dolayı 

araştırmacılar tarafından bu boyuta ‘Başarma İsteği’ ya da ‘İş’ adı verilmiştir (Burger, 2006: 

255). 

 Bireylerde sorumluluk kişilik özelliğinin olması, onların diğer bireylere tarafından 

güvenilir ve zeki olarak kabul edilmesini sağlar. Bu bireylerde başarma azmi çok yüksektir ve 

bunun için sistemli, titiz ve azimle çalışırlar. Yaptıkları işin tadını çıkarmaya çalışıp 

motivasyonlarını yüksek tutarlar (Tatar, Şahintürk, Saltukoğlu ve Telvi, 2013: 3). Yapılan 

araştırmalara bakıldığında sorumluluk kişilik özelliğine sahip bireylerin arkadaşlığa da oldukça 

önem verdiği bulunmuştur (Basım, Çetin ve Tabak, 2009: 23). Eğer bu boyut bir bireyde 

düşükse; abartılı titizlik ve tutuculuk, tedbirlilik ve dürtüsellik, planlarını erteleme gibi 

özellikler gelişmektedir (Tatar, Şahintürk, Saltukoğlu ve Telvi, 2013: 3). 

 

2.2. Mesleki Doyum   

 Meslek, kişilerin gelir ve geçim kaynağını oluşturan ögelerin uzmanlaşmış hâlidir 

(Weber, 1995). İnsanlar günlerinin çok uzun bir kısmını çalıştıkları işe ayırmaktadır. Bu durum 

aynı zamanda bir zorunluluktur. Böyle bir durumda işten sağlanan memmuniyet veya 

memnuniyetsizlik hayatın her alanını etkileyebilmektedir. Kişilerin hayata dair amaçları 

gerçekleştirip, işteki verimliliklerini arttırabilmeleri için doyum sağlamaları çok önemlidir 

(Coştu, 2013; Özsoy, 2002: 106). 

 İnsan hayatının çok önemli bir bölümünü oluşturan ve yetişkinlik döneminin temel 

gelişimsel görevlerinden bir kabul edilen meslek sahibi olma: bireylerin bedensel ve zihinsel 

olarak bir alanda emek verip bundan ekonomik kazanç sağlayıp hayattaki psikolojik, sosyal ve 

kültürel rolleri açısından doyum elde etme halleridir (Keser, 2004: 35; Mahalakshmi ve 

Arumugam, 2015: 430). 

 Yapılacak olan her mesleğin kendi içerisinde gereklilikleri, çalışma koşulları ve bireylere 

sağladığı imkanlar değişmektedir. Bu farklılıkların oluşması sebebiyle işi yapan bireylerin de 

yeteneklerinin, ilgi ve gereksinim gibi psikolojik niteliklerinin her mesleğe göre farklılaştığı 
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görülmektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta, bireylerin gelişimlerini sağlayıp potansiyellerini 

arttırabilecekleri, ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecekleri alanları seçmeleridir. Bir 

kişinin sağlıklı bir seçim yapabilmesi ise ancak kendini yakından tanıyıp, önündeki seçenekleri 

doğru şekilde değerlendirebilmesi ile mümkün olabilmektedir (Kuzgun, 1982: 3; Suyünç, 2001: 

2). 

 Doyum ise, kişilerin isteklerini giderip, mevcut olanla yetinip hoşnut olma hâllerini ifade 

etmektedir (Bayar ve Öztürk, 2017: 526; Coştu, 2013).Bireylerin hayatlarındaki en önemli 

dönemlerden biri olan kendini gerçekleştirme dönemlerindeki doyum, bununla bağlantılı yaşam 

doyumu ve iş doyumu kişilerin hayattaki en gerekli beklentilerindendir. Hayattaki 

gereksinimler, beklentiler, dilek ve istekler karşılanırsa doyum elde edilir; bunların yanında 

beklentilerini kendisinde bulunanlar ile karşılaştırırsa ortaya çıkan durum ya da sonuç yaşam 

doyumunu oluşturur (Özer ve Karabulut, 2003; Şimşek ve Kara, 2017: 87). Bu durumu meslek 

sahibi kişilere genelleyecek olursak mesleki doyum, kişilerin işlerinden duydukları genel 

memnuniyetleridir (Başaran, 1992: 179; Boymur ve Özeltürkay, 2017: 94; Erdoğan, 1999: 231; 

Mersin, 2007; Şimşek, 1994: 85). 

 Mesleki doyum, geçmişten günümüze kadar güncelliğini kaybetmeden gelmiş bireylerin 

yaptıkları işte daha mutlu ve verimli olmalarını sağlayan bir kavramdır (Arslan ve Demir, 2017: 

374; Karademir, 2016). Hoppock’a (1957) göre mesleki doyum, kişilerin belli bir zamanda 

yaptıkları işle veya edindikleri pozisyonla değil, tüm yaşamları süresince yaptıkları 

çalışmalardan elde edilen doyum olarak tanımlanmaktadır (Locke, 1983: 97). 

 Mesleki doyum, öğrencilerin temel eğitimlerini alıp hayata atıldıkları okulların etkili 

olmasında da oldukça önemlidir. Zigarelli (1996), öğretmen mesleki doyumunun okulların 

etkililiğinin en önemli belirleyicilerinden biri olduğunu ifade etmiştir. Bunun yanı sıra 

öğretmenlerin okula bağlılıklarını, onların okullarına devam edip etkili bir şekilde çalışmalarını 

sağlayan çok önemli bir yapıdır (Shin ve Reyes, 1995). 

 Literatüre baktığımızda mesleki doyum kavramının en sık çalışılan konulardan biri 

olduğu görülmektedir (Arslan ve Demir, 2017: 374). Mesleki doyumun ölçülmesinin ilk olarak 

1911 yılında Taylor’un araştırmalarıyla başladığı bilinmektedir (Aslan, 1992:66). Mesleki 

doyum, diğer bir adıyla da iş doyumu birbirinin yerine kullanılan kavramlar olarak görülse de 

aralarında fark vardır. Bu fark ise şöyle anlatılır: İki faktör kuramına göre kişilerin işinden 

memnun olup olmamaları, işin özü ve iş ortamı olmak üzere iki faktörden etkilenir. İşin özü, 

yapılan mesleğin kişinin yeteneklerine uygunluğu, yaratıcılığını kullanabileceğibir alan olması 

gibi güdüleyici faktörleri içerirken iş ortamı ise birlikte çalışılan iş arkadaşları, ortamın fiziksel 

koşulları gibi dış kaynaklı koşullar ile ilgilidir (Kuzgun, 2000; Üçüncü, 2016: 9). İş yerlerinin 
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fiziksel özelliklerine göre işle ilgili faktörler değişirken kişilerin mesleklerine gösterdikleri 

değerle ilgili bu şekilde bir farklılık görülmemektedir. 

Meslek, insanlığa hizmet etmek, insanların yararlanacağı materyaller üretmek ve 

bunların karşılığında bir gelir elde etmek amacıyla yapılan, eğitim alarak edindiğimiz beceri ve 

kurallarını toplumun belirlediği çalışmalar bütünüdür (Kuzgun, 2009). İnsanların 

yaşamlarındaki en önemli zamanlardan biri olan kendini gerçekleştirme dönemlerinde doyum, 

buna bağlı olarak gelişen yaşam doyumu ve iş doyumu insanların hayatlarındaki önemli 

beklentilerdendir. “Doyum, gereksinimlerin, beklentilerin, dilek ve isteklerin karşılanması; 

yaşam doyumu ise, insanların beklentileri, istekleri ile kendisinde bulunanları karşılaştırması 

sonucunda elde ettiği durum ya da sonuçtur” (Özer ve Karabulut, 2003). 

Öğretmenler için ise mesleki doyum, “öğretmenlerin öğrencilerine karşı ve bulundukları 

okula karşı gösterdikleri tutum” veya “öğretmenlerin işlerinden sağladıkları hoşnut veya hoşnut 

olmama hâli” olarak tanımlanmaktadır (Vural, 2004). 

Mesleki doyumun yaşantımıza etkileri oldukça fazladır. Öncelikle iş yerinde doyum 

sağlayamayan kişiler işe gitmek istemezler, bulundukları yerden ayrılmak isteyip başka bir yere 

geçmek için fırsat kollarlar. Diğer yandan bir kişinin mesleki doyumu yüksekse daha sağlıklıdır. 

Edindiği doyum onu daha mutlu kılar ve bu durumu iş dışına da yansıtır (Özalp ve Kırel, 2001). 

Çünkü mesleki doyum, çalışanların yaptıkları işe karşı hissettikleri duygularını göstermelerini 

sağlayan bir aracıdır (Wesley ve Yukl, 1997: 98). Elbette bu durumlar öğretmenlik mesleği için 

geçerli olmakta, mesleğinde mutlu olmayan öğretmenlerin doyum da sağlayamadıkları yapılan 

araştırmalar sonucunda ortaya çıkmaktadır. 

Mesleki doyum, daha önce de açıklandığı gibi alanyazında iş doyumu diye de 

geçmektedir (Akkuş, 2010; Alsancak, 2010; Aydemir, 2013; Bülbül, 2012; Gökmen, 2014; 

Öğretmen, 2013; Sadık, 2014). Literatüre bakıldığında işin niteliği, ödeme, yükselme olanağı, 

övülme, çalışma koşulları, denetim ve birlikte çalışan işgörenler gibi etmenlerin mesleki 

doyumu etkileyen unsurlar olarak tespit edildiği görülmüştür (Başaran, 2004). Tüm bu 

durumlardan ve yapılan tanımlamalardan yola çıkarak; kişi, mesleğinin sahip olduğu değerleri 

ve inançları gerçekleştirdiğine inanıyorsa ve ideallerine ulaşmışsa, mesleğine karşı olumlu 

duygular geliştirip doyum alacaktır. 

Bireylerin iş hayatlarından elde ettikleri görüş, yapmak istedikleri arzular ve istekler ile 

denkleşirse doyum sağlanır. Kişilerin çalıştıkları işten elde ettikleri ile hayattaki beklentileri 

karşılanırsa da iş doyumu açığa çıkar. Çalışmalarının karşılığında aldıkları dışsal tatmin olarak 

değerlendirilirken, çalışma sırasında hissettikleri içsel tatmindir (Şimşek, 2001). 
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Locke’a göre mesleki doyum, kişilerin yaptıkları işi ve mesleki tecrübelerini 

değerlendirerek oluşturdukları olumlu ve zevkli hisler olarak tanımlanmaktadır. Locke süreci şu 

şekilde ifade etmektedir (Balcı, 1983: 582): 

Çalışma ortamı            Biliş                  Değerlendirme Aşaması             Hissedilen Duygu 

(doyum ya da doyumsuzluk) 

Öğretmenlerin mesleki doyumlarını etkileyen kavramlara bakıldığında ise bunlar; 

öğrenciler ile kurdukları ilişki, çalışma arkadaşları ile ilişkileri, üst yöneticileri ile kurdukları 

ilişki, düşüncelerini hayatlarında ve bulundukları koşullarda uygulayabilme fırsatı, tatil, 

ekonomik kazanç, kişisel ilgilerine zaman ayırabilme, yükselme imkanı, denetim, örgüt ve 

yönetim, iş güvenliği, kişilik ve takdir edilme gibi ögelerden oluşmaktadır (Vural, 2004). 

 

2.2.1. Mesleki Doyumun Önemi 

 Bireyler yeteneklerini ortaya koyabilecekleri ve geliştirebilecekleri alanlara sahip 

olmayı arzularlar. Mesleki doyum elde edilmediği takdirde kişiler psikoloji olgunluğa 

erişemeyip, hayal kırıklığına uğramaları söz konusudur (Yazılıtaş, 2010). 

 Bir kimsenin mesleki doyumu elde edebilmesi kolay bir şey değildir. Bunun nedenleri 

arasında, insanların beklentilerin yüksek olması, bununla birlikte bu beklentileri karşılayacak 

imkânlarının yetersizliği gösterilebilir. İnsanların tüm ihtiyaçlarını karşılayacakları bir yaşam 

istemeleri doğaldır, bunu gerçekleştirebilmek için de iyi bir iş sahibi olmak gerekmektedir. 

Günümüz şartlarına bakıldığında bunun hiç de kolay bir şey olmadığı bilinmektedir (Akkuş, 

2010). 

 Mesleki doyum yüksek olduğu takdirde, kişiler yaptıkları işe karşı olumlu davranış 

sergilerler. Bunun yanında mesleğinde doyum sağlayamamış kişiler ise olumsuz davranışlar 

sergilemektedirler (Erdoğan, 2013). Meslek, bireylerin zamanlarının önemli bir bölümünü 

kapladığından dolayı bu olumsuzluk hayatlarının her alanına yansıyabilir (Uğur, 2015). 

 Mesleki doyumun bireylerin hayatları üzerinde ciddi bir etkisi vardır. Bir insanın 

mesleki doyumu düşük ise işten kaçmaya çalışıpayrılmanın yollarını aradığı bilinmektedir. 

Mesleki doyumu yüksek olan bireyler ise sağlıklı ve uzun bir hayat yaşarlar. İş yaşamında 

sergiledikleri bu olumlu davranışları çevrelerinde de sürdürürler (Dönmez, 2013). 

 Çalışanların mesleki doyumu yüksek olduğu takdirde bu durumdan kurum da 

yararlanır. Bireylerin verimlilikleri yüksek olup üretkenlikleri artar. Aynı zamanda yaptıkları 

mesleğe bağlılıkları artıp, işten kaytarma davranışları azalır. Bu konuda gereken hassasiyeti 

gösterip önem veren kurumlar mesleki doyum düzeyini tespit edip düzeltebilmek adına 

çalışmalar yaparlar (Berry, 1997; Üçüncü, 2016: 6). 
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2.2.2. Mesleki Doyumu Etkileyen Faktörler 

Teknolojinin gelişmesiyle mesleki hayatın monotonlaşması ve saate bağlı çalışma 

ortamları, değişkeni olmayan otomatik işler mesleki doyumu azaltan etkenlerdir. Yapılan işlerin 

ilgi çekiciliği azaldıkça üzerinde daha çok enerji harcanmaktadır. Bu durum yanında yorgunluk 

ve buna bağlı olarak can sıkıntısını da beraberinde getirir. Yarı otomatik diye nitelendirilen işler 

de elbette yorgunluk yaratabilir. Tüm bunların yanında insanlara ilginç gelen işler de 

yorgunluğa neden olmasına rağmen insanlar can sıkıntısı hissetmezler, aksine güç işleri 

başardıkları için hissettikleri mutluluk artar (Güler, 1979: 27). 

Kişilerin mesleki doyumunu etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar içinde en 

yaygın olarak kabul gören, bu faktörleri bireysel ve örgütsel olarak iki grup içinde değerlendiren 

sınıflama şeklidir. Mesleki doyumu etkileyen bireysel faktörlere baktığımızda kişilerin sahip 

oldukları özellikleri ile yaşamlarını sürdürürken edindikleri deneyimler sonucu oluşan faktörler 

olduğu söylenebilir. Bunlar; kişilik, tecrübe, yaş, medeni durum, cinsiyet, eğitim düzeyi, başarı 

güdüsü, takdir edilme isteği ve değer yargılarıdır. Mesleki doyumu etkileyen örgütsel faktörlere 

baktığımızda bunları kişilerin kendilerinin oluşturmadığı, kişilerin çalıştıkları örgütlerle ilgili 

olan faktörlerdir. Bu faktörlerin; işin niteliği, fiziki şartlar, yükselme, ücret, çalışanların 

arasındaki iletişim, yöneticiler ve işin zorluk derecesi, iş yerinin fiziki koşulları, rekabet olarak 

ayrıldığı düşünülmektedir (Balcı, 1985; Kılıç, 2011). 

Bunlarla birlikte öğrenci ve veliler ile iletişim hâlinde olan öğretmenlerin çeşitli sorunlar 

yaşamaları mümkündür. Mesleki önemi açısından öğretmenlerin yaşayacağı sorunlar geniş 

kitleleri etkileyebilmektedir. Eğitim konusu ülkenin geleceği açısından oldukça önemlidir ve 

bundan dolayı öğretmenlerin mesleki doyum düzeyleri ve mesleki doyumlarını etkileyen 

faktörlerin tespit edildikten sonra iyileştirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir 

(Alsancak, 2010). 

 

2.2.2.1.Bireysel Faktörler 

 Bireyler yaptıkları işte mutlu olmayı ve doyum sağlamayı arzularlar. Fakat, mutluluk ve 

doyum kişilere göre değişen göreceli kavramlar olduklarından dolayı mesleki doyum bireysel 

özelliklere göre farklılık göstermektedir (Demirel, 2006). Bu bölümde mesleki doyumu 

etkileyen bireysel faktörler kısaca özetlenecektir. 

 

2.2.2.1.1. Kişilik 

 Bir kişi asosyal ise bulunduğu ortama uyum sağlamada sıkıntı yaşar ve bundan dolayı da 

kendini o ortama ait hissedemeyip gruptan soyutlanmaya başlar. Böyle bir durum oluştuğunda 

kişilerde mutsuzluk hissi oluşacaktır (Judge and Robbins, 2013: 82). Bir kişi eğer mutlu değilse 
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yaptığı işten de zevk alamaz ve mesleki doyum elde edemez. Bununla birlikte eğer bir bireylerin 

özgüveni yüksekse başarıya güdülenip daha yüksek sorumluluklar alırlar. Böyle bir durumda 

kişilerin mesleki doyum elde etmesi daha olasıdır (Lovelace ve Rosen, 1996: 712). İşinde doyum 

elde eden birey ise daha üretken, gayretli ve örgüte bağlıdır. Bunun yanında hayatı daha 

tatminkârdır (Demir, 2002). 

 

2.2.2.1.2. Cinsiyet 

 Yapılan araştırmalarda cinsiyetin mesleki doyumu etkilediğine dair net bir açıklamaya 

varılamamıştır. Cinsiyet faktörünün kadınların lehine anlamlı bir farlılık olduğu açıklayan 

araştırmalar vardır (Beştaş, 2009; Clark, 1997: 341). Bunun yanında cinsiyet faktörünün 

mesleki doyum üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını açıklayan araştırmalar da mevcuttur 

(Aydemir, 2013; Dündar, 2011). İş tatmin düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre tutarlı 

bulgulara ulaşılamamasının nedenleri arasında kadınlara yönelik cinsiyetçilik yapılıp 

kariyerlerinde yükselmelerinin önüne geçilmesi ile azalan iş tatminleri olarak ifade 

edilmektedir (Karcıoğlu ve Bakan, 2016: 1292). 

 Ayrıca mesleki doyum ile ilgili yapılan diğer araştırmalara bakıldığında cinsiyetin bazı 

alanlarda etkili olabileceği bulgularına ulaşılmıştır. Bunun yanında mesleki doyumu etkileyen 

faktörlerin cinsiyete göre değişebileceği sonucuna da ulaşıldı. Örneğin, yaşı ve kıdemi aynı ama 

farklı cinsiyette olan iki çalışan arasında aldıkları ücret açısından kadın çalışan doyum sağlarken 

erkek çalışan doyum sağlayamayabilir. Farklı bir yönden bakıldığında ise erkek çalışanın 

mesleki doyumu kadın çalışandan daha fazla olabilmektedir (Demirel, 2006). 

 

2.2.2.1.3. Tecrübe 

 Araştırmalarda mesleki tecrübe ile doyum arasında olumlu bir ilişki olduğu 

görülmektedir (Oshagbemi, 2000: 213).Çalışma hayatı uzun olan bir insanın, bulunduğu 

kurumun benimsediği değerleri, amaçlarını ve kültürünü çalışma hayatı henüz o kadar uzun 

olmamış birine oranla benimsemesi daha fazladır (Sevimli ve İşcan, 2005: 61;Yıldız, 2013). 

 Bir çalışanın mesleki tecrübesi ne kadar artarsa, iş hayatında yaşadığı tecrübeleri 

çözüme kavuşturma oranı o kadar artar. Buna bağlı olarak kişiler iş hayatlarında karşılarına 

çıkan problemleri çözüme kavuşturduğu oranla mesleki doyum elde eder (Önder, 2009). 

 

2.2.2.1.4. Yaş 

 Mesleki doyum üzerinde önemli olan faktörlerden biri de yaş değişkenidir. Bir kimsenin 

yaşı ilerledikçe meslekteki çalışma süresi artmış olur ve buna bağlı olarak da işlerindeki uyumu 

artar (İrigüler, 2015: 69; Karcıoğlu ve Bakan, 2016: 1292). Çalıştıkları kurum ile uyumlu olan 
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bir insanın mesleki doyum sağlaması olasıdır. Bir diğer açıdan bakıldığında ise genç insanların 

mesleki hırslarının olması beklentilerini arttırmakta, bu durum da iş seçimi ve güvence 

içerisinde olmalarına yönelik kuşkularını ortaya çıkarmaktadır. Bu etkenler bireylerin 

mesleklerinde daha az doyum sağlamalarına neden olmaktadır (Günaydın, 2008). 

 

2.2.2.1.5. Medeni Durum 

 Araştırmalara göre, evli olmak kişilerin hayatlarını daha düzenli kılmakta ve bu durum 

mesleki doyumu arttırmaktadır (Azim, 2013: 491; Günaydın, 2008; Sevimli ve İşcan, 2005: 61). 

Ancak yapılan araştırmaların hepsi bu yönde sonuçlar vermemektedir. Yapılan diğer 

araştırmalarda medeni durum değişkeninin mesleki doyum üzerinde olumlu ya da olumsuz bir 

etkisinin olmadığı sonucu elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre medeni durum ve mesleki doyum 

arasında tutarsız bulgular olduğu ve herhangi bir genellemenin yapılamayacağı görülmektedir 

(Karcıoğlu ve Bakan, 2016: 1292). 

 

2.2.2.1.6. Eğitim Düzeyi 

 Bireyler eğitim aldıkları işlerde çalıştıklarında verimlilikleri artmaktadır. Bunun tersi 

olaran bir kişi eğitim seviyesine uygun olmayan bir işte çalışıyorsa veya bu şekilde düşünüyorsa 

eğitim düzeyi yüksek olsa bile mesleki doyum elde edememektedir (İrigüler, 2015: 70; Kılıç, 

2011). Üniversite mezunu olan bir kişinin üst mevkilerde iş sahibi olma olasılığı yüksek 

olduğunda daha fazla doyum elde etmesi olasıdır (Özer, 2014: 110). 

 

2.2.2.2.Örgütsel Faktörler 

Toplumun eğitim ile özleştirdiği, eğitimin temel taşı olan örgütler okullardır. Eğer bir 

toplum eğitim hizmetlerinden dert yanıyorsa okullardan dert yanıyor demektir. Okulların diğer 

eğitim kurumlarından ayrıldığı yer ise insanlar üzerinde çalışması ve onları 

farklılaştırabilmesidir (Özer, 2014: 110). Okulların en önemli özelliği ise üzerinde çalışılan 

ögenin toplumun geleceğinin oluşturan çocuklar ve gençler olmasıdır (Bursalıoğlu, 2000: 33). 

Okullar eğitim hizmeti üreten kurumlar olduğu için buradaki örgütsel davranışların 

çözümlenmeleri diğer örgütlerden daha önemlidir (Özer, 2014: 110).  Tüm bunlardan dolayı 

okul örgütünün toplumdaki tüm bireyler ve öğretmenler için sağlıklı olmasının yanında sınıf 

öğretmenleri için de sağlıklı olması kaçınılmaz bir durumdur. 

 

2.2.2.2.1.İşin Niteliği 

 Locke’e (1983: 70) göre iş değişkenleri şöyledir: Bireylerin gelitirdikleri beceri ve 

yeteneklerini kullanabilecekleri bir ortam, yeni deneyimler edinmek, yaratıcılıklarını 
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gösterebilmek ve geliştirebilmek, değişken olabilmek, güçlük, iş miktarı, sorumlulukları, iş 

yönetimleri ve iş bağımsızlıklıkları üzerinde kurulan denetim, bireyin isteği dışında yaptığı fazla 

çalışmalar, iş zenginleşmeleri ve karmaşıklık olarak belirtilmektedir. 

 İnsanlar yaptıkları işin anlamlı olmasını arzularlar, önemli bir iş yaptıkları düşüncesi 

bile doyum sağlamaları açısından bir etkendir. Ancak insanlar değişik veya farklılık istedikleri 

için kolayca sıkılabilirler. Bundan dolayı da çabalarına değecek, mücadele edebilecekleri işlerde 

çalışmak isterler (Demirel, 2006). İnsanların artık sıradanlığa sürüklenen iş hayatları artık 

ortaya bir ürün çıkarma isteğinin azalmasına neden olmaktadır (Karcıoğlu ve Bakan, 2016: 

1292). 

 Yaptıkları işten sıkılan bireylerin iyi bir çalışan olması da beklenmemelidir. Elbette 

işlerin çoğunun sıkıcı yanları vardır fakan iş görenler yaptıkları işi daha ilginç bir hale 

getirebilmek için yaratıcılığını ve becerilerini kullanabilecekleri bir ortam dilerler (Karcıoğlu ve 

Bakan, 2016: 1292) Bu durum mesleki doyumu olumlu yönde etkileyen bir etmendir. Örnek 

olarak bir öğretmen, kendisi ve öğrencileri için sınıf ortamını daha eğlenceli ve heyecan 

uyandırıcı bir hale getirerek hem işin sıkıcılık boyutundan kendisini kurtarır hem de öğrencileri 

için kalıcı öğrenmelerin gerçekleşebileceği bir ortam sunar (Günbayı, 1999: 6). 

 

2.2.2.2.2.Ücret 

Çalışanlara yapılan ödeme, mesleki doyumun sağlanmasında işin niteliği kadar önemli 

bir faktördür. Alınan ücret, sadece iş için verilen emeğin değil, iş hayatındaki başarıların 

karşılığı olarak görülmektedir. Alınan ücretin azlığı mesleki doyumu ve denklik duygusunu 

azaltan bir faktördür. Böyle bir durum oluştuğunda bireyler başka işler aramaya yönelebilirler 

(Başaran, 2000: 219; Bingöl, 1997: 312; Gergin,2006). 

Mesleki doyum ve alınan ücretin yetersizliği düşüncesi, kurumlarca ve araştırmacılar 

tarafından çok tartışılan bir konudur. Ücret doyumunun yaşanan mesleki doyumsuzluğu 

engellemeyeceği, bunun yanında ücret doyumsuzluğunun da mesleki doyuma engel olacağı 

Herzberg tarafından iddia edilmiştir (Halis, 1998: 288). Yapılan bir araştırmaya göre de 

çalışması karşılığında yetersiz ücret alan bir çalışan, örgüte karşı olumsuz tutum 

geliştirebilmektedir. Bu durum çalışanın öz benlik saygısını da olumsuz olarak etkileyecektir 

(Günbayı, 1999: 8; Kardaş, 2018: 29). 

Çalışma karşılığında alınacak yeterli bir ücret birçok faktörle ilgilidir. Alınan ücretler 

çalışanların işteki verimliliği ve sunduğu bilgi ve beceriler arttıkça yükselebilmektedir. Bundan 

dolayıdır ki bir garsonun alabileceği yüksek bir maaş, bir bilgisayar programcısına düşük 

gelebilir. Bunların yanında insanların yaşayışları, paraya olan ihtiyaçları da birbirinden farklıdır 

(Günbayı, 1999: 8; İşcan ve Sayın, 2010: 199). 
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2.2.2.2.3.Yükselme Olanakları 

Çalışanlara göre yükselmenin anlamı değişmektedir. Bu faktör kimi insanda ruhsal 

gelişme sağlarken, kimine göre daha çok kazanç, yüksek bir konum, ayrıcaklarının artması, iş 

hayatında biraz daha özgürlük veya bir yarışın kazanılması gibi anlamlara gelmektedir. 

Çalışanların yükselmeye karşı bakışı birbirlerinden farklıdır (Başaran, 2000: 219-220; Bingöl, 

1997: 440). 

Çalışma ortamında bireylerin, işlerinde elde ettikleri başarıların ardından yükselme 

imkanı olduğunu bilmeleri mesleki doyum için olumlu bir etkendir. Bununla birlikte insanlar 

için çalıştıkları işte yükselme olasılığı, sıklığı ve adil olması bu faktörün mesleki doyumu 

sağlayan yanlarıdır (Aşan ve Erenler, 2008; Başaran, 2000: 220). Bir çalışan terfi almayı hak 

etiğinde bunu alamıyorsa mesleki doyumlarında ve işlerine yönelik motivasyonlarında mutlak 

bir düşüş yaşamaları beklenir (İşcan ve Sayın, 2010: 200). 

 

2.2.2.2.4.Yöneticiler 

Çalışılan yerde, yöneticilerin çalışanlarına karşı davranışları, çalışanların mesleki 

doyumlarını etkileyen önemli bir faktördür. Yöneticinin davranışları, çalışanlarının 

beklentilerine uygun olmadığında doyumsuzluk yaşanmaktadır (Aşan ve Erenler, 2008; 

Bölüktepe, 1993: 9). Bir yöneticinin, çalışanlarının sorunlarıyla ilgilenip onlara karşı yakınlık 

göstermesi, çalışanların mesleğe ve bulunulan yere karşı olumlu tutum içine girmelerini 

sağlamaktadır. Elbette bu tutum, mesleki doyum sağlar (Demirel, 2010).  

Okulların nasıl yönetildiği toplumu nasıl yönetildiğini gösterir. Bunun yanında okul 

müdürleri, belirlenmiş yönetim biçimlerinin belirlediği sınırları aşmamak şartıyla kendi 

anlayışına ve düşüncelerine uygun bir yönetim uygulaması oluşturabilirler (Başaran, 1994: 

143). Eğitim yöneticileri; personellerin ve öğrencilerin işlerini yapıp okulun işleyişini devam 

ettirirlerken aynı zamanda çatışma yaşayan kişi ve gruplar arasında uzlaşmacı olup onların 

motivasyonları yükseltmek zorundadır (Demirel, 2010). Okul yönetiminin öğretmenler ile olan 

ilişkisi okulun iklimini ve öğretmenlerin motivasyonlarını birinci derecede etkileyen bir 

faktördür (Bursalıoğlu, 1994: 47). 

Yöneticilerin, çalışanlarına karşı içten ilgi gösterip, onların problemleri ile ilgilenip 

sıkıntıda olan çalışanına yardım etmesi, çalışmalarındaki nitelikten dolayı onları takdir 

edebilmesi, yapıcı eleştirilerde bulunması, gerekli zamanlarda disiplin önlemleri alması ve 

bireysel yaşadığı sıkıntılarda olayı kişiselleştirmemesi gibi tutumları çalışanların mesleki 

doyumları üzerinde oldukça etkili olacaktır (Demirel, 2006). 
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Yöneticilerden aynı zamanda çalışanlarının benlik duygularına zarar vermeden kendi 

kendilerine karar alabilme esnekliğini sağlayıp bu sayede onların benlik duygularını 

doyurmaları ve onları güdülemeleri beklentiler arasındadır (Eren, 2017: 554). 

 

2.2.2.2.5.Çalışma Koşulları 

Bir işin gerçekleştirilebilmesi için gerekli materyallerin ve kantin, yemekhane, spor ve 

dinlenme alanları gibi ihtiyaçlara yönelik alanların varlığı ve yeterlilikleri çalışanların mesleki 

doyumunu etkileyen faktörlerdir (Başaran, 1992; Çetinkanat, 2000: 53; Işıkhan, 1993: 32). 

İş hayatında önemsenmesi gereken fiziki çevre faktörü eğitim ortamı için de 

düşünülebilir. Öğrenme ve öğretme süreci belirsizliklerde meydana gelemez, bireylerin 

psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarının karşılanacağı fiziksel bir çevrenin varlığı mecburidir 

(Alkan, 1979: 5). 

Eğitim ortamındaki öğretmenlerin mesleki doyumlarını etkileyecek faktörle oldukça 

fazla olmakla birlikte listelenebilecek olanların bazıları şöyledir (Demirel, 2006): 

1. Okul binasının öğrenci sayısına göre büyüklüğü, 

2. Okulun nasıl göründüğü, 

3. Sınıfların büyük ve ferah olması, 

4. Sınıfların ders işlemek için kullanışlı oluşu, 

5. Sınıf mevcudu, 

6. Ders materyallerinin yeterli ve çeşitli olması, 

7. Ders materyallerinin kullanılabilirliği, 

8. Gürültülü bir ortam, 

9. Okulların ve sınıfların yeterli ısıda olması, 

10. Öğrenmeyi kolaylaştıran yeterlilikte ışık, 

11. Okula ulaşımın kolay olması, 

12. Okulun yaşanılan yere uzaklığı, 

13. Okul çevresinin güvenilir oluşu, 

 

2.2.2.2.6.Denetim 

Denetim, örgütsel eylemlerin herkes tarafından kabul edilen amaçları doğrultusunda 

tespit edilen ilke ve kurallarına uygunluğunun araştırılması ve bu doğrultuda geçen zamandır 

(Aydın, 1993: 1). Bu anlamda genel olarak çalışanların zihinlerinde kaygı ve endişe uyandıran 

bir kavram olduğu da bilinmektedir (Demir, 2001: 39). 

İnsanlar genel olarak denetlenmeyi sevmezler. Bu denetim insanları veya yapılan işi 

düzeltici ve yardım etmeye yönelik olmaktan ziyade kusur arayan, üstünlük gösteren, insanları 
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küçük düşürmeye çalışan bir şekilde olduğunda bireylerin mesleki doyum sağlamaları 

engellenir. Bu faktörlerden dolayı bireyler demoktarik denetimlerin olduğu, özellikle de öz 

denetimlerin sağlandığı örgütlerde çalışmayı tercih etmektedirler (Başaran, 2000: 220). 

Önemle yaklaşılması gereken konulardan biri de denetim-özsaygı-mesleki doyum 

arasındaki ilişkidir. Bir iş çalışan kişiye doyum sağladığı takdirde bireyin kendisine duyduğu 

saygı da devam edecektir. Özsaygı olduğu takdirde bireyler çalışma arkadaşlarıyla nitelikli bir 

ilişki kuracaktır. Bu durum kişinin değer gördüğü bir ortamda mümkün olabilir. Birey sürekli 

değersiz hissediyor veya başkaları tarafından suistimal ediliyorsa özsaygının oluşması ve 

gelişmesi mümkün değildir. Kişilerden işleriyle ilgili her konuda evet demelerinin beklenmesi 

de kendilerine duydukları özsaygıyı zedeleyecektir ve bu koşullarda doyum sağlanması 

beklenemez. Bu durum öğretmenlerin denetimlerinde de üzerinde durulması gereken bir 

konudur (Aydın, 1993: 106). 

 

2.2.2.2.7.Çalışanlar Arası İletişim 

Kişiler, bulundukları çevreye uygun davranış sergileme eğiliminde oldukları gibi kendi 

değerlerini de çevrelerine yansıtma gayreti içindedirler. Bundan dolayı da çevresinde bulunan 

kişilerce dinlenmek, görüşlerinin kabul edildiğini görmek bireylerde doyum sağlayacaktır 

(Aydın, 1993: 205).  

Kişilerin çalışma yaptıkları grubun yapısı da mesleki doyumda oldukça önemlidir. Grup 

arasında arkadaş canlısı ve birbirlerini destekleyici bir tavır içindelerse bu durum mesleki 

doyum sağlamada orta düzeyde bir etki gösterir. Bunun yanında grupta birbirlerine destek, 

rahatlatıcı bir tavır, gerektiğinde tavsiye ve iş konusunda yardımda bulunan insanlar varsa bu 

yöndeki ortamlar mesleki doyumu olumlu olarak etkilemektedir (Işıkhan, 1993: 31; Özalp ve 

Kırel, 2001: 132). 

Çalıştığı yerdeki diğer insanlarla geçimi iyi olan, grup olarak hareket edilebilen ve 

birbirlerine destek sağlayabilen çalışanların mesleki doyumlarının daha yüksek olduğu 

bilinmektedir (Ağayev, 2006: 2; Baysal, 1981: 32). 

 

2.2.3. Mesleki Doyum Kuramları 

 Mesleki doyum kuramları, içerik kuramları ve süreç kuramları olmak üzere iki bölüme 

ayrılmaktadır. Kişilerin motivasyonları nasıl sağlanır? Davranışları istenilen şekilde 

yönlendirilebilir mi? Sorularına cevaplar arayan kuramcılar, çalışan kişilerin davranışlarını 

etkileyen temel ihtiyaçları sıralamışlardır. Sıralanan bu ihtiyaçlar içerik kuramları olarak 

anılmaktadır. İçerik kuramları şöyledir; Maslow Kuramı (Gereksinimler Hiyerarşisi), Herzberg 

İki Etmen Kuramı, Mc Clelland Başarı Güdüsü Kuramı, Mc Gregor X ve Y Kuramı. 
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 İhtiyaçlarınörgütsel ve toplumsal ilişkiler sonucu değiştiğini sonucu kişiden kişiye 

değiştiğini düşünen kuramcılar ise bu durumları sıralamak yerine sürecin nasıl işlediğini 

çözmek için çabalamışlardır. Bu kuramlar da süreç kuramlarını oluşturmaktadır (İncir, 1990). 

Süreç kuramları şunlardır; Vroom’un Ümit  Kuramı, Eşitlik Kuramı, Verimlilik Kuramı, 

Toplumsal Başvuru  Kuramı. 

 

2.2.3.1. İçerik Kuramları 

İçerik kuramları, çalışanların mesleki doyum sağlamalarında gerekli ihtiyaçlarını 

belirterek bu ihtiyaçların karşılandığı takdirde mesleki doyumun sağlanacağını savunan 

kuramlardır (Tok, 2007). 

İçerik kuramları; Maslow Kuramı (Gereksinimler Hiyerarşisi), İki Etmen Kuramı, Mc 

Clelland Kuramı (Başarı Gereksinimi Kuramı) ve Mc Gregor Kuramı olmak üzere dört bölüm 

halide incelenir. 

 

2.2.3.1.1. Maslow Kuramı (Gereksinimler Hiyerarşisi) 

 Abraham Maslow, insan davranışlarını ve bu davranışların altında yatan nedenleri 

gereksinimler olarak tanımlamaktadır. Kuramın adı da buradan gelir.  Buna göre her basamakta 

bir gereksinim vardır ve geçişlerinde içinde bulunulan basamağın gereksinimlerinin belli bir 

düzeye kadar doyurulması gerekmektedir (Can, 1997: 172). Bir gereksinimin bittiği yerde diğeri 

başlar bundan dolayıdır ki insanlar eğer gereksinim duymuyorsa umutsuzluktan dolayı 

canlılıkları yitirmeleri söz konusu olabilir (Türk, 2008). Her bir gereksinimin tatmini 

sağlandığında, basamakta kendisinden sonra bulunan diğer bir gereksinimi hareketlendirir ve 

davranışı ona yöneltir ( Schultz, 2007: 673). 

Maslow aynı zamanda bireyin ihtiyaçlarını bilimsel olarak ilk ele alan kişidir. Bunlarla 

birlikte güdülenme konusuna da dikkat çekmiştir. Bireylerin hangi sebeplerle emir altına 

girdiklerini ve bunun için ne tür fedakarlıklarda bulunduklarını araştırmış ve araştırmaları 

sonucunda insanların sosyal, biyolojik ve psikolojik birer varlık olarak birtakım ihtiyaçlara 

sahip olduklarını ve bunları tatmin etme arzusunda olduklarını tespit etmiştir (Eren, 2017: 31). 

Maslow’a göre insan davranışlarının temelinde ihtiyaçlar vardır ve bunlar bir nedene 

dayanır. Bu basamaktaki ihtiyaçlar belli bir düzeye kadar doyuruluyorsa, yerine başka bir 

ihtiyaca geçilir. Ayrıca insanların ihtiyaçları her zaman aynı yoğunlukta değildir. Bazı ihtiyaçlar 

diğerlerinden daha önemlidir ve önceliğesahiptir. Gereksinimler dinamiktir ve insanlar da bu 

açıdan ihtiyaçların peşinden giden dinamik bir canlı gibi görülmektedir (Türk, 2008). 

Maslow’un kuramında belirtilen ihtiyaçlar şu şekilde gösterilir:  
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1.Düzey: 
Fizyolojik 
İhtiyaçlar 

2.Düzey: Güvence 
ve Güvenlik 

3.Düzey: Ait Olma, Sevgi 
ve Sosyal Etkinlik 

4.Düzey: Saygı  

Açlık                           Cinsellik                              Korunaklılık                 Uyku 
Susuzluk                    Tat                                       Dokunma            

Tehdit ve tehlikelere karşı korunma isteği 
Endişe, korku ve karmaşının olmasını istememe 
Düzenli olma isteği, hukuka ve kurallara ihtiyaç 

Diğerleriyle ilişki kurma isteği 
Bir gruba ait olabilme 

Dost veya arkadaş bulabilme 

Kişisel saybaşarı ve saygı 
isteği 

Toplumun diğer ögelerinin 
kişiye gösterdikleri tanınma, 

statü, değer, takdir 

Yüksek başarı 
Gelişimde üst 

düzeylik 
Yaratıcılık  5.Düzey: Kendini Gerçekleştirme 

1.Fizyolojik ihtiyaçlar: Yeme, içme, barınma, yaşamını sürdürmegibi temel 

gereksinimlerdir. Bireyler bu ihtiyaçlarını tatmin etmezse diğer ihtiyaçlarına odaklanamazlar 

(Kaya, 2014). 

2.Güvenlik ihtiyaçları: Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra kişi kendisini korumak 

hastalık, yaşlılık ve benzeri hallerde geleceği garantiye almaya ihtiyaç duyar (Sadık, 2014). 

3.Ait olma ve sevgi ihtiyaçları: İlk ihtiyaçlar karşılandıktan sonra kişiler, kendi kendini 

anlama, şevkat, başka insanlar ile ilişkiler kurma ihtiyacında olur (Savaş, 2012). 

4.Değer (Saygınlık) ihtiyaçları: Bu ihtiyaç kişilerin benlik saygılarını ve özgüvenlerini 

oluşturacaktır. Prestij, başarı, saygı görme gibi ihtiyaçlar sıralanabilir. Bu ihtiyaçlar karşılandığı 

takdirde birey, iyilik hali içine girer (Akkuş, 2010). 

5.Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı: En üst düzeydeki ihtiyaç budur. Diğer ihtiyaçlar 

doyuma ulaşsa bile bu ihtiyaç doyuma ulaşmayacaktır, çünkü kendini gerçekleştirme bir sonuç 

değil tam tersine bir süreçtir (Uğur, 2015). Bireyler diğer gereksinimlerini karşıladıktan sonra 

bu ihtiyaçlara yönelirler.Görevi orjinal ve yaratıcı bir biçimde yapma arzusu, kişisel yaratıcılık, 

keşif yapma ve bilimsel buluşlar gibi durumlarda bulunma arzusu taşırlar(Eren, 2017: 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1.3.Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi (Eren, 2017: 32). 
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Göründüğü gibi Maslow’a göre fizyolojik ihtiyaçlar temel ve ilkeldir. Ayrıca hiyerarşi 

gereksinimler arasındaki ilişkinin dinamiksel bir yapıda olması; her gereksinimin bireylerde her 

dönemde bir dereceye kadar var olmaları; birden fazla gereksinimin bir davranış ile de 

karşılanabilineceği; hiyerarşinin birçok değişkenden etkilenebileceği göz önüne alındığında 

yetersiz görülebilmektedir(Helriegel ve Slocum, 1974: 309; İncir, 1990: 10).Aydın, 

gereksinimlerin birbirleri ile ilişki hâlinde çalıştıklarını belirtmektedir. Eğer davranış ile belli 

düzeydeki bir ihtiyaç arasında bağlantı kurulmak isteniyorsa bunu tek bir ihtiyaca 

dayandırmanın yanıltıcı olabileceği üzerinde durulmuştur. Çünkü gereksinimler nadir olarak 

tek başlarına bir davranış üzerinde etkilidirler (Aydın, 2008: 89). 

 

2.2.3.1.2. Herzberg İki Etmen Kuramı 

Herzberg ve arkadaşlarının (1966) yaptığı araştırmalar sonucunda, çalışılan ortamda ve 

çalışma sürecinde belli ögeler varsa bunların mesleki doyuma katkı sağlayacağı, olmadıkları 

durumlarda ise bunların doyumsuzluğa sebep olmayacakları sonucuna ulaşılmıştır. Bu ögelere 

güdüleyici faktörler denilmiştir. Bunların yanında bazı faktörler vardır ki yoklukları 

doyumsuzluğa neden olmakta, varlıkları ise doyuma yol açmamaktadır. Bu faktörlere ise hijyen 

föktörler denilmiştir (Biçer, 2013; Eren, 2017: 514). 

Herzberg ve arkadaşlarının çalışmalarında kişilerde mesleki doyuma ve doyumsuzluğa 

neden olan etmenler sıralanmaya çalışılmıştır. Buna göre; doyuma yol açan etmenler; mesleki 

başarı, tanınırlık, yapılan meslek, alınan ve verilen sorumluluklar, meslekte yükselme imkanı 

gibi kişileri içsel güdüleyecek olan faktörler olarak belirtilmiştir. Bunların yanında 

doyumsuzluğa neden olan etmenler ise; yöneticiler, denetim, çalışılan koşullar, alınan ücret, 

sosyal ilişkiler (iş yaşamında ve bunun dışında olan arkadaşlıklar) gibi sıralanabilecek kişileri 

dışsal olarak güdüleyen faktörlerin yol açtığı etmenlerdir. Onlara göre belirli faktörlerin varlığı 

veya yokluğu doyumu etkilemektedir (Eren, 2017: 511; İncir, 1990: 16). 

Herzberg’e göre hijyen faktörleri çalışma koşulları içerisinde bulunulduğunda mesleği 

tatmin gerçekleşir ve bireyler çalışmalarına daha fazla motive olabilirler. Eğer hijyen faktörleri 

çalışılan ortam şartlarında negatif durumda ise motive edici faktörler ortadan kalkarlar. Eğer 

çalışılan ortamda hijyen föktörleri pozitif ise bu durum yalnızca işgörenler açısından kabul 

görür. Bu faktörler motive edici olmalarına rağmen böyle bir etki göstermeyedebilirler (Aktan, 

2002: 33). İnsanların sosyal ilişkilerinde olduğu gibi iş hayatlarında da duygusal olabilecekleri, 

duygusal değerlere önem verebilecekleri unutulmamalıdır. Her insan kolaylıkla yöneticilerin 

istedikleri kalıba kendilerini uyduramazlar (Eren, 2017: 512). 

İşgörenlerin yaşları arttıkça mesleki olarak ilerleme istekleri azalmakta bununla birlikte, 

eğer bireyler gençken eğitimlerine önem verdilerse bu önemle doğru orantılı olarak ilerlemeye 
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olan istek ve motivasyon daha uzun süreli olmaktadır. Araştırmalarda bireylerin eğitim 

seviyeleri düşük düzeyde ise yaşları arttıkça gelebilecekleri en üst konuma geldiklerini 

düşünerek ilerleme isteklerini durdurmaktadırlar. Eğitim seviyeleri yüksek kişiler ise 

bulundukları konumdan daha ilerisi olabileceğini düşünerek ilerlemek için gerekli motivasyonu 

kaybetmeyip, verdikleri önemi korumaktadırlar (Aytaç, 1997: 55). Herzberg ve arkadaşlarının 

dikkat çektiği nokta da budur, hiyen etmenlerinde belli bir sınırın altına düşüldüğü takdirde 

bireyler tatminsizlik yaşayacak ve yaptıkları işten, çalıştığı yerden soğuyacaktır. Bundan dolayı 

bu sınırlara dikkat edilmeli ve gerekli koşullar sağlanmaya çalışılmalıdır (Eren, 2017: 514). 

 

 

 

Şekil 1.4. Herzberg’e Göre Hijyenik ve Motive Edici Faktörlerin Dağılımı (Eren, 2017: 

515). 

İş’de aşırı doyumsuzluk ve  
Kötümserlik doğran 
1844 kişi üzerinde test edilmiş 
hijyenik etmenler 

% Frekanslar 

İş’de büyük tatmin sağlayan 
1753 kişi üzerinde test edilmiş 
özendirici (teşvik 
edici etmenler  

% Frekanslar 

Nötr 
nokta 

İş yerinde elde edilen başarılar 

İş yerinde tanınma 

İşin işgörence değeri 
  

İş’den sağlanan 
 

İlerleme (terfi) 
olanağı 

MeslekiGelişme 

İşletme Politikası ve 
Yönetimi 

İşyeri koşulları 

Gözetimci ile ilişkiler 

Ücret 
 

Yatay ilişkiler ve koordinasyon 

Özel yaşama saygı 

Astlarla ilişkiler 

Sosyal durum 

Gözetim türü 

İş güvenliği 
50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 

50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 
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Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi ile Herzberg’in yaklaşımının temel olarak birbirlerine 

benzer yanları olduğu görülmektedir. Herzberg’in hijyenik etmenleri, Maslow’un fizyolojik, 

güvenlik ve sevgi ihtiyaçları ile benzerdir. Bununla birlikte, Maslow’un saygı görme, terfi isteği 

ve kendini gerçekleştirebilme, tanınır olma ihtiyaçları ise Herzberg’in özendirici (teşfik edici) 

faktörlerine eştir (Eren, 2017: 515). 

Kuramın işlevselliği birçok araştırmacı tarafından sınanmış ve kimi araştırmacı kuramı 

doğrularken kimi araştırmacı da  işlevselliğe uymayan bir takım sonuçlara ulaşmıştır (Eren, 

2017: 516; İncir, 1990). Bunlardan yola çıkılarak kuramla ilgili yapılan eleştirilerden bazıları 

şunlardır (Şimşek, 2001); 

•  Güdüleyici faktörlerden biri olan alınan ücret çevresel şartları geri planda bırakmış ve 

bu durum modeli evrensellikten uzaklaştırmıştır. 

• Herzberg gruplara kendilerini iyi ve kötü hissettiren konuları direk sormuştur. Bu 

durumun eleştirilen tarafı ise, kişilerin bu konuları açıkça bilemeyecek olmalarıdır. 

• Diğer eleştirilen konu ise araştırmaya katılan ve incelenen grup sayısının genelleme 

yapmak için yetersiz oluşudur. 

 

2.2.3.1.3. Mc Clelland’ın Başarı Güdüsü Kuramı 

İlk kez 1930’lu yılların sonlarında Henry Murray tarafından ortaya atılan “Başarı 

Güdüsü” kavramı daha sonra Mc Clelland tarafından ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Bu kurama 

göre insanlarda ortaya çıkan gereksinimler, kişilerin sergiledikleri, çevre tarafından 

gözlenebilen davranışlar yolu ile anlaşılabilir. Mc Clelland’a göre başarmak için güdülenmiş olan 

bireyler, verilen işleri, aldıkları sorumlulukları yerine getirirken daha dikkatli davranırlar, 

herkesin yaptığının arasında en iyi olmaya çalışırlar (Cüceloğlu, 1991: 253). 

Mc Clelland araştırmalarının sonucunda sağlık, başarı ve güçlülük olmak üzere 

ihtiyaçları üçe ayırmıştır. Bu ihtiyaçlar çoğunlukla sosyo-ekonomik olmak üzere toplumsal 

açıdan da oldukça önemlidir. Bireylerin en iyiye ulaşma isteklerinin altında başarı ihtiyacı 

vardır (Eren, 2017: 526). 

• Mc Clelland, başarma güdüleri yüksek olan kişilerin özelliklerini şu şekilde 

özetlemektedir(Şimşek, 2001); 

• Problemlerin çözümünü bulma konusunda sorumluluk alırlar. 

• Amaca ulaşmaya odaklanırlar. 

• Amaçları gerçekçidir ve bunun için risk almaktan çekinmezler. 

• Çalışmalarının nasıl sonuçlanacağını görmek isterler. 

• Çalışmaları zor olsa da bunları yüksek motivasyon ve istekle gerçekleştirirler. 
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Korman (1971) kuramı şöyle özetlemiştir; kişiler başarıyı farklı şekilde elde ederler. 

Bireylerin başarı ihtiyacı yüksek olursa mesleki hayatlarında daha girişimci ve atik davranırlar. 

Bu tür insanlar düşük düzeyde başarı gereksinimi olan kişilere göre çok daha fazla 

çalışacaktırlar (Biçer, 2013). 

Murray’a (1981) göre ise gereksinimler çevreden etkilenmektedir. Kişi, bu 

gereksinimlerini yaptığı iş içinde karşılamaya çalışmaktadır. Kişilerin yaptıkları meslek temel 

gereksinimlerini daha iyi tanıması açısından yardımcı olmaktadır. Bireylerin ihtiyaçları ve 

mesleki tatmin arasında orantılı bir ilişki bulunmaktadır.Mc Clelland’a göre kişiler işleri 

hakkında geri bildirim aldığı takdirde mutlu olmakta ve böylece başarma ve başarılı olma 

duygusu uyanmaktadır (Bilgin, 1992:53). 

 

2.2.3.1.4. Mc Gregor’un X ve Y Kuramı 

Mc Gregor, Taylor ve Fayol’un üzerinden çalıştığı klasik yöntem kuramlarını incelemiş 

ve bunu X kuramı adıyla betimlemiştir. Ardından incelediği bu kuramı ciddi biçimde eleştirmiş 

ve Y Kuramı diye adlandırdığı kişisel ve örgütsel amaçların kaynaştırıldığı başka bir kuramı 

ilkeleriyle ortaya koyup çalışmıştır (Koca, 2016). 1957 yılında ortaya çıkan bu yaklaşıma göre 

kuramlar birbirine zıt görüşler içerir (Biçer, 2013). 

X Kuramı (Eren, 2017: 26); 

• Ortalama sayılabilecek bir insan çalışmayı pek sevmez ve çalıştığı işten elinden 

geldiğince kaçmaya çalışır. 

• Ortalama sayılabilecek bir insan sorumluluk almak istemez ve bu konuda istekli değildir. 

Onun için önemli olan güvencelerdir. 

• Kişilerin kendi istekleri örgütün beklentilerine tercih edilir. 

• Yenilik ve değişiklikler onların hoşuna gitmez, bu durumlara karşı şiddetle direnç 

gösterirler. 

• Bu durumlardan dolayı insanları çalıştırmak istiyorsanız onları zorlamalı ve kontrol 

altında tutmalı, bunun yanında amaçlarını gerçekleştirsinler diye onlara ceza 

verilmelidir. 

Y Kuramı (Biçer, 2013); 

• Bireyler için yaptıkları iş, eğlence ve dinlenme gibi doğaldır. 

• Bireyler doğuştan tembel olarak dünyaya gelmezler, bu duruma yaşantıları sonucunda 

gelirler. 

• Bireyler amaçları için kendilerine içsel motivasyon sağlayarak çalışırlar. 
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• Çalışılan yerlerde çalışanlar için uygun şartlar sağlanırsa, ortalama sayılabilecek bir 

birey sorumluluk almaktan kaçmayacaktır. 

• Herkesin sahip olduğu bir potansiyel vardır ve şartlar uygun olursa onu geliştirip 

hayatta daha fazla sorumluluk almayı öğrenirler. 

• Yöneticilerden beklenen şey ise, çalışanları için uygun çalışma ortamları oluşturup 

onların kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamaktır. 

X ve Y kuramlarına bakıldığında X kuramı çerçevesinde bulunan yöneticilerin 

çalışanlarına karşı eleştirel ve önyargı içeren bir bakış açısına sahip oldukları söylenebilir. 

Bunun yanında Y kuramı çerçevesinde bulunan bir çalışma yerinin amacı çalışanlarının kişisel 

gelişimlerini sağlayabilmektir (Biçer, 2013). 

Z Kuramı; 

X ve Y kuramının yanında literatürde belirtilen bir kuram daha vardır. Bu kuram 

Ouchi’nin Z kuramıdır. Bu kuram Maslow’un gereksinimler hiyerarşisi kuramı ile Mc Gregor’un 

Y kuramının birleşimidir. Z kuramı tüm potansiyelleri en yükseğe çıkarmak üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Z kuramına göre (Türk, 2008); 

• Bireyler kendi kararlarını verme, azimli olma ve düşünebilme yeteneklerine sahiptir. 

• Bireyler doğuştan iyi veya kötü değildirler, değişen koşullar içinde her iki tarafa doğru 

da yönelebilirler. 

• Güdülenme ne alt düzey ne de üst düzey insancıl ihtiyaçlarla olmaktadır, bireyleri 

güdüleyen şey içerisinde olduğu durumlardır. 

• Güdülenme, herhangi bir baskı veya zorlama ile veya kişilerin gönüllülüğüyle 

sağlanamaz. Güdülenme sadece bireyler mantıklı olurlarsa sağlanabilir. 

• Bireylere tarafsız bir gözle bakıp o şekilde değerlendirmek gerekir. Onları iyimser veya 

körümser olarak düşünmek doğru değildir. 

Z kuramına bakıldığında insanları X kuramı gibi kötü, Y kuramı gibi yalnızca iyi açıdan 

görmediği anlaşılmaktadır. Z kuramına göre X ve Y kuramları gelişen durumlara göre başarı 

sağlayacağı öne sürülmektedir. Bu açıdan Z kuramının iki kuramın da kesişiminden meydana 

geldiği söylenebilir (Türk, 2008). 

 

2.2.3.2. Süreç Kuramları  

Süreç kuramlarına göre bireysel farklılıklar güdülenme üzerinde etkilidir. Kişilerin farklı 

görüş ve değer yargıları olmasına rağmen herkeste davranışı ortaya çıkarak güdülenme süreci 

aynı ilerler (Tok, 2007). 
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Süreç kuramları: Beklenti Kuramı, Eşitlik Kuramı, Verimlilik (Doyum) Kuramı ve 

Toplumsal Başvuru (Referans Grubu) Kuramı olarak dört başlık altında incelenmektedir. 

 

2.2.3.2.1.Vroom’un Ümit (Beklenti) Kuramı 

 Kurama göre bireyler yaptıkları davranışlarından ödül kazanıyorlarsa bu davranış iş 

başarısına dönüşmektedir. Kuram, örgüt içi olan davranışların sebepleri ile ilgili varsayımlar 

ortaya koymuştur (Biçer, 2013). 

Kuramın temelleri 1930, 1940’lı yıllara dayanır. Bu kurama göre bireyler düşünen, 

irdeleyen, akıl yürüten varlıklardır. Kişilerin içlerinde bulundukları çevre onların 

motivasyonlarını etkiler. Çalışanların beklentileri ihtiyaçları ve hedefleri ile uyumlu olduğu 

taktirdekişiler motive olmaktadır (Şimşek, 2001; Yalçınkaya, 2000: 42). Vroom kuramını şu 

temeller üzerine dayandırmaktadır: 

• Kişilerin hedefledikleri yöneldiklerinde sergiledikleri davranışlara sonuç 

almabeklentileri, 

• Alınan sonuçların kişiler için cazibiyet dereceleridir (Şimşek, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.5. Vroom’unGüdülemede Süreç Modeli (Eren, 2017: 538). 
 

Eren’in (2017: 538) açıklamalarına göre Vroom, kişilerin doyuma ulaşabilmeleri için 

başarı ve çaba gerektiğini söylemektedir. Gösterilen çabanın başarıya dönüşebilmesi için 

kişilerin kendilerine verilen görevleri hazmetmeleri gerekmektedir. Görevi doğru algıladıkları 

takdirde görev için gerekli olan çaba da başarıya dönüşecektir. Gösterilen çabanının sonucu 

olarak da bireylerde içsel ve dışsal ödül elde etme duygusuyla doyum elde edilecek ve 

güdülenme döngüsü gerçekleştirilmiş olacaktır. 
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Ödüller 

Dışsal 
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Geçmiş 
Deneyimler 

Güdüleme 
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Yetenekler 
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Bu kurama göre bir davranışın amaca ulaşacağına yönelik beklenti ile o kişinin amacına 

yönelik verdiği önemin çarpımı bir insanın güdülenmesini oluşturur (İncir, 1990). İnsanlar 

amaca önem verip sonucu önemserler. Çıkan sonucun değeri, kişinin sonuç için uğraşmaya 

değer verip vermediği, tercihini yaptığını gösteren bir manaya sahip olabilmektedir (Yalçınkaya, 

2000: 42). 

Bu açıklamaların yanında Özalp (2002), kuramın dört aşamayla özetlenebileceğini 

belitmiştir. Bu aşamalar şöyledir: 

• Yaptıkları çalışmaların sonucunda kişilerin ne kazanacağıdır. Elde ettikleri olumlu 

sonuçlar onlara güven kazandırırken, olumsuz sonuçlar aldıklarında kendilerini yorgun 

ve sıkımış hissedeceklerdir. 

• Çalışanların elde ettikleri sonuçları ne kadar ilgi çekici olarak gördüğüdür. Sonuçları 

değerlendirme aşaması onları değer normlarına, kişiliklerine ve beklentilerine göre 

değişeceğinden dolayı bu konudaki algıları da olumlu, olumsuz veya anlamsız 

olabilecektir. 

• Çalışanlar sonuca ulaşmak adına ne şekilde davranış ortaya koyacakları önemlidir. 

• Çalışanlar mevcut potansiyel ve yetenekleri doğrultusunda ne düzeyde başarı elde 

edeceklerini tahmin edebilmelidir. 

 

2.2.3.2.2. Adams’ın Eşitlik Kuramı 

İlk başta Homas, ardından Adams’ın (1963)üzerinde çalışıp geliştirdiği kuram bireylerin 

davranışlarını bir alış-veriş süreci olarak ifade etmektedir (Türk, 2008). Bu kuram birtakım 

kaynaklarda denkserlik veya denklik-hakkaniyet kuramı olarak adlandırmaktadır (İncir, 1990; 

Yalçınkaya, 2000). 

Bu kuramda, çalışan bir kişinin eğitim seviyesi, deneyimi, meslekteki yetkinliği, çabası, 

sorumluluk alma isteği ve buna benzer nitelikleri o kişinin katkıları olarak tanımlarken, aldığı 

ücret, çalıştığı işin koşulları, güvenliği, meslekte yükselme olanakları, saygınlığı gibi özellikleri 

de mesleğin bireylere sağladığı yararlar olarak görülür (İncir, 1990). 

Bireyler işlerinde çalışmalarının karşılığını aldıklarını düşünüyor, herkese eşit şekilde 

davranıldığı algısını taşıyorlarsa bu durum bireylere doyum kazandıracaktır. Ancak eşitsizlik 

olduğunu düşüyor, emeklerinin karşılığını aldığına inanmıyorsa bireyde doyumsuzluğun ortaya 

çıkabileceği düşünülmektedir. Birey, çabalarının sonucunda bir ödül kazanır ve diğer kişilerin 

gösterdikleri çaba ve aldıkları ödül ile kıyasladığı zaman kendine yönelik bir adaletsizlik sezerse 

kişinin mesleki doyumu olumsuz yönde etkilenebilir (Biçer, 2013; Toker, 2007: 95; Türk, 2008). 
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2.2.3.2.3. Lawler ve Porter’ın Geliştirilmiş Ümit Kuramı 

Lawler ve Porter, Vroom’un beklenti kuramına, bir takım örgütle ilgili koşulları ve 

gerçekleri değerlendirerek bu kuramı geliştirmiş ve katkı sağlamışlardır. Sağladıkları katkıların 

ilki bireylerin kendi kendilerini değerlendirerek sonuçlanan ve mesleki doyumu etkileyen 

ödüllendirme iç görüsü ile ilgilidir. Diğerine bakıldığında, çalışanların sergiledikleri rol 

çatışmalarının olduğu ve dolayısıyla da başarının ve isteğin olumsuz olarak etkilendiği 

davranışlardır (Eren, 2017: 541). 

Porter ve Lawler’a göre ödüller içsel ve dışsal ödüller olarak ikiye ayrılmaktadır. İçsel 

ödüller bireylerin motivasyonları yükseltip performanslarını arttırabilmek için kendilerine 

verdikleri ödüldür. Bu ödüller bireylere psikolojik olarak doyum sağlamaktadırlar. Dışsal 

ödüller ise bireylere çalıştıkları kurum veya kişiler tarafından verilen ödüllerdir. Bu ödüller; 

ücret artışı, terfi ve güvenliklerini sağlama gibi etmenler olabilirler (Yalçınkaya, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.6.Lawler-Porter’in Ümit Kuramının Şematik Açıklaması (Eren, 2017: 541). 
 

Bunların yanında kişiler üst düzey bir çaba gösterdiklerinde davranışlarının sonucu 

olarak yüksek bir başarı elde edemeyebilirler. Kişilerin beklentileri ve sergiledikleri çaba 

sonucu etkilemektedir ancak bu çabanın başarı ile sonuçlanması için kişilerin ilgi, yetenek ve 

yeterli bilgiye de sahip olmaları gerekmektedir (Bingöl, 1997). 

 

2.2.3.2.4. Toplumsal Başvuru  (Referans Grubu) Kuramı 

Balcı (1985: 52), tarafından Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına da benzetilen bu 

kuram bireylerin işi, kişinin etrafındaki çalışan insanların (sosyal çevresinin) ilgilerine ve aynı 

zamanda beklentilerine yanıt verebiliyorsa bireyler mesleklerinden doyum sağlayabilir, bunun 

tersi bir durum oluştuğunda doyumsuzluk ortaya çıkar (Koca, 2016; Türk, 2008). 
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Bu kuramı ortaya atan ilk kişiler Smith, Kendal ve Hulin (1969)’dir. Bu araştırmacıların 

referans grubu kavramından yola çıkarak mesleki doyumun değerlendirilmesinde önemli olarak 

gördükleri mesleki doyum boyutları şu şekilde açıklanmıştır (Sun, 2002: 21); 

• Meslekten edinilen doyum, 

• Mesleğin bireylere kazandırdığı gelirden sağlanan doyum, 

• Çalışılan meslekteki yükselme imkanlarının kazandırdığı doyum, 

• Çalışma arkadaşlarından sağlanan doyum, 

• Çalışılan kurum veya şirketin denetlenmesinin sağladığı doyum. 

 

2.3. Kişilik Özellikleri İle İlgili Yurt İçi Araştırmaları 

 Başbay, Kağnıcı ve Başbay (2018) tarafından yapılan araştırmada, öğretmenlerin 

çokkültürlü yeterlilik algıları ile ahlaki olgunluk/yargı ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi 

incelemek amaçlamıştır. Araştırmanın örneklemini farklı düzeylerde görev yapan 372 öğretmen 

oluşturmaktadır. Araştırma verilerini toplamak için katılımcılara Başbay ve Kağnıcı (2011), 

tarafından geliştirilen Çokkültürlü Yeterlilik Algıları Ölçeği, Türkçe’ye Çiftçi (1997), tarafından 

uyarlanan Ahlaki Yargı Testi ve Türkçe’ye Atak (2013), tarafından uyarlanan On-Maddeli Kişilik 

Ölçeği uygulanmıştır. İlişkisel tarama türünde yapılan araştırmada çoklu-gösterge-çoklu-neden 

(MIMIC) Modeli kullanılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda ahlaki yargı puanlarının diğer 

değişkenler ile yeteri kadar yüksek bir korelasyona sahip olmadığı bulunmuştur. Yapılan 

analizin sonucunda, ahlaki yargı ile algılanan çokkültürlü yeterlilikler ve kişilik özellikleri 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamış, bunun yanında çokkültürlü yeterlilik algıları arasında 

güçlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

 Kardaş (2018) tarafından yapılan araştırmada, özel bir eğitim kurumunda görev alan 

bireylerin kişilik özellikleri ile iş tatmini arasında ilişkinin analizinin yapılması amaçlanmıştır. 

Araştırmanın örneklemini 151 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamak için 

katılımcılara Beş Faktör Kişilik Ölçeği ile Minnesota İş Tatmini Ölçeği uygulanmıştır. Ölçeklerin 

alt boyutları arasında korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara 

göre, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, kıdem gibi değişkenlerin iş tatminin sağlanmasında tek 

başlarına yeterli olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında kişiliğin farklı beş 

boyutunun (dışadönüklük, duygusal denge, yeniliğe açıklık, sorumluluk, uyumluluk) da iş 

tatmini üzerinde farklı etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Kırdök ve Doğanülkü (2018) tarafından yapılan araştırmada, öğretmenlerin beş faktör 

kişilik özelliklerinin mesleki bağlılıklarını yordamadığını incelemek ve öğretmenlerin 

cinsiyetlerine göre mesleki bağlılıklarını karşılaştırmak amaçlanmıştır. Araştırmanın 

örneklemini Niğde İl merkezlerinde görev yapan 259 öğretmen oluşturmuştur.  Araştırma 
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verilerini toplayabilmek için katılımcı öğretmenlere Mesleki Bağlılık Ölçeği ve Beş Faktör Kişilik 

Özellikleri Ölçeği  uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizinde çoklu doğrusal regrasyon analizi, 

pearson momentler çarpımı, mesleki bağlılığın cinsiyet değişkenine göre ilişkisini incelemek 

için t-testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre mesleki bağlılık, kişiliğin beş 

faktörüne bakıldığında duygusal dengesizlik ile negatif; sorumluluk, deneyime açıklık, 

dışadönüklük faktörleri ile pozitif yönde ilişkilidir. Araştırmada mesleki bağlılığın cinsiyet 

değişkenine göre farklılaşmadığı bulgusu elde edilmiştir. 

 Uzun (2017) tarafından yapılan araştırmada, lisans döneminde Görsel Sanatlar Dersi’ni 

alan Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmeni adaylarının bu derse yönelik görüşlerinde kişilik 

özelliklerinin etkili olup olmadığını belirlemek amaçlamıştır. Araştırmanın örneklemini 344 

öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verilerini toplamak için katılımcılara Bilgi Toplama 

Formu; Bacanlı, İlhan ve Arslan tarafından geliştirilen Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi ve 

araştırmacı tarafından geliştirilen Görsel Sanatlara Yönelik Tutum Ölçeği uygulanmıştır. 

Araştıma istatistiklerini yaparken faktör analizi uygulanmış ve elde edilen veriler üzerinde 

karşılaştırmalı istatistik ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara 

göre, sınıf öğretmeni adaylarının okul öncesi öğretmenliği adaylarına göre derse karşı daha 

olumlu bir tutumları oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında okul öncesi öğretmen 

adaylarının yumuşak başlılık ve deneyime açıklık puanları arttıkça görsel sanatlar dersine 

dönük tutumlarının olumlu geliştiği sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının, 

deneyime açıklık, dışadönüklük, sorumluluk ve yumuşak başlılık puanları arttıkça görsel 

sanatlar dersine yönelik tutumlarının arttığı tespit edilmiştir. 

 İmamoğlu (2017) tarafından yapılan araştırmada, Resim Eğitimi ve Temel Eğitim 

Bölümü’nde okuyan öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeyleri ve kişilik özelliklerini 

incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 300 aday öğretmen oluşturmaktadır. 

Tarama modelinde yapılan araştırmanın verilerini toplamak için katılımcılara Beck Umutsuzluk 

Ölçeği ve Kendini Tanımlama testleri uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizinde t-testi, tek 

yönlü varyans analizi (one-way ANOVA) ve HSD testleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen 

bulgulara göre, güzel sanatlar öğrencileri ile temel eğitim öğrencileri arasında p<0,001 

düzeyinde umutsuzluk testi ve p<,05 düzeyinde kişilik özellikleri testi için anlamlı fark olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Umutsuzluk ölçeği bulgularında tüm öğrencilerdde hafif düzeyde 

umutsuzluk olduğu sonucu elde edilmiştir. Kendini tanıma ölçeği bulgularında öğrencilerin iyi 

dengelenmiş özelliklere sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

 Koca (2016) tarafından yapılan araştırmada, okul yöneticilerinin kişilik özellikleriyle 

mesleki doyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 

50 devlet okulunda görev yapmakta olan müdürler ve müdür yardımcıları oluşturmaktadır. 
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Genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeliyle yapılan araştırmanın verilerini toplamak 

için katılımcılara Kişisel Bilgi Formu, Mesleki Doyum Ölçeği ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri 

Ölçeği uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizinde t-testi, tek yönlü varyans analizi (one-way 

ANOVA) kullanılmıştır. Elde edilen sonuçların anlamlılığı 0,05 düzeyinde test edilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, mesleki doyum ile kişilik özellikleri alt boyutlarının 

tamamı arasında anlamlı bir ilişki vardır. Gelişime açıklık, öz disiplin, dışadönüklük, uyumluluk 

kişilik alt faktörleri ne kadar yüksekse mesleki doyum da yükselmekte, nörolitiklik yükseldikçe 

mesleki doyum düzeyi düşmektedir. 

 Şahin ve Kılınç (2016) tarafından yapılan araştırmada, Eğitim Fakültesi’nde okuyan 

öğretmen adaylarının çokkültürlü kişilik düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın 

örneklemini 100 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Tarama modelinde yapılan araştırmanın 

verilerini toplamak için katılımcılara Van der Zee, Van Oudenhoven, Ponterotto ve Fietzer 

(2013) tarafından geliştirilen ve Sarıçam (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Çok Kültürlü 

Kişilik Ölçeği-Kısa Formu uygulanmıştır. Tıplanan verilerin analiz etmek için SPSS 20 windows 

paket programı kullanılmıştır. Kullanılan istatistik analiz yöntemleri ise betimsel analiz, t-testi 

ve tek yönlü varyans analizi(one-way ANOVA)dir. Araştırmadan elde edilen bulgular göre, 

kültürel empati alt kişilik boyunu cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde kadınların lehine 

anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda kadınların çokkültürlü kişilik 

özellikleri puanı erkeklere göre daha yüksektir. Sosyal girişkenlik, duygusal denge, esneklik, 

açık görüşlülük alt kişilik boyutları ile cinsiyet değişkeni arasından anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. 

 Kösece, Üredi ve Akbaşlı (2015) tarafından yapılan araştırmada, sınıf öğretmenliği 

adaylarının kişilik tipleri ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamışlardır. 

Araştırmanın örneklemini Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesine kayıtlı olan 205 sınıf 

öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamak için Beş Faktörlü Kişilik 

Ölçeği ve Kolb Öğrenme Stili Envanteri kullanılmıştır. Edinilen bulgulara göre kişilik tipleri 

katılımcıların öğrenme stilleri üzerinde etkilidir. Tarama modelinde yapılan araştırmada 

toplanan verileri analiz etmek için SPSS 15.0. istatistik programı kullanılmıştır. Kullanılan 

istatistik analiz yöntemleri ise aritmetik ortalama, stansdart sapma, frekans dağılımı, one-way 

ANOVA, Ki-Kare testleridir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, katılımcı öğretmen 

adaylarının çoğunluğunun değiştiren öğrenme stiline sahip oldukları elde edilen sonuçlar 

arasındadır. Araştırmada aday öğretmenlerin öğrenme stilleri üzerininde cinsiyet değişkeninin 

anlamlı bir ilişkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 Önen (2012) tarafından yapılan araştırmada, öğretmen adaylarının kişilik özellikleri ile 

duygusal zeka düzeylerinin stresle başa çıkmalarına etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. 
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Araştırmanın örneklemini 300 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Tarama modelinde yapılan 

araştırmada verileri toplamak için katılımcılara Türkçe’ye Demir (2011), tarafından uyarlanan 

Kimlik İşlevleri Ölçeği, Türkçe’ye Göçet (2006), tarafından çevrilen Duygusal Zeka Ölçeği ile 

Türkçe’ye Özbay ve Şahin (1997), tarafından çevrilen Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanteri 

uygulanmıştır. Verilerin analizinde ilişkilerin nasıl olduğunu tespit etmek için korelasyom 

analizleri ve Pearson Korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara 

göre, öğretmen adayları duygusal zekâlarını iyimser bir bakış açısıyla geliştirip bu özelliklerini 

stresli durumları kontrol etmekte başarıyla kullanabilmektedirler. 

 Yurt içinde yapılan kişilik özellikleri çalışmalarına bakıldığında, genel olarak öğretmen 

kişilik özelliklerinin diğer değişkenler ile ilişkisi çalışılmıştır. Bu amaçla çalışılan araştırmalar 

tarama modelinde yapılmıştır. Kişilik özelliklerini belirlemek için kullanılan veri toplama 

araçlarına bakıldığında ise, çoğunlukla bu –bu araştırmanın da temelini oluşturan- beş alt kişilik 

faktörünü kapsayan araçların kullanıldığı görülmüştür. 

 

2.4. Kişilik Özellikleri İle İlgili Yurt Dışı Araştırmaları 

Perera, Granziera ve Mcllveen (2018) tarafından yapılan araştırmada, öğretmenlerin 

kişilik profilleri ile öz yeterlilikleri, işe katılım ve iş tatminleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi ve 

kişilik profilleri için yapılan araştırmaları rapor etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın 

örneklemini 574 Avustralyalı öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 40 olarak 

belirtilmiştir. Katılımcılar internet siteleri üzerinden değişen çeşitli öğretmenlik deneyimlerini 

bildirmişlerdir ve araştırmanın verilerini toplamak için Beş Faktörlü Kişilik Özellikleri Ölçeği, 

Öğretmen Öz Yeterlilik Ölçeği, Öğretmen Katılımı ve İş Tatmini Anketleri uygulanmıştır. 

Araştırmada toplanan veriler ilk aşamada MiniIPIP kullanılarak ölçülmüş daha sonra da yapısal 

eşitlik modellemesi (ESEM) alizi faktör puanlarını elde etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 

elde edilen bulgulara göre, uyumluluk alt kişilik faktörü yüksek olan öğretmenlerin öz 

yeterlilikleri, işe bağlılıkları ve mesleki doyumlarının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Panik ve heyecanlı alt kişilik faktörü yüksek öğretmenlerin en düşük mesleki doyuma sahip 

olduğu bulunurken sert ve sıradan kişilik özelliğine sahip öğretmenler ile değişkenler arasında 

anlamlı farklılıklar olmadığı tespit edilmiştir. 

Bastian, McCord ve Marks (2017) tarafından yapılan araştırmada, kişilik özellikleri ile 

öğretmen performanslarının kalıcılığı arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlamıştır. 

Araştırmanın örneklemini Kuzey Carolina’da görev yapan 1.790 birinci sınıf öğretmeni 

oluşturmakadır. Kişilik özellikleri ve birinci sınıf öğretmenlerinin değerlendirme sonuçları 

arasındaki ilişkiyi incelemek için 2013-2014 eğitim öğretim döneminde MPS-120 kişilik 

özellikleri ölçeği öğretmenlere çevrimiçi bir anket yoluyla ulaştırılmıştır. Araştırma verileri 
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nicel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; 

öğretmenlerin mesleki yıpranmaların öğrencilerin başarılarını olumsuz yönde etkilediği, vicdan 

ve öz yeterlilik kişilik özellikleri olan öğretmenlerin mesleki performanslarının yüksek olduğu, 

kişilik özelliklerinin öğretmenlerin öz yeterliliklerini ve performans ölçütlerini anlamlı şekilde 

yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kişilik özelliklerinde vicdanlılık denilince; sorumlu, 

tamamlayıcı, onaylayıcı, dikkatli ve planlayıcı, güvenilir, motivasyonu yüksek, sabırlı 

özelliklerini içerdiği bilgisi aktarılmıştır. 

Kanojan ve Sivalogathasan (2017) tarafından yapılan bir araştırmada, Jaffna 

Bölgesi’ndeki Devlet Okullarında görev yapan lisansüstü öğretmenlerin kişisel özellikleri ve iş 

özellikleri ile iş tatminlerini belirleyip işi bırakma niyetleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmış ve veriler anket ile 

toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini 200 lisansüstü öğretmen oluşturmaktadır. 

Araştırmadan elde edilen bulgularda, öğretmenlerin gelir memnuniyetlerinin düşük seviyede, 

çalışma durumu ve içsel ödül seviyelerinin de orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

üçbağımsız değişken öğretmenlerin işten ayrılma niyetlerini etkilemektedir. Bu sonucun 

yanında öğretmenlerin kişisel özelliklerinin; yaş, cinsiyet, medeni durum, öz yeterlilik, kıdem, 

çalıştıkları pozisyon, okul seviyesi, öğretilen konular gibi iş özelliklerinin de iş tatmini ve 

ayrılma niyeti ile anlamlı bir ilişkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışma, lisansüstü 

öğretmenlerin iş tatminleri ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkiyi tespit etmesi ve ede 

edilen sonuçlara göre kullanılabilecek politikalar ve uygulamalar önermesi açısından önemlidir. 

Göncz (2017) tarafından yapılan gözden geçirme çalışmasında, kişilik teorilerinden elde 

edilen bulguların eğitim psikolojisinin eğitim sürecinde öğretmen kişiliğinin rolünün daha 

ayrıntılı bir şekilde açıklanmasına yardımcı olabileceğinin gösterilmesi amaçlanmaktadır. Bu 

amaç doğrultusunda yapılan araştırmalar beş çalışma grubuna ayrılmıştır, bunlar; öğretmen 

tipoloji çalışmaları, öğretmenlerin arzu ettiği ve istenmeyen özelliklerinin incelendiği 

çalışmalar, öğretmenlerin mesleki davranışları ve öğrenciler üzerine etkileri ile ilgili çalışmalar, 

kişilik kuramları çerçevesinde öğretmenlerin mesleki kimlikleriyle ilgili çalışmalar ve öğretmen 

kişiliklerinin farklı kalıplarıyla ilgili çalışmalardır. Bu gruplar 1940’lı yıllardan itibaren yapılmış 

çalışmaların kronolojik olarak incelenmesiyle analiz edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen 

bulgular eğitim psikolojisinde daha kapsamlı bir psikolojik öğretmen kişiliği kuramı için 

(özellikle sosyal grup yönetiminde, öğrenme ve gelişme kuramı oluşturmada) kullanılacaktır. 

Shabani ve Ghasemian (2017) tarafından yapılan araştırmada, öğretmenlerin kişilik tipi 

ve telaffuz öğretim teknikleri incelenmiştir. Araştırmanın amacı, dil öğretmenlerinin 

öğrencilerine telaffuz öğretmek için en çok hangi teknikleri tercih ettikleri ve bu tercihlerinin 

kişilik tipleriyle ilişkili olup olmadığını tespit etmektir. Araştırmanın örneklemini 200 öğretmen 
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oluşturmaktadır. Katılımcılara Eysenck Kişilik Envanteri (EPI) uygulanmış ve çıkan sonuçlara 

göre öğretmenleri içe dönük ve dışa dönük kişilik tipinde olanlar diye sınıflandırmışlardır. 

Ardından en çok tercih ettikleri telaffuz öğretim tekniklerini tespit edebilmek için kontrol listesi 

kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde SPSS analiz programı kullanılmıştır. Araştırmadan 

elde edilen bulgulara göre hem içe dönük hem de dışa dönük kişilik tipinde olan öğretmenlerin 

kullandığı öğretim tekniği; yüksek sesle dinle, taklit et ve okudur. Bunun yanında telaffuz 

tekniklerini kullanmada dışa dönük ve içe dönük kişilik tipindeki öğretmenler arasında anlamlı 

bir ilişki oldu tespit edilmiş, dışa dönük kişilik tipindeki öğretmenlerin telaffuz tekniklerini içe 

dönük kişilik tipindeki öğretmenlere göre daha çok kullandıkları belirtilmiştir. 

Vorkapić, Cepić ve Sekulja (2016) tarafından yapılan araştırmada, okulöncesi ve ilkokul 

öğretmen adaylarının kişilik özelliklerini ve yaşam memnuniyetlerini incelemek, bu iki öğrenci 

grubu arasında farklılık olup olmadığını tespit edebilmek amaçlanmıştır. Araştırmanın 

örneklemini Rijeka Üniversitesi Okulöncesi Eğitim ve Öğretmen Eğitimi programlarına katılan 

290 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcılara Beş Faktörlü Kişilik Envanteri ve Yaşam 

Memnuniyeti Ölçeği uygulanarak veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS veri analiz 

programı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının belirgin derecede 

yüksek yaşam doyumuna ve kişilik özelliklerine; dışavurumculuk, vicdanlılık, anlaşılabilirlik ve 

deneyime açıklık sahip oldukları bulunmuştur. Nörotisizm, her iki katılımcı grubunda da 

anlamlı şekilde negatif yöndedir. Bu iki öğrenci grubundan ilkokul öğretmen adaylarında 

vicdanlılık kişilik özelliği anlamlı derecede yüksektir. 

Agyemang, Dzandu ve Boateng (2016) tarafından yapılan araştırmada, öğretmenlerin 

beş faktörlü kişilik özelliklerinin aralarındaki bilgi paylaşımı üzerindeki etkilerini tespit etmeyi 

amaçlamıştır. Araştırmanın örneklemini tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 300 öğretmen 

oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamak için katılımcılara anket uygulanmıştır. Elde 

edilen bu veriler hiyerarşik regrasyon kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada edinilen 

bulgulara göre, beş faktörlü kişilik özelliklerinin öğretmenler arasındaki bilgi paylaşımını, tutum 

ve davranışlarını etkilemektedir. Vicdan özelliği dışında bu çalışmada kullanılan tüm özellikler, 

öğretmenlerin bilgi paylaşımı tutum ve davranışlarındaki çeşitlilikte önemli bir değişikliğe 

neden olmaktadır. 

Buttner, Pijl, Bijstra ve Van Den Bosch (2015) tarafından yapılan araştırmada, davranış 

sorunları olan öğrenci eğitimlerinin birçok öğretmen için zorluk oluşturması, ancak uzman 

öğretmenlerin daha az yetenekli meslektaşlarından ayrı olarak bunu rahatlıkla yapmaları ve bu 

durumun nedenlerini tespit etmek için birçok araştırma yapılması bu çalışmanın amacı olmuş 

ve davranış problemi olan öğrencilerin uzman öğretmenlerinin kişilik özelliklerine ilişkin 

literatür gözden geçirilmiştir. Seçilen araştırmalar, Beş Faktörlü Kişilik Modelinin boyutlarına 
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göre sınıflandırılmıştır; dışa dönüklük, uyumluluk, dürüstlük, nevrotiklik ve tecrübe açıklığıdır. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, kişiliğin öğretmen performansını etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Öğretmenlerin davranış problemi olan öğrencilerine öğretme yeteneği ile 

uyumluluk, dürüstlük, dışadönüklük ve gelişime açıklık alt faktörlerinin anlamlı ilişkisinin 

olduğu tespit edilmiş, ancak nevrotizim alt faktörü ile anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.  

Kokkinos, Kargiotidis ve Markos (2015) tarafından yapılan araştırmada, öğretmen 

adaylarının çalışma stratejileri ile beş faktörlü kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi 

amaçlamışlardır. Araştırmanın örneklemini 521 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmanın 

verileri, katılımcılara gruplar halinde uygulanan anket ile toplanmıştır. Anket için doğrulayıcı 

faktör analizi yapılırken veriler için de regrasyon analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına 

göre, dışadönüklük alt kişilik faktörü ile çalışma stratejileri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır. 

 Colomeischi (2015) tarafından yapılan araştırmada, öğretmenlerin duygusal zekası ve 

kişilik özelliklerinin tükenmişlik düzeyleri ile arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. 

Araştırmanın örneklemini farklı eğitim seviyelerindeki 200’ü erkek, 375’i kadın olmak üzere 

toplam 575 öğretmen oluşturmaktadır. Bu öğretmenlerin 230’u köy okullarında, 345’i merkez 

okullarda görev almaktadır ve katılımcıların yaş ortalamaları 38, iş tecrübeleri ortalama 15 yıl 

olarak paylaşılmıştır. Öğretmenlerin tükenmişlik boyutlarında kişilik özellikleri açısından 

herhangi bir farklılık olup olmadığını doğrulamak için öğretmenlerin tükenmişliklerini bağımlı 

değişken olarak alıp T-testi uygulanmıştır. Bağımsız değişken ise kişiliğin beş boyutu olan; 

dışadönüklük, uyuşma, bilinç, duygusal istikrar ve bağımsızlıktır. Elde edilen sonuca göre 

tükenmişlik boyutları, kişilik özellikleri açısından öğretmenler arasında farklılık 

göstermektedir. Bu bulguya dayanarak eğitim sisteminde var olan ve yaşanılan mevcut 

zorlukların kişilik özelliklerini ve dolayısıyla da tükenmişlik seviyelerini etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Smidt, Kammermeyer ve Roux (2015) tarafından yapılan araştırmada, erken çocukluk 

dönemi pedagoglarının beş faktörlü kişilik özelliklerinin okul öncesi çocukların eğitimi 

konusundaki inançları arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 111 

profesyonel sosyal pedagoji okulundan ve 32 üniversiteden toplamda 1137 katılımcıdan 

toplanan veriler Latent Profil Analizi (LPA) kullanılarak incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen 

bulgular ışığında inançlar arasında yüksek, orta ve düşük değerli üç profil belirlenmiştir. Bunlar; 

iddialı eğitim inançlarının yüksek onay profili, orta düzeyde onay profili ve ayrılmış düşük 

değerli profildir. Kabul edilebilirliği, vicdanı, açıklığı ve nevrotiklik kişilik özellikleri olan 

katılımcıların orta şiddete göre iddialı profil üyesi olma ihtimaleri yüksek bulunmuş; vicdanı ve 

açıklığı yüksek olanların ayrılmış profile göre ılımlı profile ait olma olasılıkları daha yüksek 
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bulunmuştur. Bu sonuçlar, potansiyel pedogoglarının iş yüklerinin yüksek risk taşıdığını da 

göstermektedir. 

Jensen (2015) tarafından yapılan araştırmada, kişilik özellikleri ile ilgili son yıllarda 

yapılan araştırmalardan yola çıkarak yeni bir gözden geçirme çalışması yapılmıştır. Bu gözden 

geçirme çalışmasının amacı, kişilik özellikleri ile ilgili öğrenmeye ilişkin çalışmaları incelemek, 

kişilik özellikleri ile ilgili akademik başarı ve not ortalaması ile ilgili çalışmaları incelemek, 

bireysel farklılıkları kişili persfektifinden anlama olanağını göstermek, başarıyı etkileyen 

faktörleri tespit etmek ve bu faktörlerin kişilik özellikleri ile ilgili ilişkilerinin nasıl olduğunu 

tespit edebilmektir. Bu incelemeden çıkan sonuçlara göre; motivasyon ile öğrenme ve öğrenme 

hedefleri arasında anlamlı bir ilişki vardır ve her iki faktör de açıklık kişilik özelliği ile anlamlı 

yönde ilişkilidir. Bunun yanında içsel ve dışsal motivasyon ile başarı yaklaşımı arasında anlamlı 

bir ilişki vardır ve bu iki faktör bilinçlilik kişilik özelliği ile yüksek derecede ilişkilidir. Öğrenme 

ve öğrenme hedefleri ile başarı arasında anlamlı bir ilişki vardır ve bu faktörler vicdani kişilik 

özellik ile yüksek derecede ilişkilidir. 

Bentea (2015) tarafından yapılan bir araştırmada, öğretmen adaylarının kişilik 

özellikleri ile çalışmaya yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. 

Araştırmanın örneklemini devlet okullarında çalışan 161 kadın ve 40 erkek olmak üzere 201 

Rumen öğretmen oluşturmaktadır. Verileri toplayabilmek için katılımcılara anket uygulanmış 

ve gruplar arasındaki farkları belirleyebilmek için t testi yapılmıştır. Çalışmada kişilik 

özelliklerini çalışmaya karşı tutum oluşturanlar ve baskın tutum oluşturanlar olarak iki bölüme 

ayırmışlardır. Cömertlik, katılım ve iddiada bulunma özellikleri yüksek olan öğretmenlerin işe 

karşı baskın tutumları olduğu tespit edilmiştir. Özgecik kişilik özelliği olan öğretmenlerin bencil 

kişilik özelliğine sahip öğretmenlere göre işe karşı daha baskın tutum gösterdikleri tespit 

edilmiş, çaresiz kişilik tipi için anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Sonuç olarak kişilik 

özelliklerinin işe karşı tutum ile anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kişilik 

özelliklerinin yoğunluğuna bağlı olarak da işe karşı tutumdaki baskınlık derecesi de 

değişmektedir. Elde edilen bu bulgular öğretmenlerin kişiliğinin psikolojik test edilmesinde ve 

değerlendirilmesinde önemli olabilmektedir. 

Colomeischi ve Clipa (2014) tarafından yapılan bir araştırmada, öğretmenlerin öz 

yeterlilik, duygusal zeka ve diğer kişilik özellikleri ile çalışma anlayışları ile iş tatminleri 

arasındaki ilişkiyi bulmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, iş tatmini ve iş zihniyetinin  

öğretmenlerin kişilik özellikleri ile ilişkisinin olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın örneklemini hem köy hem de merkez okullarda çalışan 188 öğretmen 

oluşturmaktadır. Katılımcılara İş Tatmin Anketi, İş Zihniyeti Anketi, Duygusal Zekanın Ölçülmesi 

amacıyla 33 Maddelik Anket, Öz Yeterlilik Ölçeği ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri Envanteri 
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uygulanarak veriler toplanmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, öğretmenlerin iş tatmini ve iş 

zihniyetleri farklı eğişkenler açısından incelenmiş, kişilik özellikleri ile iş tatmin ve iş zihniyeti 

arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bundan dolayı öğretmenlerin kişilik özellikleri 

üzerinde çalışmanın iş tatminleri arttıracağı bilgisi de araştırmada aktarılmıştır. 

 Yurt dışında yapılan kişilik özellikleri çalışmalarına bakıldığında; kişilik özelliklerinin 

diğer değişkenler ile ilişkisinin çalışıldığı görülmektedir. Bunun yanında gözden geçirme 

çalışmaları yapılıp öğretmen gelişimi için devlete rapor halinde sunulmaktadır. Veri toplama 

araçlarına bakıldığında, çoğunlukla –bu araştırmanın da temelini oluşturan- beş alt kişilik 

faktörünü kapsayan araçlar kullanıldığı görülmüştür. 

 

2.5. Mesleki Doyum İle İlgili Yurt İçi Araştırmalar 

 Demirtaş ve Nacar (2018) tarafından yapılan araştırmada, okul yöneticisi ve 

öğretmenlerin iş doyumları ile örgütsel sessizlik algıları arasındaki ilişkinin boyutlarını tespit 

etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Elazığ İli’nde görev yapan 293 okul yöneticisi 

ve öğretmen oluşturmaktadır. Tarama modelinde yapılan araştırmada verileri toplamak 

amacıyla katılımcılara Öğretmen İş Doyum Ölçeği ve Örgütsel Sessizlik Ölçeği uygulanmıştır. 

Toplanan verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, tek yönlü varyans 

analizi kullanılmış ve anlamlılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için tukey LSD 

testi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcıların iş doyumları ve örgütsel 

sessizlik algıları orta düzeyde bulunmuştur. 

 Şirin ve Güner (2018) tarafından yapılan araştırmada, ilkokul yönetici ve 

öğretmenlerinin karar verme stratejileri ile iş doyumları arasındaki ilişkiyi incelemek 

amaçlanmıştır. araştırmaya 214 yönetici ve öğretmen katılmıştır. Araştırmanın verilerini 

toplamak için katılımcılara Kişisel Bilgi Formu, Karar Stretejileri Ölçeği ve İş Doyumu Ölçeği 

uygulanmıştır. Tarama modeli kullanarak yapılan araştırmanın analizi SPSS 22.0 analiz  

programında frekans dağılımı, bağımsız T-testi, Anova, Mann Whitney U testi ve Pearson testleri 

kullanılarak yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, araştırmaya katılan yönetici 

ve öğretmenlerin iş doyumu ölçeği puanlarının cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, unvan ve kıdem 

değişkenine göre anlamlı bir fark yoktur. 

 Hamamcı, Göktepe ve İnanç (2016) tarafından yapılan araştırmada, okul psikoljik 

danışmanların mesleki gelişim düzeyleri, psikolojik danışmanların mesleki gelişimleri ile 

mesleki doyumları arasındaki ilişkinin bulunması ve mesleki gelişim etkinliklerinin ve 

demografik değişkenlerin mesleki doyumu ne düzeyde yordadığını belirlemesi amaçlamaktadır. 

Araştırmanın örneklemini 135 psikolojik danışman oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini 

toplamak için katılımcılara Mesleki Doyum Ölçeği ve Mesleki Gelişim Anketi uygulanmıştır.  
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Araştırmada, danışmanların kendilerini geliştirmelerinin eğitim durumlarına, cinsiyetlerine, 

kıdemlerine, Ankara merkezde kalma sürelerine, yaş değişkenlerine göre anlamlı fark olup 

olmadığını tespit etmek için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) yapılmıştır. 

Mesleki gelişim ve mesleki doyum arasındaki ilişkiye bakmak için Pearson Momentler Çarpımı 

Korelasyon Katsayısı incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, psikolojik 

danışmanların kendilerini geliştirebilmek adına uzmanlara ve aynı alanda çalıştıkları 

meslektaşlarına danıştıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Bunun yanında mesleki doyum ve mesleki 

gelişim arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Uğur (2015) tarafından yapılan araştırmada, özel eğitim kurumlarında çalışan 

öğretmenler ile sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerini incelemeyi amaçlamıştır. 

Araştırmanın örneklemini 2014-2015 yılında Giresun ili özel eğitim okulu ve rehabilitasyon 

merkezinde çalışan 254 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma genel tarama modelinde yapılmış 

ve verileri toplamak için katılımcılara; Kişisel Bilgi Formu, Kuzgun, Aydemir-Sevim ve Hamamcı 

(1999) tarafından geliştirilen Mesleki Doyum Ölçeği uygulanmıştır. Toplanan verilerin 

analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, frekans, yüzde, t-testi ve tek yönlü varyans 

analizi (One-Way ANOVA) yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlarına göre, 

özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler ile sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri 

ile cinsiyet, medeni durum, mezun olunan okul, öğretmenlerin alanı, yaşı ve mesleki kıdemi gibi 

değişkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

Karademir (2016) tarafından yapılan araştırmada, coğrafya öğretmenlerinin mesleki 

doyum düzeylerini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 324 coğrafya 

öğretmeni oluşturmaktadır.  Araştırma tarama modelinde yapılmış ve verileri toplamak için 

katılımcılara Kişisel Bilgi Formu ve Minnesota Doyum Anketi uygulanmıştır. Toplanan verilerin 

analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, frekans, yüzde, t-testi ve tek yönlü varyans 

analizi (One-Way ANOVA) yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlarına göre, 

öğretmenlerin mesleki doyumları, fiziki çevre, arazi-gezi ve inceleme olanakları, okul 

değişiklikleri değişkenleri arasında analmlı farklılıklar vardır. Bunun yanında öğretmenlerin 

mesleki doyumları ile; yaş, cinsiyet, coğrafya dersi öğretim programı değişkenleri arasında 

anlamlı farklılık tespit edilememiştir. 

Biçer (2013) tarafından yapılan araştırmada,  ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin 

mesleki doyumları ile kişilik tipleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek amaçlanmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini 609 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde 

yapılmış ve veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu, Beş Faktör Kişilik Envanteri ve 

Mesleki Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde yüzde, frekans, ortalama, t-

testi, tek yönlü varyans analizi, Scheffe testi ve Pearson momentler korelasyon katsayısı 
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analizleri yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlarda öğretmenlerin mesleki doyumları ile 

kişilik tipleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  Öğretmenlerin dışadönüklük, 

gelişime açıklık, öz denetim/sorumluluk ve yumuşak başlılık kişilik alt faktörleri arttıkça 

mesleki doyumları da artmaktadır. Bunun yanında duygusal tutarsızlık alt kişilik faktörü 

arttıkça mesleki doyumun azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin mesleki doyum toplam 

puanları ile; kıdem, meslek seçimi konusundaki düşünceleri, çalışmalarının takdir edilip 

edilmediği, mesleki planları, mesleği ekonomik nedenlerle yapıp yapmadıkları, mesleği 

isteyerek yapıp yapmadıkları, alandaki gelişmeleri takip edip etmedikleri, bedensel ve ruhsal 

sağlık problemi yaşayıp yaşamadıkları, sosyo-kültürel sportif faaliyet yapıp yapmadıkları 

değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Kılıç (2011) tarafından yapılan araştırmada, ilkokullarda görev yapan okul müdürü ve 

öğretmenlerin iş doyum düzeylerini ve bu doyumu etkileyen değişkenleri tespit etmek 

amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Tokat İli’nde görev yapan 623 öğretmen ve 65 okul 

müdürü oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Minnesota İş Doyum Ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırmada toplanan verilerin analizinde SPSS analiz programı kullanılmıştır. 

Verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığı Kolmogorov-Smirnov testi ile, verilerin homojen 

olup olmadığı Homogeneity of Varience testi ile incelenmiştir. İki değişkenden oluşan gruplar 

için t-testi, birden çok değişkenden oluşan gruplar için de tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. 

Normal dağılıma sahip olmayan gruplarda da Kruscal-Wallis ve Man Whitnet U testleri 

yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre medeni durum, cinsiyet, kıdem, branş, okulun fiziki 

şartları, ücret, terfi değişkenlerinin öğretmenlerin iş doyumları üzerinde bir etkisinin olmadığı 

tespit edilmiştir. Mesleki doyumu en çok etkileyen faktörün okulun fiziki şartları olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır.  İlköğretim okullarında görev yapan okul müdürlerinin iş doyumları 

76,21 düzeyinde, sınıf öğretmenlerinin ise 71,71 düzeyinde bulunmuştur. 

Bektaş (2009) tarafından yapılan araştırmada, sınıf öğretmenlerinin mesleki 

doyumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 

226 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Aydemir, Sevim ve Hamamcı 

(1999) tarafından geliştirilen Mesleki Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Örneklemi oluşturan sınıf 

öğretmenlerinin sosyodemografik özelliklerini tespit edebilmek için katılımcılara Kişisel Bilgi 

Formu uygulanmıştır. Verilerin çözümlemesinde t-testi ve tek yönlü varyans analizi 

uygulanmıştır. Aaştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin çalıştıkları okulların 

sosyo-ekonomik düzeyi, cinsiyet, yaş, mezun olunan okul, kıdem, çocuk sahibi olup olmama, 

birleştirilmiş veya müstakil sınıf okutma değişkenlerine göre mesleki doyum düzeyleri anlamlı 

olarak farklılaştırmaktadır. Bunun yanında medeni durum, sınıflardaki mevcut öğrenci sayısı, 
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eşlerin çalışıp çalışmaması, gelir değişkenlerine göre sınıf öğretmenlerinin mesleki doyumları 

arasında anlamlı farklılık tespit edilememiştir. 

Demirel (2006) tarafından yapılan araştırmada, sınıf öğretmenlerinin iş doyum 

düzeylerini ve bu doyumlarını etkileyen faktörlere yönelik algılarının nasıl olduğunu 

belirlenmesi amaçlamıştır. Araştırmanın örneklemini 311 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 

Araştırmacı tarafından geliştirilen anket veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Verilen 

toplandıktan sonra SPSS windows paket programı ile analizleri yapılmıştır. Gruplar arasındaki 

farklılıkları belirleyebilmek için t-testi, tek tönlü varyans analizi ve işikilerin hangi gruplar 

arasında olduğunu bulabilmek için de tukey LSD testi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen 

sonuçlara göre, öğretmenlerin genel iş doyum düzeylerini orta bulunmuştur. Sınıf 

öğretmenlerin iş doyumu örgütsel faktörlere göre değişmektedir. Buna göre, işin niteliği 

boyutunda mesleki doyum yüksek; özlük hakları, çalışma şartı, toplumsal katkı, yönetim 

boyutunda mesleki doyumun orta; rehberlik hizmetleri boyutunda düşük ve ücret ile denetim 

boyutlarında doyumun çok düşük olduğu bulunmuştur. Sınıf öğretmenlerinin iş doyumu 

bireysel özelliklere göre incelendiğinde cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre 

bakıldığında anlamlı bir farklılık göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır. Mesleki doyum yaş 

değişkenine göre incelendiğinde 41-50 yaş arası öğretmenlerin, kıdem değişkenine göre 20 yıl 

üzeri çalışan öğretmenlerin, eğitim düzeyine göre bakıldığında ise Eğitim Enstitüsü ve 

Yüksekokulu mezunlarının daha yüksek mesleki doyuma sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

 Yurt içinde yapılan mesleki doyum çalışmalarına bakıldığında, öğretmenlerin mesleki 

doyumlarını tespit etmek amacıyla yapılan araştırmaların yanında mesleki doyumun diğer 

değişkenler ile ilişkisini incelemeye yönelik çalışmaların da olduğu görülmektedir. Yapılan 

çalışmaların tümünde iki gruptan oluşan karşılaştırmalarda bağımsız t-testinin, ikiden fazla olan 

grupların karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizinin kullanılması dikkat çekici bir 

durumdur. Araştırmalarda mesleki doyum ve iş doyumu kavramları birbirlerinin yerine 

kullanılmaktadır. 

 

2.6. Mesleki Doyum İle İlgili Yurt Dışı Araştırmaları 

Shrestha (2019) tarafından yapılan araştırmada, yaş değişkeninin öğretmenlerin 

mesleki doyumları ile ilişkisini tespit edebilmeyi amaçlamıştır. Bu araştırmanın örneklemini 

345 öğretmen oluşturmuş ve veriler öz-anket formu ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri, 

betimsel analiz ve ANOVA testi ile analiz edilmiş ve sonuçları değerlendirmek için sosyal 

değişim teorisi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre örneklemi oluşturan 

öğretmenlerin orta derecede mesleki doyuma sahip oldukları bulgusu elde edilmiştir. 

Araştırmada ayrıca yaş değişkeninin mesleki doyum üzerinde önemli ölçüde etkisinin olduğu ve 
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kıdemli sayılan öğretmenlerin diğerlerine göre mesleki doyumlarının daha yüksek olduğu ifade 

edilmiştir. 

Torres (2019) tarafından yapılan araştırmada, ABD okullarında paylaştırılan liderlik, 

profesyonel işbirliği ve öğretmenlerin iş tatminlerini tespit edebilmek amaçlanmıştır. Bu amaçla 

ilişkileri araştırabilmek için hiyerarşik doğrusal modelleme (HLM) kullanılmıştır. Araştırmanın 

verileri, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Uluslararası Eğitim ve Öğrenme 

Araştırması (TALIS) 2013’den alınmıştır. Sonuçlara göre, araştırmada paylaşılan liderlik ile iş 

tatmini arasında olumlu yönde bir ilişki tespit etmiştir. Bunun yanında araştırmadan elde edilen 

diğer bulgu, okullarda gerçekleşen suçların ve şiddet ögelerinin varlığının öğretmenlerin iş 

doyumlarını olumsuz yönde etkilediğidir. 

Jiang, Li, Wang ve Li (2019) tarafından yapılan araştırmada, öğretmenlerin 

güçlendirilmesi için iş tatmini ve örgütsel iklimin arasındaki ilişkiyi tespit etmek amaçlanmıştır. 

Araştırmaya Çin’deki Şangay Bölgesi’nde rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiş 206 anaokulu 

öğretmeni katılmış ve verileri toplamak için katılımcılara Okul Katılımcısı Güçlendirme Ölçeği, 

Öğretmen İş Tatmini Anketi ve Örgütsel İklim Ölçekleri uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen 

sonuçlara göre, öğretmenlerin güçlendirilmesinde iş tatmini ve örgütsel iklim arasında anlamlı 

bir ilişki vardır. Bunun yanında öğretmenlerin güçlendirilmesi ve mesleki doyumun örgütsel 

iklimi öngördüğü, öğretmenlerini güçlendirilmesinin mesleki doyumlarını öngördüğü ve iş 

memnuniyetlerinin öğretmenlerin güçlendirilmeleri ile örgütsel iklim arasındaki ilişkiye kısmen 

aracılık ettiği tespit edilmiştir. Çin’de elde edilen bu sonuçların literatürdeki Batılı çalışmaların 

tersi yönünde sonuçlar vermesi çalışmanın teorik ve pratik etkilerinin tartışılmasına da sebep 

olmuştur. 

Chun, Choi ve Song (2019) tarafından yapılan araştırmada, eğitim kurumlarında çalışan 

öğretmenlerin iş tatminleri ve performansları arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. 

Araştırmanın bulguları Kore’deki eğitim kurumlarından alınan panel verileri analiz edilerek 

toplanmıştır. Çıkan sonuçlara göre, öğretmenlerin örgütsel memnuniyetlerinin, öğrencilerin 

standart testlerde performanslarını arttırma ihtimallerinin yüksek olduğu, iş tatminlerinin ise 

negatif yönde bir ilişkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Özel okul öğretmenleri ve devlet 

okulunda çalışan öğretmenler incelendiğinde özel okulda çalışan öğretmenlerin daha yüksek 

düzeyde örgütsel memnuniyetlerinin olduğu ve öğrencilerin akademik düzeylerinin yüksek 

olduğu sonucu elde edilmiş ancak özel okullarda ve devlet okullarında çalışan öğretmenlerin 

mesleki doyum düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Torres (2018) tarafından yapılan araştırmada, Singapur’daki öğretmenlerin mesleki 

doyumu araştırmalarını genişletmek ve diğer eğitim sistemleri için karşılaştırmalı bilgi 

sağlamak amaçlanmıştır. Çalışma, öğretmenler arasındaki ilişikilere, dağıtılmış liderliğin temel 
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algılarına ve Singapur’daki öğretmenlerin mesleki doyumlarına ilişkin temel düşüncelere 

odaklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün 2013 Uluslararası Öğrenme ve Öğretme 

Araştırması’ndan elde edilen verilerin analizini sunmaktadır. Araştırmadan elde edilen 

sonuçlarda, dağıtılmış liderliğin öğretmenlerin çalışmasını ve mesleki memnuniyetlerini önemli 

ölçüde etkilediği; dağıtılmış liderlik puanlarının yüksek olması, memnuniyet puanlarınının da 

yüksek olmasıyla pozitif yönde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.  

Crisci, Sepe ve Malafronte (2018) tarafından yapılan bir araştırmada, İtalya’da var olan 

öğretim krizinin oluşmasında düşük iş tatmini düzeyinin etkili olduğunu düşünmüş ve ortaokul 

öğretmenlerinin mesleki memnuniyetlerini tespit edebilmek amaçlanmıştır. Araştırmanın 

örneklemini 134 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verilerini toplayabilmek için 

katılımcılara araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu dağıtılmış ve betimsel analiz 

yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca ilişkileri test edebilmek için A Partial Least Square Path Modelling 

(PLS-PM) ve PLS-PM’de dış analiz kullanılmıştır. Araştırmada yüksek doyuma sahip 

öğretmenleri olan okullarda daha yüksek seviyede eğitim verildiği ve öğrencilerin başarılı 

olduğu ifade edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre mesleki memnuniyeti etkileyen 

faktörler: iletişim, katılım, liderlik, okul iklimi, okulun yapısı ve iş tatminidir. 

Sunita ve Rana (2018) tarafından yapılan bir araştırmada, psikolojik faktörlerin 

Dakka’daki özel üniversite öğretmenlerinin mesleki doyumları ve kariyer planlamalarına 

etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmaya farklı üniversitelerin farklı bölümlerinde katılan 

100 özel üniversite öğretmeni arasındaki iş tatmini düzeyleri incelenmiştir. Bu çalışmada, veri 

analizinde the structural equation modeling (SEM) ile the partial least sguare (PLS) 

kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgularda, işteki memnuniyetin uzun süreli kariyer 

planları üzerinde etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunların yanında iş stresi, yaşam 

stresi, başarı motivasyonu gibi psikolojik faktörlerin ile kişilerin kariyerlerine yönelik plan 

vermelerinde hayati rolleri olduğu ifade edilmiştir. 

Wang, Pollock ve Houseman (2018) tarafından yapılan araştırmada, okul müdürlerinin 

iş yoğunluğunun mesleki doyum üzerindeki etkisini inceleyebilmek amaçlanmıştır. 

Araştırmanın örneklemini 2.701 ilkokul ve ortaokul müdürü oluşturmaktadır, ancak verileri 

inceleyebilmek için 1.423 anket çalışması geçerli sayılmıştır. Çalışmada veri toplamak için 

Herzberg’ çift faktör motivasyon teorisi ışığında hazırlanan anket uygulanmıştır. Verilerin 

analizinde çoklu regrasyon kullanılmıştır. Araştırmadan çıkan sonuçlara göre; müdürlerin iş 

yoğunluklarının mesleki doyumlarını etkilediği bulgusu elde edilmiştir. Bunların yanında iş 

yerlerindeki zorluklar, müdürlerin öğretmenler ile ilişkileri, denetim, bağlı olunan sendikalar 

gibi faktörlerin de mesleki doyumu etkilediği ifade edilmektedir. Bu faktörlerin ayrıca öğrenci 
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başarısınını ve dolayısıyla da okul performansını etkilediği araştırma sonuçlarında 

açıklanmaktadır. 

Williams (2018) tarafından yapılan araştırmada,  mesleğine yeni başlayan 

öğretmenlerin düşük iş doyumlarından yola çıkarak yaptığı araştırmasında öğretmen 

adaylarının mentorluk desteği algıları ve iş tatminleri arasındaki ilişkiyi tespit edebilmeyi 

amaçlamıştır. Araştırma verileri toplayabilmek için katılımcılara Herzberg’in çift faktör teorisi 

kapsamında hazırlanan mesleki doyum anketi uygulanmıştır. Herzberg’in mesleki motivasyon 

ve hijyen faktörleri temel alınarak ölçülen mesleki doyum araştırmasına 3 yıldan daha az süreli 

kıdeme sahip olan 78 öğretmenden bulgular toplanmış ve mesleki rehberlik desteği ile iş 

tatmini arasında olumlu yönde ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin 

eğitildiği takdirde öğrencilerde akademik başarının yükseleceği ifade edilmektedir. 

Iwu, Ezeuduji, Iwu, Ikebuaku ve Tengeh (2018) tarafından yapılan araştırmada, 

öğretmenlerin iş tatminlerini etkileyen belirleyicileri tespit ederek eğitimde kalitenin elde 

edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Niyerja’nın Oyo Eyaleti’ndeki İba’dan Güney-Batı Yerel 

Yönetim Alanlarındaki 23 okuldan (ortaokul, ilkokul ve anaokulu) 547 öğretmen katılmıştır. 

Veri analizi için SPSS 22.0. istatistik programı kullanılmış, ortalama ve standart sapmalar tespit 

edilip faktör analizleri yapılmıştır. Faktör analizi için bileşenleri tespit edebilmek amacıyla 

Kaiser Kriter tekniği uygulanmış ve analizde Eigen değeri 1.0 veya daha fazla olan faktörler 

değerlendirilmiştir. Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk’in normallik testleri dağılımların 

normal olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılmıştır. Araştırmadan çıkan sonuçlar, 

öğretmenlerin aldıkları ücretlerin, yükselme imkanlarının ve işte aldıkları sorumlulukların 

öğretmenlerin iş tatminlerini etkileyen en etkili üç değişken olduğunu göstermektedir. 

Khayala (2018) tarafından yapılan araştırmada, üniversite öğretmenlerinin öz 

yeterlilikleri ile mesleki doyumları arasındaki ilişkiyi tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmaya 

Türkiye ve Azerbaycan’dan 528 öğretim üyesi katılmıştır. Katılımcılara öz yeterlilik ölçeği 

uygulanıp 14 tanesi ile de nitel görüşme yapılarak araştırmanın verileri toplanmıştır. Elde 

edilen bulgular sonucunda öğretim üyelerinin öz yeterlilik inançlarının cinsiyet değişkenine 

göre anlamlı bir ilişkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanında öğrencilerin başarıları ve 

geri bildirimleri, üniversite iklimi, iş yükü, doktora denetimi ve kişilerarası ilişkiler öz yeterliliği 

etkileyen çevresel faktörler olarak açıklanmıştır. Araştırmadan elde edilen diğer bir sonuca göre 

de öğretim üyelerinin öz yeterlilik inançları ile mesleki doyumları arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

Jackson (2018) tarafından yapılan araştırmada, öğretmenlerin iş tatminleri ile örgütsel 

bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmaya New York’daki beş 

ortaokuldan 26 öğretmen katılmıştır. Katılımcılara Kahn’ın katılım teorisi, Spector’un İş Tatmin 
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Teorisi ve Meyer ve Allen’in Örgütsel Bağlılık Teorisi çerçesinde hazırlanan anket uygulanmıştır. 

Araştırmada öğretmenlerin iş tatminleri ve örgütsel bağlılık düzeylerine cinsiyet, yaş, eğitim 

düzeyi, kıdem değişkenleri açısından yapılan regrasyon analizinde değişkenlerin hiçbiri ile 

anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Diğer yandan yapılan betimsel analiz ile öğretmenlerin 

mesleki doyumlarının alanda yetkin bir donanıma sahip olmak ile ilişkili olduğu, bağlılıklarının 

ise okullarına karşı bir yükümlülük duygusundan kaynaklandığı ve işlerini ne kadar 

benimseyecekleriyle ilgili olduğu tespit edilmiştir. Örneklemin genelleme yapılabilmesi için 

yeterli sayıda olmaması, alanda yapılacak diğer çalışmaların gerekliliği vurgusu yapılmıştır. 

Banerjee, Stearns, Moller ve Mickelson(2017) tarafından yapılan araştırmada, 

öğretmenlerin iş tatminleri ve öğrenci başarılarının arasında nasıl bir ilişki olduğunu tespit 

edebilmek amaçlamıştır. Bu çalışma 1998 yılında başlamış ve 2007 yılına kadar 8 kademede 

düzenli devam etmiştir. Çalışmaya 21.260 anaokulu öğrencisi her okuldan ortalama 23 öğrenci 

olacak şekilde katılmıştır. Ancak katılımcı öğrenci sayıları her yıl kademelerde azalmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin mesleki doyumlarının öğrenci 

başarısını arttırıp arttırmadığına dair kesin bir sonuca ulaşılamamıştır. Ancak öğretmenlerin işe 

karşı memnuniyetlerinin öğrencilerin okuma becerisine olumlu etkileri olurken, anasınıfından 

beşinci sınıfa kadar matematik becerilerinde herhangi bir etkisi tespit edilememiştir. Bunun 

yanında okul kültürünün hem okuma becerisini hem de matematik becerileri üzerinde etkili 

olduğu araştırmacılar tarafından ifade edilmektedir. 

Dou, Devos ve Valcke (2016) tarafından yapılan araştırmada, okul özerkliği, ana liderlik, 

okul iklimi, öğretmenlerin psikolojik faktörlerinin öğretmenlerin iş tatminleri ve örgütsel 

bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu süreçte okul özerkliğinin etkisini tespit 

etmek için çoklu grup karşılaştırması yapılmıştır. Araştırma verileri Çin’de 26 ortaokuldan 

anket aracılığı ile toplanmış ve araştırmaya toplamda 528 öğretmen, 59 müdür ve müdür 

yardımcısı katılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretim ve dönüşümsel 

liderliğin öğretmenlerin iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları üzerinde anlamlı bir ilişkisinin olduğu 

tespit edilmiştir. Bunun yanında okul iklimi ve öğretmen öz yeterliliklerinin iş tatminleri 

üzerinde dolaylı bir etkisi olduğu sonucu da paylaşılmıştır. 

 Yurt dışında yapılan mesleki doyum çalışmalarına bakıldığında; öğretmenlerin mesleki 

doyumlarını belirleyen çalışmalar olduğu gibii mesleki doyumun diğer değişkenleri nasıl 

etkilediği ve ilişkilerini tespit etmeye yönelik çalışmaların olduğu da görülmektedir. Bunların 

yanında öğretmenlerin mesleki doyumlarını geliştirmeye yönelik gözden geçirme çalışmalarının 

da yapıldığı görülmektedir. 

 

 
60 

 
 



Begüm Seval Gündeşlioğlu, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 
 
 
 
3. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın problemine uygun olarak seçilen araştırma modeli, çalışma 

grubu, veri toplama araçları ve verilerin analiz edilmesi ile ilgili bilgiler alt başlıklarla 

verilmiştir. 

 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. 

Tarama modeli, bir konunun, katılımcıların konu hakkında belirttikleri görüşler, yetenek, ilgi, 

tutum gibi özellikler açısından inelenip belirlenildiği medellerdir. Tarama modelleri, genel 

tarama ve örnek olay taramaları olmk üzere iki alt başlığa ayrılırlar. İlişkisel tarama modeli, iki 

yada ikiden fazla değişkenin aralarındaki değişimin ne derecede olduğunu tespit edebilmeyi 

amaçlamaktadır (Büyüköztük, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2017: 184).  

 

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Haziran 2018 itibariyle 

Mersin’degörev yapan 5416 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 

2017-2018 eğitim-öğretim yılında Mersin merkezde görev yapan 943 ilkokul sınıf öğretmeni 

oluşturmaktadır. Araştırmada örneklemi belirleyebilmek için tesadüfi örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. 

 Basit tesadüfi örneklemede, örnekleme alınacak her bir birime eşit seçilme olasılığı 

tanır. Bir birim seçilmişse, diğer birimlerin seçilme olasılığını değiştirmemek için havuza geri 

konur ve bu sayede tüm birimlerin seçilme ihtimalleri eşitlenir (Büyüköztürk ve diğ., 2017: 88). 

 

3.2.1. Örneklemin Sosyodemografik Özelliklerini Tanıtan Bulgular 

Tablo 3.1.  
Mersin’deki Sınıf Öğretmenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 
       

Cinsiyet     f  % 

Kadın      677  71,8 

Erkek    266  28,2 

Toplam    943  100,0 

 

Tablo 3.1’de görüldüğü üzere örneklemdeki sınıf öğretmenlerinin 677 tanesi (%71,8) 

kadın, 266 tanesi (%28,2) ise erkektir. Bu durumun nedeninin verilerin toplandığı okullarda 

kadın sınıf öğretmenlerinin sayısının fazla olması düşünülebilir. 
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Tablo 3.2.  
Mersin’deki Sınıf Öğretmenlerinin Yaşa Göre Dağılımı 
       

Yaş     f  % 

21-25 arası    64  6,9 

26-30 arası    205  21,7 

31-35 arası    154  16,3 

36-40 arası    141  15 

41-45 arası    124  13,1 

46 yaş ve üzeri    255  27 
Toplam    943   100,0 

 

Tablo 3.2’de görüldüğü üzere örneklemdeki sınıf öğretmenlerinin 64 tanesinin (%6,9) 

yaşı 21-25 arasında, 205’inin (%21,7) yaşı 26-30 arasında, 154’ünün (%16,3) yaşı 31-35 arası, 

141 tanesinin (%15) yaşı 36-40 arası, 124’ünün (%13,1) yaşı 41-45 arası, 255 tanesinin yaşı 

(%27) 46 yaş ve üzerindedir. Tabloya bakıldığında Mersin’de en az 21-25 yaş arasında sınıf 

öğretmeni bulunmaktadır. Bunun nedeninin de öğretmenlerin sözleşmeli öğretmenlik 

uygulamasından sonra ilk atamada Mersin İli’ni tercih edememelerinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

Tablo 3.3.  
Mersin’deki Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımı 
       

Hizmet Yılı     f  % 

1-5 yıl    231  24,5 

6-10 yıl    122  12,9 

11-15 yıl    153  16,2 

16-20 yıl    127  13,5 

21-25 yıl    136  14,4 

26 yıl ve üzeri    174  18,5 

Toplam    943   100,0 

 

 Tablo 3.3’de görüldüğü üzere örneklemdeki sınıf öğretmenlerinin 231’inin (%24,5) 

meslekteki hizmet süreleri 1-5 yıl arası, 122’sinin (%12,9) 6-10 yıl arası, 153’ünün (%16,2) 11-

15 yıl arasında, 127’sinin (%13,5) 16-20 yıl arasında, 136’sının (%14,4) 21-25 yıl arasında ve 

174’ünün (%18,5) 26 yıl ve üzeridir. Tabloya göre Mersin İli’nde görev yapan sınıf 

öğretmenlerinin büyük çoğunluğu 1-5 yıl arası kıdeme sahiptir. 
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Tablo 3.4.  
Mersin’deki Sınıf Öğretmenlerinin Kaçıncı Sınıfı Okuttuklarına Göre Dağılımı 
       

Kaçıncı Sınıfı Okutttukları F % 

1. Sınıf 265 28,1 

2. Sınıf 190 20,1 

3. Sınıf 233 24,8 

4. Sınıf 255 27 

Toplam 943  100,0 
  

 Tablo 3.4.’te görüldüğü üzere örneklemdeki sınıf öğretmenlerinin 265’i (%28,1) birinci 

sınıfı okutmakta, 190’ı (%20,1) ikinci sınıfı okutmakta, 233’ü (%24,8) üçüncü sınıfı okutmakta 

ve 255 tanesi (%27) dördüncü sınıfı okutmaktadırlar. Tabloya göre, 2017- 2018 eğitim-öğretim 

döneminde Mersin İli’nde en fazla 1. ve  4. sınıfı okumakta olan öğrenci vardır. 

 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada katılımcılara, öğretmen kişisel bilgi formu, mesleki doyum ölçeği ve beş 

faktör kişilik özellikleri olmak üzere üç form verilmiştir. 

 

3.3.1.ÖğretmenKişisel Bilgi Formu 

Çalışmada, örneklemi oluşturan sınıf öğretmenlerinin sosyodemografik özelliklerini 

tespit edebilmek için katılımcılara uygulanmıştır. Bu formda yer alan değişkenler; cinsiyet, yaş, 

meslekteki hizmet yılı ve sınıf öğretmenlerinin kaçıncı sınıfı okuttuklarıdır. 

 

3.3.2.Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği 

Beş faktörlü kişilik özelliklerininin belirlendiği kişilik boyutlarını ölçmek için günümüze 

kadar birçok ölçme aracı geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bu araçlardan McCrae ve Costa 

tarafından geliştirilen NEO Kişilik Envanteri (NEO-PI-R) en kapsamlı olandır (Gülgöz, 2002). 

Ancak evanterin 240 maddeden oluşması ve yaklaşık 45 dakikada cevaplanıyor olması geniş 

boyutlara inen alt ölçekleri ölçmede ideal olmasına rağmen, kişilik boyutlarını tespit etmek 

isteyen araştırmacılar için kullanışlı olmamaktaydı. Ölçeğin Türkiye uyarlamasında Somer, 

Korkmaz ve Tatar (2000) tarafından geliştirilen Beş Faktör Kişilik Envanteri (5FKE) 

kulllanılıyordu. Bu ölçeğin alt boyutlarına ilişkin güvenlik katsayıları 0,64 ile 0,77 arasındaki 

ddeğişen değerlerde olduğu belirtilmektedir (Doğan, 2013: 59). Bu ölçeğin de 220 maddeden 

oluşması ve 17 alt boyutlu beş faktörlü bir yapıyı ölçmesi yine kişilik boyutlarını tespit etmek 
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isteyen araştırmacılar için kullanılışlı değildi. Bu nedenlerden dolayı araştırmacılara pratiklik, 

ekonomiklik ve zaman tasarrufu sağlayabilmek amacıyla Bacanlı, İlhan ve Arslan (2009) 

tarafından Sıfatlara Dayalı Kişilik Ölçeği geliştirilmiştir. 

SDKÖ’nin geçerliliği sınamak için faktör analizleri yapılmış ve çıkan sonuçlara göre 50 

sıfat çiftinden 40 tanesi belirlenmiş ayrıca maddelere yapılan faktör analizinde beş alt kişilik 

boyutunun SDKÖ’ye ait varyansının %52,6’sını açıkladığı belirtilmiştir. Dış geçerliliği tespit 

edebilmek için yapılan uygulamalarda alt kişilik boyutlarının kullanılan ölçeklerle anlamlı 

düzeyde ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Güvenilirliği sınamak için yapılan Cronbach Alfa iç 

tutuarlık katsayısı sonucunda en düşük iç tutarlılık katsayısına sahip boyutun duygusal 

dengesizlik/nevrotizim (.73) olduğu bulunmuştur. En yüksek iç tutarlılık katsayısı olan 

dışadönüklük (.89) alt boyutudur. Diğer alt boyutların iç tutarlılık katsayılarına bakıldığında ise; 

deneyime açıklık alt boyutunun .80, yumuşak başlılık alt boyutunun .87 ve sorumluluk alt 

boyutunun .88 olduğu belirtilmiştir (Bacanlı, İlhan ve Arslan, 2009). 

Ölçekte “nevrotizm” ve “sorumluluk” faktörleri 7’şer madde, “deneyime açıklık” 9 

madde, “dışadönüklük” ve “yumuşak başlılık” faktörleri 9’ar madde ile ölçülmektedir. 

Nevrotiklik faktörü 1,6,11,16,21,26 ve 31’inci sorularla ölçülmektedir; dışadönüklük faktörü, 2, 

7, 12, 17, 22, 27, 32, 37 ve 39’uncu sorularla ölçülmektedir; deneyime açıklık faktörü 3, 8, 13, 18, 

23, 28, 33 ve 36’ıncı sorularla ölçülmektedir; yumuşak başlılık faktörü, 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 38 

ve 40’ıncı sorularla ölçülmektedir; sorumluluk faktörü 5, 10, 15, 20, 25, 30 ve 35’inci sorularla 

ölçülmektedir.  

 

3.3.3. Mesleki Doyum Ölçeği 

 Kuzgun, Sevim ve Hamamcı (2005) tarafından geliştirilen Mesleki Doyum Ölçeği 

(MDÖ),Herzberg’in İki Faktör kuramı temel alınarak oluşturulmuştur. Bu ölçek, herhangi bir 

mesleği yapan kişilerin bu mesleği yapmaktan ve çalışmaktan ne derece memnun olduklarını 

tespit etmek için kullanılmaktadır. Ölçek 20 maddeden oluşur ve beş basamaklı Likelt tipi 

dereceleme ölçeği biçiminde hazırlanmıştır. Olumlu maddelerin; 5, 4, 3, 2, 1, olumsuz 

maddelerin 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde tersten olacak şekilde puanlaması yapılmıştır. Ölçeğin yapı 

geçerliliğini tespit edebilmek için faktör analizi tekniği uygulanmış ve “Niteliklere Uygunluk” ile 

“Gelişme İsteği” adlı iki faktör belirtilmiştir (Kayhan, 2008). 

Ölçek 20 maddeden oluşmaktadır. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20 numaralı 

maddeler Her zaman: 5, Sık sık: 4, Ara sıra: 3, Nadiren:2, Hiçbir zaman:1 şeklinde 

puanlanmaktadır. 4, 9, 10, 11, 14, 19 numaralı maddeler ise olumsuz maddelerdir ve tersten Her 

zaman: 1, Sık sık:2, Ara sıra:3, Nadiren:4, Hiçbir zaman:5 şeklinde puanlanmalıdır. Ölçekten en 
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düşük puan 20, en yüksek ise 100 puan alınabilmektedir. Bir kişi yüksek puan almış ise, mesleki 

doyumunun yüksek olduğu sonucuna ulaşılabilir (Keskin, 2014). 

Yapılan faktör analizlerinden sonra birinci faktör toplam varyansın  %36,4’ü 

açıklandığından dolayı ölçeğin tek boyutlu kullanılabileceği belirtilmiştir (Kuzgun ve Bacanlı, 

2005: 85). Ölçeğin bütününne bakıldığında Cronbach Alpha katsayısı .90’dır. 

 

3.4.Verilerin Toplanması 

Bu araştırmanın verileri, Mersin Valiliği’nde gerekli izinler alındıktan sonra 2017-2018 

eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Mersin ilinde görev yapan gönüllü sınıf öğretmenlerinden 

oluşan araştırma grubuna “Öğretmen Kişisel Bilgi Formu”, “Mesleki Doyum Ölçeği” ve “Sıfatlara 

Dayalı Kişilik Ölçeği” uygulanarak toplanmıştır. Ölçekleri uygulamadan önce katılımcı 

öğretmenlerle araştırmanın amacı ile ilgili bilgiler paylaşılmış, sorulara verecekleri cevapların 

yalnızca bu amaçla kullanılacağı bilgisi verilmiştir. Bu sayede katılımcıların soruları içtenlikle ve 

gönül rahatlığıyla cevapladıkları varsayılmıştır. 

 

3.5.Veri Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler Windows Excel dosyasına girilmiş ve SPSS 22.0 

istatistikprogramına aktarılmıştır. İlişkiler arasındaki anlamlılık .05 düzeyinde sınanmıştır ve 

elde edilen bulgular araştırmanın amaçlarına ve problemlerine uygun olarak tablolar halinde 

paylaşılmıştır. Örneklemin sosyodemagrafik yapısını gösteren frekans ve yüzde tabloları, 

Sıfatlara Dayalı Kişilik Ölçeği ve Mesleki Doyum Ölçeğine ait Aritmetik Ortalama, Standart 

Sapma, En Yüksek ve En Düşük değerleri gösteren tablolar paylaşılmıştır. Değişkenler 

arasındaki ilişkiye bakmak için normal dağılım olmadığından dolayı Spearman Rank Korelasyon 

analizi yapılmıştır. Araştırmada tespit edilen kişilik alt faktörleri ve mesleki doyum değişkenleri 

için alınan puanların, katılımcıların sosyodemografik özelliklerine göre incelenmesinde; iki 

gruptan oluşanlar için t-testi, ikiden fazla gruptan oluşanlar için ise tek yönlü varyans analizi 

(one- way-ANOVA) analizleri yapılmış ve çıkan sonuçlarda hangi gruplar arasında anlamlılık 

olduğunu tespit edebilmek için Tukey HSD testi yapılmıştır. 
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4. BULGULAR  

 Bu bölümde Sıfatlara Dayalı Kişilik Ölçeği ve Mesleki Doyum Ölçeği puanlarına ait 

Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, En Yüksek ve En Düşük değerlerin verildiği tablolar 

eklenmiş, iki değişken arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon katsayıları verilmiştir. Daha 

sonra, Sıfatlara Dayalı Kişilik Ölçeği ve Mesleki Doyum Ölçeği puanlarına ait T-testi sonuçları ve 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları tablolar halinde paylaşılmıştır. 

 

4.1. Araştırmanın Problem Cümlesine İlişkin İstatistiki Bulgular 

 Bu araştırmada “Mersin’deki sınıf öğretmenlerinin kişilik özellikleri ile mesleki doyum 

düzeyleri arasındaki ilişki nasıldır?” sorusuna yanıt aranmaktadır. Aşağıdaki bölümde bu soruya 

yanıt olacak tablolar bulunmaktadır. 

Tablo 4.1. 
Sıfatlara Dayalı Kişilik Ölçeği Alt Faktör Puanlarına Ait Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, En 
Düşük ve En Yüksek Değerleri 
       

 N Min Max X̄ ss 

Nevrotizim 943 7 46 22,14 7,000 

Dışadönüklük 943 18 63 48,84 8,591 

Deneyime Açıklık 943 14 56 45,48 7,097 

Yumuşakbaşlılık 943 15 63 53,57 7,567 

Sorumluluk 943 12 49 40,43 6,090 

 

 Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi Ölçeği Alt Faktör Puanlarından; Nevrotizm ve Sorumluluk 

alt boyutlarında en fazla 49, Deneyime Açıklık alt boyutundan en fazla 56, Dışadönüklük ve 

Yumuşakbaşlılık alt boyutlarından da en fazla 63 puan alınabilmektedir. Bir boyutta alınan 

puanların yüksek olması kişinin o alt boyuttaki kişilik özelliğine sahip olma oranının yüksek 

olması demektir. 

 Tablo 4.1’de görüldüğü üzere örneklemi oluşturan sınıf öğretmenlerinin 

yumuşakbaşlılık ve sorumluluk kişilik özelliklerinin yüksek düzeyde, dışadönüklük ve deneyime 

açıklık kişilik özelliklerinin iyi düzeyde, nevrotizim kişilik özelliği ise düşük düzeyde olduğu 

görülmetedir. Bu durumun sınıf öğretmenlerinden beklenen kişilik özelliklerine uygun olduğu 

düşünülmektedir. 
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Tablo 4.2.  
Mesleki Doyum Ölçeği Puanlarına Ait Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, En Düşük ve En 
Yüksek Değerleri 
       

 N Min Max X̄ ss 

Mesleki Doyum 943 28 93 71,18 6,425 

 

Mesleki Doyum Ölçeği’nden alınan puanların yüksek olması çalışan kişilerin mesleki 

doyumlarının yüksek olduğunu göstermektedir. Tablo 4.2’de örneklemi oluşturan sınıf 

öğretmenlerinin mesleki doyumları iyi düzeyde olduğu görülmektedir. Bu durumun nedenleri 

arasında Mersin İli’nde yaşam şartlarının iyi olması söylenebilir. 

Tablo 4.3.  
Sıfatlara Dayalı Kişilik Ölçeği Puanları ile Mesleki Doyum Ölçeği Puanları Arasındaki İlişkiyi 
Gösteren Korelasyon Analizi 
    

Değişkenler N R p 

Nevrotizim/Mesleki Doyum 943 -,187 ,000 

Dışadönüklük /Mesleki Doyum 943 ,215 ,000 

Deneyime Açıklık/Mesleki Doyum 943 ,321 ,000 

Yumuşakbaşlılık /Mesleki Doyum 943 ,246 ,000 

Sorumluluk /Mesleki Doyum 943 ,236 ,000 

 

 Tablo 4.3’de görüldüğü üzere örneklemi oluşturan sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum 

ölçeğinden aldıkları puanlar ile sıfatlara dayalı kişilik ölçeğinden aldıkları puanlar arasında 

anlamlı bir ilişki olup olmadığını tespit etmek için yapılan spearman rank korelasyon analizi 

sonucunda, mesleki doyum ile nevrotizim alt faktörü arasında istatistiksel olarak negatif 

yöndeanlamlı bir ilişki vardır (r=-,187; p<,05). Buna göre sınıf öğretmenlerinin nevrotizim 

kişilik özelliği ile mesleki doyumları birbirini etkilediği düşünülebilir. Mesleki doyum ile 

dışadönüklük alt faktörü arasında istatistiksel olarakpozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır 

(r=,215; p<,05). Buna göre sınıf öğretmenlerinin dışadönüklük kişilik özelliği ile mesleki 

doyumları birbirini etkilediği düşünülebilir. Mesleki doyum ile deneyime açıklık alt faktörü 

arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır (r=,321; p<,05). Buna göre 

sınıf öğretmenlerinin deneyime açıklık kişilik özelliği ile mesleki doyumları birbirini etkilediği 

görülmektedir. Mesleki doyum ile yumuşak başlılık alt faktörü arasında istatistiksel olarak 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır (r=,246; p<,05). Buna göre sınıf öğretmenlerinin yumuşak 

başlılık kişilik özelliği ile mesleki doyumlarının ilişkili olduğu söylenebilir. Mesleki doyum ile 

sorumluluk alt faktörü arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır 
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(r=,236; p<,05). Buna göre sınıf öğretmenlerinin sorumluluk kişilik özelliği ile mesleki 

doyumlarının ilişkili olduğu belirtilebilir.  

 

4.2. Araştırmanın Alt Problemlerine İlişkin İstatistiki Bulgular 

 Aşağıdaki bölümde sırasıyla araştırmada çalışılan alt problemlere yönelik istatistiki 

bulgular verilmiştir. 

 

4.2.1. Araştırmanın 1. Alt Problemine İlişkin İstatistiki Bulgular 

Mersin’deki sınıf öğretmenlerinin sıfatlara dayalı kişilik ölçeği alt faktör puanlarının 

cinsiyetdeğişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını gösteren bağımsız T testi sonuçlarına 

Tablo 4.4’de yer verilmiştir. 

Tablo 4.4.  
Mersin’dekiSınıf Öğretmenlerinin Sıfatlara Dayalı Kişilik Ölçeği Alt Faktör Puanlarının Cinsiyet 
Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Gösteren Bağımsız T Testi Sonuçları 

 

 Tablo 4.4’de görüldüğü üzere sıfatlara dayalı kişilik ölçeği alt faktör puanlarının cinsiyet 

değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan T-testi sonucunda; 

duygusal dengesizlik/nevrotizim faktörü, dışadönüklük faktörü, deneyime açıklık faktörü, 

yumuşakbaşlılık faktörü ve sorumluluk faktörü ile cinsiyet değişkeni aritmetik ortalamaları 

arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<,05). Söz konusu bu 

farklılıkların kadın sınıf öğretmenlerinin lehine gerçekleştiği belirtilebilir. 

 

        

 Gruplar N X̄ ss T df P 
Duygusal 

Dengesizlik/ Kadın 677 22,68 7,130 3,470 941 ,000 

Nevrotizm Erkek 266 20,79 6,478 3,900   

Dışadönüklük 
Kadın 677 49,27 8,632 2,488 941 ,013 

Erkek 266 47,73 8,399 2,518   

Deneyime 
Açıklık 

Kadın 677 45,86 6,934 2,634 941 ,009 

Erkek 266 44,51 7,422 2,556   

Yumuşakbaşlılık 
Kadın 677 54,09 7,224 3,398 941 ,001 

Erkek 266 52,24 8,242 3,209   

Sorumluluk 
Kadın 677 40,78 5,914 2,768 941 ,006 

Erkek 266 39,56 6,439 2,667   
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Tablo 4.5.  
Mersin’deki Sınıf Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerinin Yaş Değişkenine Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığını Gösteren Betimsel Analiz Sonuçları 
 Gruplar N X̄ ss 

Duygusal 
Dengesizlik/ 

Nevrotizm 

21-25 arası 64 22.69 7,946 
26-30 arası 205 23.28 6,668 
31-35 arası 154 22.55 7,301 
36-40 arası 141 22.72 6,962 
41-45 124 22.02 6,982 
46+ 255 20.59 6,640 
Toplam 943 22.14 7,000 

Dışadönüklük 

21-25 arası 64 49.11 9,250 
26-30 arası 205 48.93 8,290 
31-35 arası 154 49.68 8,522 
36-40 arası 141 49.35 8,524 
41-45 124 47.37 9,032 
46+ 255 48.62 8,503 
Toplam 943 48.84 8,591 

Deneyime Açıklık 

21-25 arası 64 45.77 7,948 
26-30 arası 205 44.80 6,424 
31-35 arası 154 46.10 7,190 
36-40 arası 141 45.06 6,649 
41-45 124 44.84 7,613 
46+ 255 46.11 7,287 
Toplam 943 45.48 7,097 

Yumuşakbaşlılık 

21-25 arası 64 53.19 8,543 
26-30 arası 205 53.13 7,598 
31-35 arası 154 53.14 7,877 
36-40 arası 141 53.73 6,561 
41-45 124 53.49 6,548 
46+ 255 54.21 8,080 
Toplam 943 53.57 7,567 

Sorumluluk 

21-25 arası 64 39.05 7,090 
26-30 arası 205 39.84 6,488 
31-35 arası 154 40.07 5,922 
36-40 arası 141 40.53 5,361 
41-45 124 41.06 5,394 
46+ 255 41.12 6,220 
Toplam 943 40.43 6,090 

 

Tablo 4.5 incelendiğinde Mersin’de yaşayan sınıf öğretmenlerinin yaşlarına göre kişilik 

özellikleri alt boyut puanlarının ortalama ve standart sapmaları görülmektedir. Belirlenen yaş 

grupları (1) 21-25, (2) 26-30, (3) 31-35, (4) 36-40, (5) 41-45 ve (6) 46+ yaş olarak 

kategorilendirilmiştir. Yaş değişkenine göre alt faktör puanlarının aritmetik ortalamalarına 

bakıldığında duygusal dengesizlik/nevrotizm faktörünün 26-30 yaşarası olan sınıf 
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öğretmenlerinde, dışadönüklük ve deneyime açıklık faktörlerinin 31-35 yaş arası sınıf 

öğretmenlerinde, yumuşakbaşlılık ve sorumluluk faktörlerinin 46 yaş üzeri sınıf 

öğretmenlerinde daha yüksek olduğu görülmektedir. Söz konusu elde edilen bulguların mesleğe 

başlama yaşları olan 26-30 yaş grubu öğretmenlerin, mesleki hırslarından dolayı duygularını 

dengeleyemedikleri sebep olarak belirtilebilir.  

Tablo 4.6.  
Mersin’deki Sınıf Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerinin Yaş Değişkenine Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığını Gösteren Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 
 Varyans 

Kaynağı 
sd kt Ko F p Fark 

Duygusal 
Dengesizlik/ 

Nevrotizim 

Gruplar arası 5 973.099 194.620 4.036 .001 2-6 
Gruplar içi 937 4517.287 48.225   3-6 
Toplam 942 46160.386     

Dışadönüklük 
Gruplar arası 5 431.405 86.281 1.170 .332 - 
Gruplar içi 937 69091.445 73.737    
Toplam 942 69552.850     

Deneyime Açıklık 
Gruplar arası 5 333.484 66.697 1.326 .251 - 
Gruplar içi 937 47113.680 50.281    
Toplam 942 47447.164     

Yumuşakbaşlılık 
 

Gruplar arası 5 187.093 37.419 .652 .660 - 
Gruplar içi 937 53748.646 57.362    
Toplam 942 53935.739     

Sorumluluk 
Gruplar arası 5 384.531 76.906 2.086 .065 - 
Gruplar içi 937 34548.943 36.872    
Toplam 942 34933.474     

 

Tablo 4.6’da görüldüğü üzere, örneklemi oluşturan sınıf öğretmenlerinin sıfatlara dayalı 

kişilik özellikleri ölçeği alt faktör puanları aritmetik ortalamalarının yaş değişkenine göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) bulguları incelendiğinde duygusal dengesizlik/nevrotizm faktörü ile 

yaş değişkeni ortalamaları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p<,05).Farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için Tukey HSD testine 

başvurulmuştur. Test sonucunda26-30 yaş(2) ve 46 yaş üzeri (6) ile 31-35 yaş (3) ile 46 yaş 

üzeri (6)arasındaistatistiksel olarakanlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Aritmetik 

ortalamalara bakıldığında farkın istatistiksel olarak 26-30 yaş arası sınıf öğretmenlerinin lehine 

olduğu görülmektedir. Dışadönüklük faktörü, deneyime açıklık faktörü, yumuşakbaşlılık faktörü 

ve sorumluluk faktörleri ile yaş değişkeni aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık istatistiksel 

olarak anlamsız bulunmuştur (p>,05). Bu durumun nedenleri arasında söz konusu olumlu 
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faktörlerin tüm sınıf öğretmenlerinde bulunması gerektiği ve bundan dolayı ilişkinin 

istatistiksel olarak anlamsız çıktığı düşünülebilir.  

Tablo 4.7.  
Mersin’deki Sınıf Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerinin Hizmet Yılı Değişkenine Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığını Gösteren Betimsel Analiz Sonuçları 

 Gruplar N X̄ ss 

Duygusal 
Dengesizlik/ 
Nevrotizm 

1-5 yıl 231 23.10 7,080 
6-10 yıl 122 22.75 7,096 
11-15 yıl 153 23.11 7,303 
16-20 yıl 127 22.09 6,986 
21-25 yıl 136 21.02 6,389 
26 üzeri yıl 174 20.52 6,688 
Toplam 943 22.14 7,000 

Dışadönüklük 

1-5 yıl 231 49.26 8,339 
6-10 yıl 122 48.82 8,702 
11-15 yıl 153 49.29 9,040 
16-20 yıl 127 48.06 9,093 
21-25 yıl 136 49.04 8,461 
26 üzeri yıl 174 48.29 8,208 
Toplam 943 48.84 8,591 

Deneyime Açıklık 

1-5 yıl 231 45.29 6,666 
6-10 yıl 122 45.38 7,249 
11-15 yıl 153 45.27 7,244 
16-20 yıl 127 44.59 7,187 
21-25 yıl 136 46.03 7,226 
26 üzeri yıl 174 46.19 7,247 
Toplam 943 45.48 7,097 

Yumuşakbaşlılık 

1-5 yıl 231 53.29 7,538 
6-10 yıl 122 53.08 8,255 
11-15 yıl 153 53.27 7,445 
16-20 yıl 127 53.29 6,571 
21-25 yıl 136 54.18 7,261 
26 üzeri yıl 174 54.24 8,133 
Toplam 943 53.57 7,567 

Sorumluluk 

1-5 yıl 231 39.76 6,483 
6-10 yıl 122 39.71 6,421 
11-15 yıl 153 40.27 5,485 
16-20 yıl 127 40.23 5,915 
21-25 yıl 136 41.15 5,703 
26 üzeri yıl 174 41.56 6,101 
Toplam 943 40.43 6,090 

 

Tablo 4.7’de Mersin’de yaşayan sınıf öğretmenlerinin hizmet yıllarına göre kişilik 

özellikllikleri alt boyut puanlarının ortalama ve standart sapmaları verilmiştir. Hizmet yılı 
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değişkenine göre (1) 1-5 yıl, (2) 6-10 yıl, (3) 11-15 yıl, (4) 16-20, (5) 21-25 yıl ve (6) 26 üzeri 

hizmet yılı olarak kategorilendirilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere hizmet yılı değişkenine göre 

alt faktör puanlarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında; duygusal dengesizlik/nevrotizm 

faktörünün 1-5 yıl arası olan sınıf öğretmenlerinde, dışadönüklük faktörünün 11-15 yıl arası 

sınıf öğretmenlerinde, deneyime açıklık, yumuşakbaşlılık ve sorumluluk faktörlerinin 26 yıl 

üzeri sınıf öğretmenlerinde daha yüksek olduğu görülmektedir.  Mesleğin ilk yıllarındaki sınıf 

öğretmenlerinin deneyim eksikliğinden kaynaklı duygusal dengesizlik yaşadıkları ve tecrübenin 

en yüksek olduğu 26 üzeri hizmet yılına sahip sınıf öğretmenlerinin toplumun en büyük 

beklentisi olan yumuşakbaşlılık ve sorumluluğa, tecrübelerinden dolayı sahip oldukları 

düşünülebilir.   

Tablo 4.8.  
Mersin’deki Sınıf Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerinin Hizmet Yılı Değişkenine Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığını Gösteren Varyans Analizi Sonuçları 
 Varyans 

Kaynağı 
sd kt Ko F p Fark 

Duygusal 
Dengesizlik/ 

Nevrotizim 

Gruplar arası 5 1032.216 206.443 4.286 .001 1-6 
Gruplar içi 937 45128.170 48.162   3-6 
Toplam 942 46160.386     

Dışadönüklük 
Gruplar arası 5 208.679 41.736 .564 .728 - 
Gruplar içi 937 69314.171 73.975    
Toplam 942 69522.850     

Deneyime Açıklık 
Gruplar arası 5 198.258 49.204 .977 .431 - 
Gruplar içi 937 53737.481 50.375    
Toplam 942 53935.739     

Yumuşakbaşlılık 
 

Gruplar arası 5 198.258 39.652 .691 .630 - 
Gruplar içi 937 53737.481 57.351    
Toplam 942 53935.739     

Sorumluluk 
Gruplar arası 5 465.778 93.156 2.532 .027 1-6 
Gruplar içi 937 34467.696 36.785    
Toplam 942 34933.474     

 

Tablo 4.8’de görüldüğü üzere, örneklemi oluşturan sınıf öğretmenlerinin sıfatlara dayalı 

kişilik özellikleri ölçeği alt faktör puanları aritmetik ortalamalarının hizmet yılı değişkenine 

göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda duygusal dengesizlik/nevrotizm faktörü ile yaş 

değişkeni ortalamaları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<,05). 

Farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için Tukey HSD testine başvurulmuştur. Test 

sonucunda 1-5 yıl (1) ve 26 yıl üzeri (6) ile 11-15 yıl (3) ve 26 yıl üzeri (6)arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Aritmetik ortalamalara bakıldığında 
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farkın istatistiksel olarak1-5 yıl kıdeme sahip sınıf öğretmenlerinin lehine anlamlı olduğu 

söylenebilir. 

Sorumluluk faktörü ile hizmet yılı değişkeni ortalamaları arasındaki farlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (p<,05). Farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için Tukey 

HSD testine başvurulmuştur. Test sonucunda 1-5 yıl (1) ve 26 yıl üzeri (6)arasında anlamlı 

bir ilişki olduğu bulunmuştur. Aritmetik ortalamalara bakıldığındafarkın 26 yıl üzeri kıdeme 

sahip sınıf öğretmenleri lehine anlamlı olduğu görülmektedir. Söz konusu durumun tecrübeden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Dışadönüklük faktörü, deneyime açıklık faktörü ve 

yumuşakbaşlılık faktörleri ile hizmet yılı değişkeni aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık 

anlamsız bulunmuştur (p>,05). Söz konusu olumlu faktörlerin hizmet yılına bakılmaksızın sınıf 

öğetmenlerinde olması gerektiği ile ilişkilendirilebilir.  

Tablo 4.9.  
Mersin’deki Sınıf Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerinin Alt Boyutlarının Kaçıncı Sınıfı 
Okuttukları Değişkenine Göre Puan Dağılımının Anlamlı Olup Olmadığını Gösteren Betimsel 
Analiz Sonuçları 

 Gruplar N X̄ ss 

Duygusal 
Dengesizlik/ 
Nevrotizim 

1. sınıf 265 22,71 7,222 
2. sınıf 190 22,02 6,920 
3. sınıf 233 22,26 6,905 
4. sınıf 255 21,55 6,902 
Toplam 943 22,14 7,000 

Dışadönüklük 

1. sınıf 265 49,02 8,456 
2. sınıf 190 48,03 8,798 
3. sınıf 233 49,35 9,122 
4. sınıf 255 48,78 8,063 
Toplam 943 48,84 8,591 

Deneyime Açıklık 

1. sınıf 265 45,54 6,696 
2. sınıf 190 45,40 6,806 
3. sınıf 233 45,47 7,854 
4. sınıf 255 45,46 7,027 
Toplam 943 45,48 7,097 

Yumuşakbaşlılık 
 

1. sınıf 265 53,53 7,184 
2. sınıf 190 53,85 7,273 
3. sınıf 233 53,06 8,076 
4. sınıf 255 53,85 7,706 
Toplam 943 53,57 7,567 

Sorumluluk 

1. sınıf 265 40,32 5,453 
2. sınıf 190 40,39 5,908 
3. sınıf 233 40,66 6,629 
4. sınıf 255 40,38 6,361 
Toplam 943 40,43 6,090 
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Tablo 4.9’da Mersin’de yaşayan sınıf öğretmenlerinin kaçıncı sınıfı okuttuklarına göre 

kişilik özellikleri alt boyut puanlarının ortalama ve standart sapmalarına yer verilmiştir. 

Tabloda görüldüğü üzere, kaçıncı sınıfı okuttukları değişkenine göre alt faktör puanlarının 

aritmetik ortalamalarına bakıldığında; duygusal dengesizlik/nevrotizm faktörünün 1.sınıfı 

okutan sınıf öğretmenlerinde, dışadönüklük, deneyime açıklık ve sorumluluk faktörlerinin 

3.sınıfı okutan sınıf öğretmenlerinde, yumuşakbaşlılık faktörünün eşit olmak üzere 2. ve 4.sınıfı 

okutan sınıf öğretmenlerinde daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumun nedenleri 

arasında 1. sınıf öğrencilerine hem davranış kazandırma hem de okuma yazma sürecinin 

zorluğu ve dikkatle verilmesi gerektiğinden dolayı o grubu okutan öğretmenlerin zaman zaman 

duygusal dengesizlik yaşamalarının mümkün olmasından kaynaklandığı söylenebilir.  

Tablo 4.10.  
Mersin’deki Sınıf Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerinin Alt Boyutlarının Kaçıncı Sınıfı 
Okuttukları Değişkenine Göre Puan Dağılımının Anlamlı Olup Olmadığını Gösteren Tek Yönlü 
Varyans Analizi Sonuçları 
 Varyans 

Kaynağı 
sd Kt ko F p Fark 

Duygusal 
Dengesizlik/ 

Nevrotizim 

Gruplar arası 3 178,807 59,602 1,217 ,302 - 
Gruplar içi 939 45981,579 48,969    
Toplam 942 46160,386     

Dışadönüklük 
Gruplar arası 3 194,734 64,911 ,879 ,451 - 
Gruplar içi 939 69328,117 73,832    
Toplam 942 69522,850     

Deneyime Açıklık 
Gruplar arası 3 2,349 ,783 ,015 ,997 - 
Gruplar içi 939 47444,816 50,527    
Toplam 942 47447,164     

Yumuşakbaşlılık 
 

Gruplar arası 3 97,282 32,427 ,566 ,638 - 
Gruplar içi 939 53838,457 57,336    
Toplam 942 53935,739     

Sorumluluk 
Gruplar arası 3 16,315 5,438 ,146 ,932 - 
Gruplar içi 939 34917,159 37,185    
Toplam 942 34933,474     

 

Tablo 4.10’da görüldüğü üzere, örneklemi oluşturan sınıf öğretmenlerinin sıfatlara 

dayalı kişilik özellikleri ölçeği alt faktör puanları aritmetik ortalamalarının kaçıncı sınıfı 

okuttukları değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek için yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda duygusal 

dengesizlik/nevrotizim faktörü, dışadönüklük faktörü, deneyime açıklık faktörü, 

yumuşakbaşlılık faktörü ve sorumluluk faktörleri ile kaçıncı sınıfı okuttukları değişkeni 

aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (p>,05). Bu 
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durum, öğretmenlerin hangi grubu okuttukları önemli olmaksızın kişilik özelliklerinin tutarlı 

olması gerektiği beklentisi ile paralellik gösterir.  

 

4.2.2. Araştırmanın 2. Alt Problemine İlişkin İstatistiki Bulgular 

Mersin’deki sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını gösteren bağımsız T testi sonuçlarına Tablo 4.11’de yer verilmiştir. 

Tablo 4.11.  
Mersin’deki Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Doyum Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre 
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Gösteren Bağımsız T Testi Sonuçları 
       

Gruplar N X̄ ss T df P 

Kadın 677 71,37 6,032 1,468 941 ,143 
Erkek 266 70,69 7,319    
 

 Tablo 4.11’de görüldüğü üzere mesleki doyum ölçeği puanlarının cinsiyet değişkenine 

göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek için yapılan T-testi sonucunda p değeri ,05’ten 

büyük olduğu için gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır.Aritmetik ortalamalara bakıldığında ise kadın sınıf öğretmenlerin mesleki 

doyumlarının daha yüksek olduğu görülmektedir.Söz konusu öğretmenlik mesleğinin kadınlara 

atfedilmesiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir.  

Tablo 4.12.  
Mersin’deki Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Doyum Düzeylerinin Yaş Değişkenine Göre 
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Gösteren Betimsel Analiz Sonuçları 
Gruplar N X̄ Ss 
21-25 arası 64 72,03 6,223 
26-30 arası 205 70,91 7,131 
31-35 arası 154 71,55 6,422 
36-40 arası 141 70.38 6,062 
41-45 124 69.89 6,379 
46+ 255 72.03 5,968 
Toplam 943 71.18 6,425 

 

Tablo 4.12’de Mersin’de yaşayan sınıf öğretmenlerinin yaşlarına göre mesleki doyum 

puanlarının ortalama ve standart sapmalarına yer verilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere 

aritmetik ortalamalara bakıldığında 46 yaş üzeri sınıf öğretmenlerinin mesleki doyumlarının 

daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin yaşları göz önüne alındığında 

mesleki hırsların zamanla azalması, yaşam tecrübelerinin fazlalaşması, emeklilik dönemine 

girilmiş olması gibi faktörlerin mesleki doyumu arttırmış olduğu düşünülebilir.  
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Tablo 4.13.  
Mersin’deki Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Doyum Düzeylerinin Yaş Değişkenine Göre 
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Gösteren Varyans Analizi Sonuçları 
Varyans Kaynağı sd kt ko F p Fark 

Gruplar arası 5 564,063 112.813 2.758 .018 5-6 
Gruplar içi 937 38319,929 40.896  
Toplam 942 38883,992  

Tablo4.13’de görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan sınıf öğretmenlerinin mesleki 

doyum ölçeği aritmetik ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı olup olmadığını tespit 

edebilmek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortalamalar 

arasındaki farklılar anlamlı bulunmuştur (p<,05). Farkın hangi gruplar arasında olduğunu 

bulmak için Tukey HSD testine başvurulmuştur. Test sonucunda 41-45 yaş (5) ve 46 yaş üzeri 

(6) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Aritmetik ortalamalara 

bakıldığında farkın 46 yaş üzeri sınıf öğretmenleri lehine anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu durumun nedenleri arasında sınıf öğretmenlerinin emeklilik dönemlerini yaklaştıkça 

mesleğin tadını daha fazla çıkarma düşüncesinin etkili olduğu söylenebilir. 

Tablo 4.14.  
Mersin’deki Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Doyum Düzeylerinin Hizmet Yılı Değişkenine Göre 
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Gösteren Betimsel Analiz Sonuçlar 
Gruplar   N   X̄ ss 
1-5 231 71.61 6,330 
6-10 122 70,20 7,300 
11-15 153 70.90 6,442 
16-20 127 70.04 6,057 
21-25 136 71.21 6,528 
26 üzeri 174 72.35 5,871 
Toplam 943 71.18 6,425 

Tablo 4.14’de Mersin’de yaşayan sınıf öğretmenlerinin hizmet yıllarına göre mesleki 

doyum puanlarının ortalama ve standart sapmalarına yer verilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere 

aritmetik ortalamalara bakıldığında 26 üzeri hizmet yılı olan sınıf öğretmenlerinin mesleki 

doyumlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Bu durumun nedenleri arasında sınıf 

öğretmenlerinin hizmet yıllarının artması ile mesleki tecrübelerinin en üst noktaya ulaştığından 

dolayı meslekten alınan doyumun da artması görülebilir. 
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Mersin’deki Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Doyum Düzeylerinin Hizmet Yılı Değişkenine Göre 
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 
Varyans Kaynağı sd kt Ko F P Fark 

Gruplar arası 5 575.222 115.044 2.814 .016 4-6 
Gruplar içi 937 38308.770 40.884 
Toplam 942 38883,992 

Tablo4.15’de görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan sınıf öğretmenlerinin mesleki 

doyum ölçeği aritmetik ortalamalarının yaş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı 

olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

sonucunda ortalamalar arasındaki farklılıklar anlamlı bulunmuştur (p<,05). Farkın hangi 

gruplar arasında olduğunu bulmak için Tukey HSD testine başvurulmuştur. Test sonucunda 

16-20 yıl (4) ve 26 yıl üzeri (6) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Aritmetik ortalamalara bakıldığında, anlamlılığın 26 yıl üzerinde kıdeme sahip sınıf 

öğretmenlerinin lehine olduğu görülmektedir. 

Tablo 4.16.  
Mersin’deki Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Doyum Düzeylerinin Kaçıncı Sınıfı Okuttukları 
Değişkenine Göre Puan Dağılımının Anlamlı Olup Olmadığını Gösteren Betimsel Analiz Sonuçları 
Gruplar N X̄ ss 
1. sınıf 265 70,53 6,253 
2. sınıf 190 71,52 6,932 
3. sınıf 233 71,27 6,720 
4. Sınıf 255 71,53 5,866 
Toplam 943 71,18 6,425 

Tablo 4.16’da Mersin’de yaşayan sınıf öğretmenlerinin kaçıncı sınıfı okuttuklarına göre 

mesleki doyum puanlarının ortalama ve standart sapmaları gösterilmiştir. Aritmetik 

ortalamalara bakıldığında ise 4. sınıfı okutan sınıf öğretmenlerinin mesleki doyumlarının daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Bu durumun nedeni olarak öğrencilerin zamanla okul iklimine 

alışıp, olumlu davranış geliştirmelerinden kaynaklandığı söylenebilir. 

Tablo 4.17.  
Mersin’deki Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Doyum Düzeylerinin Kaçıncı Sınıfı Okuttukları 
Değişkenine Göre Puan Dağılımının Anlamlı Olup Olmadığını Gösteren Tek Yönlü Varyans 
Analizi Sonuçları 
Varyans Kaynağı sd kt ko F p Fark 

Gruplar arası 3 167,506 55,835 1,354 ,255 - 
Gruplar içi 939 38716,485 41,232  
Toplam 942 38883,992  
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Tablo 4.17’de görüldüğü üzere, örneklemi oluşturan sınıf öğretmenlerinin mesleki 

doyum ölçeği ortalamalarının kaçıncı sınıfı okuttukları değişkenine göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

sonucunda ortalamalar arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır (p>,05). Bu durumun 

nedenleri arasında öğretmenlerden kaçıncı sınıfı okutursa okutsun tüm öğrencilere aynı 

dikkatle ve özenle yaklaşmalarının beklenilmesi olduğu söylenebilir. 
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5.SONUÇ ve TARTIŞMA 

 Araştırmada, Mersin’deki sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum ölçeğinden aldıkları 

puanların aritmetik ortalaması 71,18 olarak iyi düzeydedir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde; 

Koca’nın (2016) çalışmasında okul yöneticilerinin ortalaması 73,50 iyi düzeyde bulunmuştur. 

Akın’ın (2010) çalışmasında ortalama yüzde 53,4 orta düzeyde bulunmuştur. Yapılan 

araştırmalara da bakıldığında öğretmenlerin mesleki doyumu genel olarak iyi düzeyde olduğu 

söylenebilir. 

 Araştırmadan elde edilen bulgulara göre sınıf öğretmenlerinin kişilik özellikleri ile 

mesleki doyumları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Öğretmenlerin dışadönüklük, deneyime 

açıklık, yumuşakbaşlılık ve sorumluluk alt kişilik faktörleri ile mesleki doyumları arasında 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu; duygusal dengesizlik/nevrotizm alt kişilik faktörü ile 

mesleki doyum arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre 

dışadönüklük, deneyime açıklık, yumuşakbaşlılık ve sorumluluk arttıkça mesleki doyum 

artmakta, duygusal dengesizlik/nevrotizm arttıkça öğretmenlerin mesleki doyumları 

azalmaktadır. 

 Sınıf öğretmenlerinin çocuk gelişimindeki ve eğitimindeki önemi düşünüldüğünde 

mesleğin tipik özelliklerine uygun olarak öğretmenlerin de olumlu, yapıcı, öz denetim sahibi, 

sorumluluk duygusu yüksek, yardımsever, girişken ve yenilikçi olması toplumun 

beklentilerindendir. Yapılan diğer çalışmalar incelendiğinde; Kardaş’ın (2018) eğitim 

sektöründeki bireylerin kişilik özelliklerinin iş tatminlerine etkilerinin incelendiği çalışmasında, 

uyumluluk, dışa dönüklük, nevrotizm, sorumluluk, deneyime açıklık alt kişilik faktörleri ile iş 

tatmini arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Biçer’in (2013) 

araştırmasında, öğretmenlerin dışadönüklük, yumuşak başlılık, öz denetim/sorumluluk ve 

gelişime açıklık özellikleri arttıkça mesleki doyumlarının arttığı, duygusal tutarsızlık arttıkça da 

mesleki doyumun azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 Araştırmada, Mersin’deki sınıf öğretmenlerinin sıfatlara dayalı kişilik ölçeği alt 

faktörlerinden aldıkları puanlara bakıldığında; yumuşakbaşlılık ve sorumluluk kişilik 

özelliklerinin yüksek düzeyde, dışadönüklük ve deneyime açıklık kişilik özelliklerinin iyi 

düzeyde, nevrotizim kişilik özelliği ise düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan 

çalışmalar incelendiğinde; Koca’nın (2016) araştırmasında okul yöneticilerinin beş faktör kişilik 

özellikleri ölçeğinden aldıkları puanlarda uyumluluk ve öz disiplin faktörlerinin yüksek, dışa 

dönüklük, gelişime açıklık ve nevrotizm faktörlerinin iyi düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Kösece, Üredi ve Akbaşlı’nın (2015) çalışmasında öğretmen adaylarının deneyime açıklık alt 

kişilik faktörü yüksek düzeyde iken, nevrotizm kişilik alt faktörünün düşük düzeyde olduğu 
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tespit edilmiştir. Uğurlu’nun (2012) öğretmenlerin kişilik özelliklerini araştırdığı çalışmasında 

nörolitiklik alt faktör puanları düşük, diğer faktörler yüksek düzeyde bulunmuştur. 

 Araştırmada, Mersin’deki sınıf öğretmenlerinin kişilik özelliklerinin alt faktörleri 

cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde; dışadönüklük alt faktörü ile cinsiyet arasında anlamlı 

bir fark (p>,05) olmadığı tespit edilmiştir.  Bunun yanında diğer alt faktörler olan duygusal 

dengesizlik/nevrotizm, deneyime açıklık, yumuşakbaşlılık ve sorumluluk faktörleri ile cinsiyet 

değişkeni arasında kadınların lehine bir fark (p<,05) bulunmuştur. Yapılan diğer çalışmalar 

incelendiğinde; Koca’nın (2016) okul yöneticilerinin kişilik özellikleri ve  mesleki doyumları 

arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmasında nörolitiklik, dışadönüklük, gelişime açıklık alt 

faktörleri ile cinsiyet değişkeni arasında kadınların lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Bunun 

yanında uyumluluk, ve öz disiplin alt faktörleri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir fark 

tespit edilmemiştir. Kösece, Üredi ve Akbaşlı’nın (2015) çalışmasında da cinsiyet faktöründe 

anlamlı bir farklılığa ulaşılmamıştır. Uğurlu’nun (2012) öğretmenlerin kişilik özellikleri üzerine 

yaptığı araştırmada nörolitiklik, dışadönüklük, uyumluluk alt faktörleri ile cinsiyet değişkeni 

arasında yine kadınların lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu bulguların aksine Kardaş’ın 

(2018) çalışmasında kişilik özelliklerinin cinsiyet değişkeni ile anlamlı bir ilişkisinin olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 Araştırmada, Mersin’deki sınıf öğretmenlerinin kişilik özelliklerinin alt faktörleri yaş 

değişkenine göre incelendiğinde; dışadönüklük, deneyime açıklık, yumuşak başlılık ve 

sorumluluk alt faktörleri ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir fark olmadığı (p>,05)  tespit 

edilmiştir. Bir diğer faktör olan duygusal dengesizlik/nevrotizm boyutunun ise 26-30 yaş ve 46 

yaş üzeri ile 31-35 yaş ve 46 yaş üzeri sınıf öğretmenleri arasında anlamlı bir ilişki tespit 

edilmiştir. Yapılan diğer çalışmalar incelendiğinde; Uğurlu’nun 2012 yılında öğretmenlerin 

kişilik özelliklerini incelediği araştırmasında nörolitiklik ve özdisiplin faktörlerinin anlamlı 

farklılıklara sahip olduğu sonucu elde edilmiştir. Elde edilen bu sonucun tersi olarak; Koca’nın 

(2016) okul yöneticilerinin kişilik özelliklerini araştırdığı çalışmasında kişilik özellikleri alt 

faktörleri ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olmadığı (p>,05) sonucuna ulaşmıştır. 

Aynı şekilde Kardaş’ın (2018) çalışmasında kişilik özelliklerinin yaş değişkeni ile anlamlı bir 

ilişkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 Araştırmada, Mersin’deki sınıf öğretmenlerinin kişilik özelliklerinin alt faktörleri hizmet 

yılı değişkenine göre incelendiğinde; dışadönüklük, deneyime açıklık, yumuşak başlılık 

sorumluluk alt faktörleri ile hizmet yılı değişkeni arasında anlamlı bir fark olmadığı (p>,05)  

tespit edilmiştir. Bunların yanında duygusal dengesizlik/nevrotizm alt faktörü ile yaş değişkeni 

arasındaki farkın 1-5 yıl ve 26 yıl üzeri ile 11-15 yıl ve 26 yıl üzeri arasında gruplarda anlamlı 

olduğu bulunmuştur. Sorumluluk alt faktörü ile yaş değişkeni arasındaki farkın 1-5 yıl ve 26 yıl 
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üzeri arasında anlamlı olduğu bulunmuştur. Yapılan diğer çalışmalar incelendiğinde; 

Uğurlu’nun 2012 yılında öğretmenlerin kişilik özelliklerini incelediği araştırmasında nörolitiklik 

ve özdisiplin faktörlerinin anlamlı farklılıklara sahip olduğu sonucu elde edilmiştir. Bu 

bulguların tersi olarak; Koca’nın (2016) okul yöneticilerinin kişilik özelliklerini araştırdığı 

çalışmasında kişilik özellikleri alt faktörleri ile hizmet yılı değişkeni arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Aynı şekilde Kardaş’ın (2018) çalışmasında kişilik 

özelliklerinin hizmet yılı değişkeni ile anlamlı bir ilişkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmada, Mersin’deki sınıf öğretmenlerinin kişilik özelliklerinin alt faktörleri kaçıncı 

sınıfı okuttukları değişkenine göre incelendiğinde; duygusal dengesizlik/nevrotizm, 

dışadönüklük, deneyime açıklık, yumuşak başlılık ve sorumluluk alt faktörleri ile yaş değişkeni 

arasında anlamlı bir ilişki olmadığı (p>,05)  tespit edilmiştir. Kaçıncı sınıfı okuttukları 

değişkenine göre alt faktör puanlarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında duygusal 

dengesizlik/nevrotizm faktörünün 1.sınıfı okutan sınıf öğretmenlerinde, dışadönüklük, 

deneyime açıklık ve sorumluluk faktörlerinin 3.sınıfı okutan sınıf öğretmenlerinde, 

yumuşakbaşlılık faktörünün eşit olmak üzere 2. ve 4.sınıfı okutan sınıf öğretmenlerinde daha 

yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Literatüre bakıldığında sınıf öğretmenlerinin kişilik 

özelliklerinin kaçıncı sınıfı okuttukları değişkenine göre incelenmesinin yapıldığı bir 

araştırmaya rastlanmamıştır. Çalışmanın bu yanının literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 Araştırmada, Mersin’deki sınıf öğretmenlerinin mesleki doyumları cinsiyet değişkenine 

göre incelendiğinde; mesleki duyum ve cinsiyet arasında anlamlı bir fark yoktur (p>0,05). 

Yapılan diğer çalışmala incelendiğinde; Koca’nın (2016) araştırmasında okul yöneticilerinin 

mesleki doyumları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. İlköğretim 

Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Doyumları İle Kişilik Tipleri Arasındaki 

İlişkinin İncelemesi yapılan (Biçer, 2013) tezde cinsiyet değişkeni açısından mesleki doyumun 

anlamlı bir ilişkiye sahip olmadığı bulgusu paralellik göstermektedir. Kılıç (2011) yılında 

İlköğretim Okullarında Görev Yapan Okul Müdürü ve Öğretmenlerin İş Doyumu’nu (Tokat İli 

Örneği) incelediği araştırmada, cinsiyet ile mesleki doyum arasında anlamlı bir ilişki tespit 

edilememiştir. Yıldız (2010) yılında yaptığı araştırmada, öğetmenlerin cinsiyet değişkenine göre 

genel mesleki doyumları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucu elde edilmiştir. 

Öğretmenlerinin iş doyum düzeylerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırmada (Can, 2006; 

Gençay, 2007; Karaköse ve Kocabaş, 2006; Kahraman, 2005), cinsiyet ile iş doyumu arasında 

anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. 

 Bunların yanında Bektaş’ın (2009) İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki 

Doyumlarını incelediği calışmasında kadınların erkeklere göre daha yüksek mesleki doyuma 
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sahip olduğu tespit edilmiştir. Kayhan’ın (2008) araştırmasında kadın öğretmenlerin mesleki 

doyumlarının erkek öğretmenlere göre yüksek olduğu bulgusu elde edilmiştir. Direk, Toytok ve 

Açıkgöz (2007) yaptıkları araştırmada kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre mesleki 

doyumlarının yüksek olduğu bulunmuştur. 

Araştırmada, Mersin’deki sınıf öğretmenlerinin mesleki doyumları hizmet yılı 

değişkenine göre incelendiğinde; sınıf öğretmenlerinin mesleki doyumları ile hizmet yılları 

arasında16-20 ve 26 üzeri yıl mesleki tecrübeye sahip sınıf öğretmenleri arasında anlamlı bir 

fark bulunmuştur (p<,05). Aritmetik ortalamalara bakıldığında 26 üzeri hizmet yılı olan sınıf 

öğretmenlerinin mesleki doyumlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan 

çalışmalar incelendiğinde; Kılıç’ın (2011) yaptığı araştırmada kıdem değişkeninin mesleki 

doyum üzerinde etkili olduğu ve 20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip öğretmenlerin daha 

yüksek doyumlu oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Beştaş’ın (2009) araştırmasında mesleki 

tecrübe arttıkça doyumun arttığı sonucu elde edilmiş ve 26 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip 

öğretmenlerin daha yüksek doyumlu oldukları tespit edilmiştir. Demirel’in 2006 yılında 

Denizli’deki sınıf öğretmenlerinin mesleki doyumlarını incelediği araştırmasında 20 yıl üzeri 

mesleki tecrübeye sahip öğretmenlerin daha yüksek doyumlu olduklarını belirtmektedir. Bu 

sonuçların aksine mesleki doyum ile kıdem değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 

sonucuna ulaşılan çalışmalar da mevcuttur. Kardaş (2018), çalışmasında eğitim sektöründeki 

kişilerin mesleki doyumlarının yaş değişkeni ile anlamlı bir ilişkisinin olmadığı sonucuna 

ulaşmıştır. Buna paralel olarak Daşdan 2008 yılında özel ve devlet okullarındaki öğretmenlerin 

mesleki doyum düzeylerini karşılaştırdığı araştırmada 151 öğretmen içinde mesleki doyum 

iken kıdem değişkeninin anlamlı bir ilişkisinin olmadığı sonucunu elde etmiştir. 

Araştırmada, Mersin’deki sınıf öğretmenlerinin mesleki doyumları kaçıncı sınıfı 

okuttukları değişkenine göre incelendiğinde; mesleki doyum ile yaş değişkeni arasında anlamlı 

bir fark olmadığı (p>,05)  tespit edilmiştir. Aritmetik ortalamalara bakıldığında ise 4. sınıfı 

okutan sınıf öğretmenlerinin mesleki doyumlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Literatüre bakıldığında sınıf öğretmenlerinin mesleki doyumlarının kaçıncı sınıfı okuttukları 

değişkenine göre incelenmesinin yapıldığı bir araştırmaya rastlanmamıştır. Çalışmanın bu 

yanının literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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6. ÖNERİLER   

 Bu çalışma, Mersin merkezde görev yapan sınıf öğretmenleri ile sınırlıdır ve uzak 

yerleşim yerlerinde görev yapan öğretmenler örnekleme dahil edilememiştir. Çalışma 

şartlarının farklı olduğu ve bundan dolayı da elde edilen bulguların değişebileceği düşünülerek 

bu bölgelerin de dahil olduğu araştırmalar ile elde edilen veriler daha doğru bir şekilde 

genellenebilir. 

 Araştırma bulgularında duygusal tutarsızlık arttıkça mesleki doyumun azaldığı 

sonucuna göre sınıf öğretmenliği adayların mesleklerine başlamadan önce detaylı bir kişilik 

testinden geçirilerek meslek için ne kadar uyumlu oldukları, çalışacakları kuruma ne düzeyde 

katkı sağlayacakları, meslek için hazır olup olmadıkları incelenebilir. 

 Mesleki doyum ile cinsiyet değişkeni arasında iststistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmamasına karşın kişilik özellikleri alt faktörlerinin birçoğunda kadınların lehine anlamlı 

farklılıklar tespit edilmiştir. Bu durumun nedenleri üzerine bir çalışma yapılabilir. 

 Mesleki doyum ile yaş değişkenleri arasındaki ilişkiye bakıldığında en yüksek doyuma 

sahip grubun 46 yaş üzeri olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun nedenleri araştırılabilir ve 

mesleğinde yeni olan genç öğretmenlerin heyecanlı ve araştırmacı bir kişiliğe sahip olup 

mesleki doyumları yüksek olması gerekirken neden düşük olduğunun altında yatan nedenlere 

bakılabilir. 

 Mesleki doyumun yüksek olduğu gruplarda sadece yaş değil, hizmet yılları arttıkça da 

mesleki doyumun yükseldiği bulgusu elde edilmiştir. Bu durum öğretmenlik mesleğinin tecrübe 

ve yaş ile doyum alınan bir meslek grubu olduğu gösterirken mesleğe yeni başlayan ve genç 

yaşta olan öğretmenler de olmak üzere her yaşta öğretmen sayısının fazla oluşu ve öğrenci 

yetiştiriyor oluşları göz önüne alınarak öğretmenlerin mesleki doyumlarının daha yüksek 

olmasına yönelik çalışmalar yapılabilir. 

 Kişilik özellikleri alt faktörlerinden nevrotizm faktörünün tüm değişkenlerde anlamlı 

farklılara sahip olması bu mesleğin stres düzeyinin ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. 

Bu mesleğinin önemi düşünüldüğünde öğretmenlerin üzerindeki yükleri hafifletecek 

çalışmaların yapılması oldukça önemlidir. 
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EKLER 

Ek-1 Öğretmen Kişisel Bilgi Formu 

Değerli Öğretmenler; 

Aşağıda öğretmenlik mesleği ile ilgili görüşlerinizi almak üzere hazırlanmış bir ölçek 

formu verilmiştir. Bu formda içtenlikle ifade edeceğiniz görüşleriniz “İlkokul Sınıf 

Öğretmenlerinin Kişilik Özellikleri İle Mesleki Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi: Mersin İli Örneği” adlı yüksek lisans tezine gerekli olan verileri toplamak amacı ile 

kullanılacaktır. 

Cevaplarınızı seçeneğin önündeki kutuya (X) işareti koyarak yapmanız gerekmektedir. 

Lütfen her soruyu dikkatlii okuyarak cevaplandırınız. Vermiş olduğunuz bilgiler sadece tez 

çalışması için kullanılacaktır. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. 

Doç. Dr. LÜTFİ ÜREDİBegüm Seval GÜNDEŞLİOĞLU 
Mersin Üniversitesi                 Mersin Üniversitesi 
Öğretim Üyesi         Yüksek Lisans Öğrencisi 

1. Cinsiyetiniz   1 (  ) Erkek  2 (  ) Kadın 

2. Yaşınız?

1 (  ) 21-25 yaş  2 (  ) 26-30 yaş  3 (  ) 31-35 yaş 

 4 (  ) 36-40 yaş  5 (  ) 41-45 yaş   6 (  ) 46 yaş ve üstü 

3. Kaçıncı sınıfı okumaktasınız?   1 (  )      2 (  )      3 (  )      4 (  ). Sınıf

4. Öğretmenlik mesleğindeki hizmet yılınız (Kıdeminiz)?

1 (  ) 1-5 yıl  2 (  ) 6-10 yıl  3 (  ) 11-15 yıl 

 4 (  ) 16-20 yıl  5 (  ) 21-25 yıl  6 (  ) 26 yıl ve üstü 
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Ek-2. Mesleki Doyum Ölçeği 

Bu özellik beni ne kadar tanımlıyor? 

H
iç

bi
r 

Za
m

an
 

N
ad

ir
en

 

Ar
a 

Sı
ra

 

Sı
k 

Sı
k 

H
er

  Z
am

an
 

1.Bir kez daha dünyaya gelseniz aynı mesleğe girmek

ister misiniz? 

2. Yaptığınız işi önemli ve anlamlı buluyor musunuz?

3. Mesleğinizi başkalarına önerir misiniz?

4. Keşke başka bir iş yapan insan olsam dediğiniz olur

mu? 

5. Mesleğinizin gelişmenize olanak verdiğini düşünüyor

musunuz? 

6. İşyerinize hevesle gelir misiniz?

7. İşiniz ile ilgili yeni bir şey öğrenmeye çalışır mısınız?

8. İşyerinizde aldığınız eğitime uygun bir iş yapıyor

musunuz? 

9. İşgünü sonunda kendiniz mutsuz ve bıkkın hisseder

misiniz? 

10. Fırsatını bulduğunuz an başka bir işe geçmeyi

düşünür müsünüz? 

11. Erken emekli olup bir köşeye çekilmeyi düşünür

müsünüz? 

12. Meslektaşlarınızla karşılaştığınız onların işlerini nasıl

yaptıklarını sorar mısınız? 

13. Mesleki bilginizi artırmak için seminerlere,

kongrelere katılır mısınız? 

14. İşyerinde bazı engeller çalışma isteğinizi engeller mi?

15. İşinizin yeteneklerinize uygun olduğunu düşünüyor

musunuz? 

16. Mesleğinizle ilgili yayınları izler misiniz?

17. Mesleğinizi yürütürken karşılaştığınız engellerle
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mücadele ediyor musunuz? 

18. İşinizin ilgilerinize uygun olduğunu düşünüyor

musunuz? 

19. Mesleğinizi değiştirmeyi düşündüğünüz anlar oldu

mu? 

20. Meslek bilginizi artırmaya yönelik girişimlerde

bulunuyor musunuz? 
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EK-3. Ölçek Kullanım İzinleri 
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EK-4.Araştırma İzin Belgesi 
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