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Bu araştırmada, özel eğitim okullarında görev yapan okul yöneticileri ile
öğretmenlerin motivasyonun etkileyen faktörlere ilişkin görüşlerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2020–
2021 Eğitim-Öğretim yılı Denizli İi Merkezefendi ve Pamukkale ilçesindeki özel eğitim
okul ve kurumlarında görev yapan okul yöneticileri ile öğretmenler oluşturmaktadır.
“maksimum çeşitlilik” örnekleme yöntemiyle bulunduğu yer, öğrenci ve veli profili
açısından birbirinden farklı 50 okul yöneticisi ve öğretmen araştırmanın çalışma grubunu
oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından literatür
taranarak ve uzman görüşü alınarak oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır.
Okul yöneticileri ve öğretmenlerin motivasyonunu etkileyen yönetim ilişkilerine
ilişkin görüşlerinin genellikle olumlu olduğu ve bunu duruma göre değiştiğini belirtenlerin
izlediği görülmüştür. Okul yöneticileri ile öğretmenlerin motivasyonu velilerle ilişkiler
bağlamında olumlu ilişkilerin, işbirliğinin ve iletişimin başat faktör olduğu görülmüştür.
Okulun fiziksel imkânların yeterliliğinin motivasyonu olumlu etkilerken yetersizliğinin de
motivasyonu olumsuz etkilediği saptanmıştır.
Okul yöneticileri ve öğretmenlerin motivasyonlarını etkileyen meslektaşlarından
kaynaklanan faktörlerin başında olumlu ve motivasyonu arttıran etkenlerin başat faktör
olduğu ve meslektaşlar arasında çok iyi düzeyde ve motivasyonu olumlu etkileyen
faktörlerin olduğu tespit edilmiştir. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin motivasyonunu
mevzuatın yetersiz olması, belirsizliklerin olması ve boşlukların bulunması ve faklı öznel
yorumlamaların olumsuz etkilediği görülmüştür. Okul yöneticileri ile öğretmenlerin
motivasyonunun yükselmesi için paydaşların işbirliğinin üst düzeyde olması, liyakatli
yönetici ve öğretmenlerle çalışmaları, kendilerine değer verilmesi, mevzuatın paydaşların
vi

katılımıyla ve yeterli olması, donanım ve donatımın tam olması, işlerin sistematik şekilde
devam etmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiği ileri sürülmüştür. İstenen ve
önerilen şeylerin şahsi istemlerden ziyade sistemsel ve sürecin rahat işlemesine yönelik
olduğu görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Denizli, okul yöneticileri, öğretmen, özel eğitim, motivasyon
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BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ
Belli bir plan, program dahilinde yapılan faaliyetler ile kişilerde istendik yönde
kalıcı davranış değişikliği oluşturma süreci (Ertürk, 1997) olarak ifade edilen eğitim, aynı
zamanda kontrollü ve yapılandırılmış çevreyle sosyal, zihinsel, duygusal, ve bedensel
gelişimin içinde yaşanılan topluma uygun olarak sağlanması (Öztürk, 2001, s.98) olarak
tanımlanabilir. Öğretmenlerden bazılarının üstlendiği okul yöneticiliği görevi ve eğitim
faaliyetlerini yerine getirirken motivasyonlarının üst düzeyde olması oldukça önemlidir.
Motivasyonu yüksek olan öğretmen ve okul yöneticilerinin çalışma ve performansları ile
motivasyonu düşük olan öğretmen ve yöneticilerin çalışma ve performansları kesinlikle
farklı olacaktır. Bu durum özel eğitim okullarında çalışan öğretmen ve yöneticiler
açısından çok daha önemlidir. Gerek çalışma koşulları ve gerekse öğrenci ve veli
portföyü bu okullarda çalışma anlamında motivasyon düzeyini daha önemli hale
getirmektedir. Bununla birlikte özel eğitim gereksinimi olan bireylerin eğitimi ve engel
durumuna göre özel eğitim imkanlarına kavuşması Türkiye’de oldukça yenidir. Avrupa
Birliği (AB) müktesebatı gereği eğitimde eşitlikçi anlayış ve dezavantajlılar için pozitif
ayrımcılık yapılması öngörülmüştür. Bu durum özel eğitim okullarında çalışanların
öğretmen, yönetici ve diğer personel tarafından olumlu karşılanmıştır. Bu okullardan
eğitim alarak ve kendilerine tanınan pozitif ayrıcalıkla kur’a ile kamu kurumlarında işe
başlayan, çalışma hayatına atılan öğrencilerini gören öğretmenler ve yöneticiler
emeklerinin karşılığını görmenin mutluluğunu yaşamakta ve moral motivasyonları
artmaktadır.
1948'den sonra dünyadaki her ülke, eğitim hakkını veya eğitim hakkının bir
yönünü güvence altına alan en az bir insan hakları anlaşmasını onaylamış ve çok sayıda
ülkede eğitim hakkı en güçlü yasal düzenlemelerle korunmuştur (UNESCO 2019, s. 17).
Ülkemizde İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (26. Madde), Birleşmiş Milletler Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme (28. Madde) ve Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (13. Madde) yükümlülüklerine göre
herkes eğitim hakkına sahiptir. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, “bireyler
eğitim ve öğrenim görme hakkından yoksun bırakılamazlar, ilköğretim kız ve erkek
bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır” (42. Madde) ve 1739
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Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre “ilköğrenim görmek her Türk vatandaşının
hakkıdır ve eğitimde herkese fırsat eşitliği sağlanır, eğitim kurumları cinsiyet, dil, din, ırk
ve engeli olma ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır”. Uluslararası ve ulusal metinlerle
güvence altına alınan eğitim hakkını herkes için gerçekleştirmeye yönelik olarak
kapsayıcı eğitim bağlamında bütün çocukların eğitimden faydalanması ve öğrenme
gereksinimlerinin karşılanması gerekmektedir (Çobanoğlu, 2019, s.246). Bu bağlamda
her bireyin eğitime en üst düzeyde bireysel farklılıklarıyla birlikte dahil edilmesini
öngören kapsayıcı eğitim yaklaşımının son derece önemli olduğu görülmektedir. Çünkü
dezavantajlı bireylerin akranlarıyla ve farklılıklarıyla birlikte var olması, pozitif
ayrımcılıkla destek görmesi sosyal hayata ve çalışma hayatına dahil edilmesi çok
önemlidir. Böylesine önem atfedilen herkesin en iyi şekilde eğitim imkânlarından
yararlanması ilkesi çerçevesinde özel eğitim okullarında çalışan öğretmen ve
yöneticilerin iş ve çalışma şartlarının diğerlerine nazaran daha ağır olduğu görülmektedir.
Engelli bireylerle ve aileleriyle her gün temas halinde olan öğretmen ve yöneticiler
psikolojik olarak da ayrıca yıpranmaktadırlar. Sorun ve sıkıntılarla baş edebilme,
başarılar elde edebilme, her bireyi sınırlarının en üst seviyesine çıkarabilme,
olumsuzlukları yenerek, çevresine faydalı olabilmeleri için motivasyonlarının üst
düzeyde olması önemlidir. Motivasyonlarını etkileyen unsurların neler olduğu ve etki
derecesi de önemlidir. Bu çalışma bu konuda önemli eksikliklerin giderilmesinde katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.

1.1. Problem Durumu
Ulusal ve uluslararası belgelerde (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, BM Şartı,
Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi vb.) eğitimin herkesin
hakkı olduğu yasal güvence altına alınmasıyla birlikte engelli ya da engelsiz bireylerin
eşit haklara sahip olduğu vurgulanmıştır. Engellilerin eğitim haklarına ilaveten pozitif
ayrımcılıkla ve farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş şekilde bu haktan yararlanması
sağlanmıştır. Bundan dolayı son yıllarda özel ve resmi olmak üzere özel eğitim okulları
ve özel eğitim kurumlarının sayısı hızla çoğalmıştır. Bu okul ve kurumlarda çalışan
öğretmenler diğer öğretmenlerle kıyaslandığında daha fazla mesleki tükenmişlik
yaşadıkları görülmüştür (Akçamete, vd., 1998). Özel eğitim ve özel eğitimin öneminin
anlaşılması süreci hala devam etmektedir. Bu süreçte özel eğitimin yapılacağı yerlerin bu
tür eğitime uygun hale getirilmesi, fiziki donanımlarının tamamlanması, eğitim
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faaliyetlerini yapacak personelin yetiştirilmesi, velilerin işin içine dahil edilmesi bu
süreçleri en iyi şekilde yönetecek eğitim yöneticilerinin ve ekibinin yetiştirilmesi oldukça
zorlu bir süreç gerektirmektedir. Türkiye’de özel eğitim ile ilgili alanda yeterli sayı ve
niteliklerle donanmış personel hala mevcut olmayıp, diğer branş ve alanlardan
öğretmenlerin 120 ve 540 saatlik ezel eğitim sertifikaları ile bu işi yapmaya çalıştıkları ve
bunu yapanların sayısının da özel eğitim branşı öğretmenlerinden oldukça oransal fazla
oldukları görülmektedir.
Tükenmişlik sendromuna karşı en iyi çıkış yolunun motivasyon olduğu
bilinmektedir. Motivasyon; iç ve dış etmenlerle eyleme geçme, isteklenme, sebat etme ve
çalışmalarını sevk ve idare etme olarak tanımlanabilir (Barutçugil, 2004). Motivasyon
yönetime katılım, yetki ve sorumluluk devri, rekabet, takdir ve ödüllendirme, görev
süresi, etkin iletişim, fiziksel çevre koşulları, çalışma yaşamının kalitesi, eğitim
olanakları, cinsiyet, yönetim, kariyer geliştirme, özel ya da genel eğitim gibi etkenlerden
olumlu ya da olumsuz etkilenmektedir (Koçel 2001, s.596; Mertler, 2002; Osmay 2002,
s.575). Özel eğitim okullarında çalışmanın zorluğu ve yıpratıcılığına karşılık olarak
çalışanların motivasyonlarının yüksek tutulması işin kalite ve niteliği açısından da
önemlidir. Motivasyonun diğer yapılara göre eğitim öğretim yapı ve sistemlerinde
çalışanlar için daha önemli olduğu söylenebilir. Eğitimin bütün ögelerinin insan ve insana
dayalı olduğu göz önüne alındığında bu durum daha iyi anlaşılabilir. Öğretmenlerin
motivasyonunda kişinin kendisi, okul, çevre ve diğer paydaşlar oldukça önemlidir.
Motivasyon, başarı veya başarısızlık durumuna önemli ölçüde etki etmektedir (Öncü,
2004, s.169). Motive olmuş kişiler, işinden doyum alır ve işleyişe katkı sağlar (Yüksel,
2004, s.106).Okulu sistem yaklaşımı kapsamında bir bütün olarak görmek gerekirse;
eğitim öğretim etkinlikleri içinde birçok ögenin birbiriyle etkileşimde olduğu ver bu
ögelerin birbirini sürekli olumlu ya da olumsuz etkilediği görülmektedir (Bursalıoğlu,
1971).
Türkiye’de motivasyonla ilgili literatür çalışmalarına bakıldığında okul ya da daha
üst yönetim kademelerinde görev yapan yöneticilerin, öğretmenlerle yeterince iletişim
kuramadıkları, öğretmenleri paydaş olarak kararlara dâhil etmedikleri, personel ve iş
değerlendirmelerinde taraflı davrandıkları, bilimsel yöntemlerle sorunları çözmedikleri,
rehberlik yapamadıkları, iş ve personel değerlendirmelerinde taraflı davrandıkları ve
formalitelerin çok önemsendiği görülmektedir (Cemaloğlu, 2002, s.154; Çubukçu ve
Dündar, 2003, s.157; Okutan, 2003, s.157; Yüksel, 2001, s.153;). Ayrıca öğretmen ve
yöneticilerin motivasyon düzeyini insanlara sevdiği işlerin yaptırılması, bir insana
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başarma hissinin deneyimletilmesi, onu tanıma ve ona ilerleme fırsatlarının verilmesi gibi
durumlar motivasyon düzeylerini arttırırken motivasyonu etkileyen dış etkenlerin iç
motivasyonu arttıracak şekilde dizayn edilmesi oldukça önemlidir (Dogani, 2010, s.71).
Bireyin içsel güdülenmesinin sağlanmasında

dışsal faktörlerin işe koyulması,

özendiricilerin ve pekiştireçlerin işin içine dahil edilmesi motivasyonun etkisinin
artmasını sağlayabilecektir (Ercan, 2003, s.108). Motivasyonu etkileyen işin kendisi,
sorumluluk, başarma, yükselme, ücret, hiyerarşi gibi faktörler ile işin bağlamı/işin çevresi
(Özdaşlı, Akman, 2012) gibi etkenlerin özel eğitim okullarında çalışan öğretmen ve
yöneticilerin motivasyonu üzerinde etkisinin bilinmesi özel eğitim okulları için olduğu
kadar eğitimin diğer kademeleri ve paydaşları için de önemli ve değerlidir.
Eğitim çalışanlarında ayrıca önemi daha çok bilinen motivasyonu etkileyen
nedenlerin ve etki derecelerinin bilinmesi çalışanlar, yöneticiler, hizmet alanlar ve diğer
paydaşlar açısından da önemlidir. Bu çalışmada Denizli ili Metropol ilçelerinde özel
eğitim okullarında görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerine göre
motivasyonu düzeylerini etkileyen faktörler araştırılarak önerilerde bulunulmaya ve
literatüre katkı sunulmaya çalışılmıştır.
1.1.1 Problem Cümlesi ve Alt Problemler
Araştırmanın problem cümlesi;
“Özel eğitim okullarında çalışan okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerine
göre motivasyon düzeylerini etkileyen faktörler nelerdir?” şeklinde oluşturulmuştur.
Yukarıda ifade edilen probleme cevap bulma amacıyla aşağıdaki alt problemler
oluşturulmuştur. Özel eğitim okullarında çalışan okul yöneticisi ve öğretmenlerin
görüşlerine göre;
1. Yönetimle ilişkileri motivasyon düzeylerini nasıl etkilemektedir?
2. Velilerle ilişkileri motivasyon düzeylerini nasıl etkilemektedir?
3. Okulun sahip olduğu fiziksel koşullar motivasyon düzeylerini nasıl etkilemektedir?
4. Meslektaşlarıyla ilişkileri motivasyon düzeylerini nasıl etkilemektedir?
5. Uygulanan mevzuat motivasyon düzeylerini nasıl etkilemektedir?
6. Motivasyon düzeylerinin arttırılabilmesi için neler yapılmalıdır?
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1.2. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada Denizli ili metropol ilçelerinde özel eğitim okullarında çalışan
okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerine göre bu okullarda çalışan okul yöneticileri
ve öğretmenlerin motivasyonunu etkileyen faktörlere ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Buradan elde edilen bulguların kamuoyuyla paylaşılmasıyla alanda
yaşanan sorun ve sıkıntılarının dillendirilmesi ve ilgililerce tedbir alınmasında
faydalanılması da ayrıca amaçlanmıştır.

1.3.

Araştırmanın Önemi

Eğitimin tartışmasız bir şekilde önemli olduğu kabul edilmekle birlikte özel
eğitim gereksinimli bireylerin de diğer akranları gibi eğitim hizmetlerinden faydalanması
hatta pozitif ayrımcılıkla bireyselleştirilmiş şekilde ayrı eğitim alma imkanına da
kavuşması önemlidir. Bu eğitimin yöneticileri ve öğretmenlerinin eğitimin etkinliklerinin
en iyi şekilde yapılması ve yönetilmesinde kilit derecede önemli olduğu bilinmektedir.
Özel eğitim okul ve kurumlarında çalışmanın diğer okul ve kurumlara göre ayrıca
kendine has zorlukları olduğu ve bu durumun bu okullarda çalışanlar üzerinde olumlu ve
olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerin olumlu olması motivasyonu arttırırken
olumsuz olması ise motivasyonu düşürmekte, verimlilik kaybı, performans düşüklüğü,
tükenmişlik, isteksizlik, devamsızlık, geç gelme, erken ayrılma vb. olumsuzluklara sebep
olmaktadır.
Eğitim sektörünün büyük ölçüde insana dayalı olması ve insan unsurunun
etkileyen ve etkilenen, eğiten ve eğitilen, hizmet alan ve hizmet veren, yöneten ve
yönetilen gibi farklı statü ve rollerde olması insanın merkeze alınması ve
konumlandırılmasına neden olmaktadır. Eğitim sistem olarak tasavvur edilirse bunun en
önemli paydaşlarından biri öğretmenler ve yöneticilerdir. Hem öğretmenlerin hem de
yöneticilerin görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için motivasyon düzeylerinin yüksek
olması gerekmektedir. Bu araştırmayla, Denizli ili Metropol ilçelerinde özel eğitim
kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin motivasyonlarını etkileyen
faktörlerin neler olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Böylece öğretmenlerin ve
yöneticilerin motivasyonlarını etkileyen faktörler ve etki dereceleri tespit edilerek
ulaşılan bulgular kamuoyuna açık platformlarda paylaşılmak suretiyle öğretmenlerin
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motivasyonunu etkileyen faktörler ve etki dereceleri yakınen bilinecektir. Böylece özel
eğitim okullarında görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerin motivasyonlarını
olumlu ve olumsuz etkileyen etkenler tespit edilecek bu okul yöneticileri ile
öğretmenlerin motivasyonlarını arttırmak için gerekli tedbirler alınarak etkin, verimli ve
kaliteli bir eğitim imkânı yaratılarak süreç yönetimi için paylaşımlarda ve önerilerde
bulunulacak ve literatüre katkı sağlanacaktır.

1.4.

Sayıltılar

Bu araştırmanın planlanma ve sürdürülmesinde aşağıdaki sayıltılarla hareket
edilmiştir.


Araştırmaya katkı sunan yönetici ve öğretmenler kendilerine yöneltilen sorulara
samimi olarak ve içtenlikle yanıtlar vermişlerdir.



Araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenler motivasyon ve motivasyonu
etkileyen faktörlere ilişkin yeterli bilgiye sahiptir.
1.5. Sınırlılıklar
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Denizli ili Metropol ilçelerindeki özel eğitim

okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin araştırmacı tarafından geliştirilen Okul
Yöneticileri ve Öğretmen Motivasyonunu Etkileyen Faktörler Görüşme Formu verdiği
yanıtlarla sınırlıdır.
1.6. Tanımlar
Özel Eğitim: Gelişim, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri bakımından akranlarına
göre farklı olan bireylerin eğitim ve sosyal gereksinimlerine cevap verme ve ihtiyaçlarını
gidermek için özel olarak geliştirilen eğitim programlarının ile özel yetiştirilmiş personel
eliyle yapılandırılmış ortamda yapılan eğitimdir (MEB Özel Eğitim Hizmetleri
Yönetmeliği, 2018).
Yönetici: Özel eğitim okullarında görev yapmakta olan okul müdürleri ve müdür
yardımcıları
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Öğretmen: Özel eğitim okullarında öğretmenliği bir meslek olarak, devletin eğitim ve
öğretim ile ilgili görevlerini üzerine alan özel bir uzmanlık becerisine sahip eğitimciler
(Saracaloğlu, 2009) olarak tanımlanabilir.
Motivasyon: İç ve dış kaynaklardan beslenerek, eylemlerinde canlılık, kararlılık
göstermesi ve eylemlerini yönetmesi olarak tanımlanmaktadır (Barutçugil, 2004).

İKİNCİ BÖLÜM: KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
Bu bölümde, konuya ilişkin alan yazın taramasına ve bu alanda yürütülmüş ilgili
araştırmalara yer verilmiştir.
2.1. Özel Eğitim
Özel eğitim ile ilgili çok farklı tanımlara rastlanılmakla birlikte özel eğitim
Kırcaali-İftar’a (1998) göre ortalama düzeydeki öğrenci özelliklerinden farklı özellikler
taşıyan öğrencilerin her biri için ayrı ayrı ve bireysel olarak planlanan ve uygulanan
bireyin bağımsız yaşama imkânlarını en üst düzeye çıkarmaya çalışan eğitim
hizmetlerinin tamamı; Ataman’a (2003) göre ise özel eğitim; çoğunluktan farklı ve özel
gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanların yeteneklerine göre
potansiyellerinin en üst seviyelere çıkarılması, yetersizliklerinin giderilmesi, bireyin
özyeterlik ve bakım ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yetiştirilmesi, sosyalleşmesi,
üreten, bağımsız hareket edebilen bireyler olması için bireylerin yetiştirilmesi ve
eğitilmesi olarak ifade edilebilir. Özel eğitim özel gereksinimi olan her öğrenci için ve
sadece kişiye özel olarak planlanır, uygulanır, ölçülür ve değerlendirilir.
Engelliliğin ne olduğuna yönelik daha çok bireysel ve sosyal olarak bilinen iki
kavramsal modelden yararlanılır (ERG 2016, s.8; Yardımcı 2015, s. 10-11). Bireysel
(tıbbi) model, engelliliği bireysel ve bedende bir sorun olarak görür. Bu modelde,
engellinin içinde bulunduğu güçlükleri aşmanın tek yolu yeniden normalleşmek olarak
algılanır ve tıbbi-profesyonel destekle tedavi edilmesi gereken bireysel bir sorundur.
Sosyal modele göre engellilik ise, bedensel farklılıkları dikkate almayan toplumsal
örgütlenmedir. Burada kastedilen engellilik, bireyin bir sorunu olarak değil toplumun ve
çevrenin bireyler için yarattığı engeller olarak algılanır.
Uluslararası ve ulusal düzenlemeler ile engelli bireylerin eğitimi ve iş yaşamında
istihdamının artması sağlanarak özel eğitim gereksinimliler mesleki eğitim ve çalışma
yaşamında ayrıcalıklı hale gelmişlerdir. Özel eğitim gereksinimli bireylerin eğitimi için
açılan özel eğitim okulları açılmıştır. Bu okullar 573 sayılı Özel Eğitimle ilgili Kanun
Hükmündeki Kararname kapsamında durumları ayrı bir okulda özel eğitim gerektiren
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bireyler için özür ve özelliklerine uygun gündüzlü veya yatılı özel eğitim okulları açılır
(M.18) maddesi çerçevesinde açılarak misyonlarını en iyi şekilde bu okullarda çalışan
öğretmen ve yöneticiler eliyle yerine getirmektedirler. Bu okullar, MEB Özel Öğretim
Kurumları Genel Müdürlüğü bünyesinde açılmış olan özel eğitim uygulama ve iş
okullarıdır. Bu okullara alınan özel gereksinimli bireyler, özel özür türleri ve bireysel
farklılıklarına göre yerleştirilir ve ihtiyaçlarına göre Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
(BEP) hazırlanarak eğitime tabi tutulur. Bu okul ve kurumlar, iş ve uygulama okulları
niteliğinde olduğu için daha çok iş ve mesleğe hazırlama, üretim ve temel becerileri
kazandırma ve kendi ayakları üstünde durabilme gibi en temel düzey becerilerin
kazandırılması amaçlanır.
2.1.1. Özel Eğitim Okul ve Kurumları
573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK ile özel eğitim; özel eğitim gerektiren
bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel,
geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özeliklerine uygun
ortamlarda sürdürülen eğitim olarak ifade edilmiştir. Bu KHK’da resmi olarak yapılan
tanımlamadan da anlaşılacağı üzere ülkemizde engelli bireylerin eğitimi engel durumu ve
düzeyine göre özel olarak yetiştirilmiş personel, program, materyal vb. ekipman ile özel
eğitim okul ve kurumlarında yapılmaktadır.
573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname ile özel eğitim
kurumları özel eğitim gerektiren bireylere özel eğitim desteği sağlamak veya onları iş ve
mesleğe hazırlamak veya örgün eğitim programlarından yararlanamayacak durumda
olanların temel yaşam becerilerini geliştirmek ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere
gündüzlü özel eğitim okulları şeklinde ifade edilmiştir (M. 19).
1997 yılında Bakanlar Kurulunca çıkartılan 573 sayılı Özel Eğitimle ilgili KHK
ile özel eğitim kurumlarının özel eğitim okulları, özel eğitim kurumları ve diğer (Normal)
okul ve kurumlar olmak üzere üçe ayrıldığı görülmektedir. Bahsedilen bu okul ve
kurumlar aşağıda verilmiştir.
2.1.1.1. Özel eğitim okulları. 573 sayılı Özel Eğitimle ilgili Kanun Hükmündeki
Kararname kapsamında durumları ayrı bir okulda özel eğitim gerektiren bireyler için özür
ve özelliklerine uygun gündüzlü veya yatılı özel eğitim okulları açılır denilmektedir
(M.18). Burada bahsedilen okullar, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
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bünyesinde açılmış olan özel eğitim uygulama ve iş okullarıdır. Bu okullara alınan özel
gereksinimli bireyler, özel özür türleri ve bireysel farklılıklarına göre yerleştirilir ve
ihtiyaçlarına göre BEP hazırlanarak eğitime tabi tutulur. Bu okul ve kurumlar, iş ve
uygulama okulları niteliğinde olduğu için daha çok iş ve mesleğe hazırlama, üretim ve
temel becerileri kazandırma ve kendi ayakları üstünde durabilme gibi en temel düzey
becerilerin kazandırılması amaçlanır.
2.1.1.2. Özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri. Özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezleri MEB ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün ilke ve
amaçlarına göre eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmektedirler. Kurum olarak
bakıldığında ülkemizde hem MEB hem de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
(AÇSHB) bağlı Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon kurumları bulunmaktadır. Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon kurumlarının denetimini
MEB Bakanlık personeli yaparken AÇSHB bağlı Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
kurumlarını da AÇSHB’ye bağlı personeller tarafından denetlenmektedir. Son
zamanlarda oldukça fazla sayıda açılan ve işletilen bu merkezlerin niteliği, verdikleri
hizmet, çalıştırdıkları personel tartışmaları beraberinde getirmektedir. Özellikle işin ranta
çevrildiği iddiaları bu kurumlarla ilgili kabulü mümkün olmayan iddialar olup tartışmalar
devam etmektedir.
2.1.1.3. Normal okul ve kurumlarda özel eğitim. 573 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile “durumları normal akranlarıyla birlikte eğitim görmeye uygun olan özel
eğitim gerektiren bireyler, eğitim ve öğretimlerini resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim
ve orta öğretim okullarında sürdürürler” denilmiştir (M. 20). Devamında da bu okullarda
özel eğitim gerektiren bireylere özel eğitim desteği sağlamak üzere yardımcı derslikler
oluşturulur, özel araç-gereç ile eğitim materyalleri sağlanır ve diğer özel tedbirler alınır.
Durumları ayrı bir sınıfta eğitilmeyi gerektiren öğrenciler için özür ve özelliklerine göre
okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarda özel eğitim sınıfları açılır şeklinde
özel alt sınıfların açılabileceği ifade edilmiştir. Bu sınıflarda uygulanacak eğitimin türüne
göre tedbirler alınır, farklı araç-gereç temin edilir ve farklı eğitim yöntem ve teknikleri
eğitim yapılır. Bu tedbirleri Sarı (2003) çalışmasında özel eğitim gereksinimi olan kişinin
bu gereksinimini giderebileceği özel eğitim öğretmeni, kaynak ve sınıf/oda imkanlarının
olması şeklinde açıklamıştır. Normal okullarda verilen özel eğitimin daha çok
kaynaştırma eğitimi şekilde olduğu ve bu durumun da yaygınlık kazandığı söylenebilir.
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Hemen hemen her sınıfta bir ve daha fazla kaynaştırma öğrencisi bulunmaktadır. Bu
durum akademik başarıyı ve akademik başarıyı önemseyen öğrenci ve veliler tarafından
olumsuz karşılanmaktadır. Çünkü kaynaştırma öğrencilerinin sınıfa uyum, akran
ilişkileri, davranış problemleri oldukça fazla olduğundan göze batmakta ve istenmeyen
öğrenci pozisyonuna düşmektedirler. Özel alt sınıf uygulamaları da maalesef okullarda
yeterli eğitim materyali olmadığı gibi eğitimin temel ögesi öğretmenin bile çoğu
görevlendirme, sertifikalı ya da yan alan veya branş değişikliği ile gelen öğretmenlerden
oluşmaktadır ki bu eğitimlerin amacına uygun ve gerektiği gibi olmadığı iddialarına
sebep olmaktadır.
2.2. Motivasyon Tanımı ve Önemi
Sabuncuoğlu ve Tüz (2001) motivasyonu bireyi hareket geçiren yönlendiren
kuvvet ve faktörler şeklinde tanımlarken, Barutçugil (2004, s.175) ise kişinin iç ve dış
kaynaklı kuvvetle eylemlerinde azimli olması ve fiillerini yönetmesi şeklinde
tanımlamaktadır. Düren (2000, s.104) ise motivasyonu, kişilerdeki iç enerjinin hedeflere
yönlendirilmesi, aktive edilmesi, hareketlendirilmesi şeklinde tanımlarken Akat (1984)
birey ya da bireyleri devamlı olarak harekete sürükleyen onları teşvik eden çalışmaların
tamamı şeklinde tanımlanmaktadır. Motivasyonun kişilerin isteklendirilmesi ve
performans ve örgütlerin başarısında ve çalışanların verimliliğinde güdülenmeleri (Çiçek
ve Sağlam, 2007) olarak ifade etmektedir.
Eğitim öğretim çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin sağlanabilmesi için
personelin motivasyonun yüksek tutulma gerekmektedir. Motivasyonun yüksek olması
moral seviyesinin yüksekliğine bağlıdır ve moral-motivasyon yakın ilişkilidir. Moral
seviyelerinin yüksek olması için yöneticilerin çalışanlarına iyi derecede önderlik etmeleri,
çalışanlarında çalışma, hizmet etme, katma değer yaratma çabasını harekete geçirmeleri
gerekmektedir (Tutum, 1979, s.184). Ayrıca Bingöl (1984) kurum ve kuruluşlar içinde
çalışanların

işi

ve

mesai

arkadaşlarıyla

ilişkisi,

statüsü,

kişiliğine

değer

verilip/verilmemesi ve amirinin davranışlarının moral durumunu yakından etkilediğini
belirtmektedir (s.29). Çalışanların moral-motivasyonlarının yüksek derecede olması
güdülenmeleri ve isteklilik hallerinin daha üst düzeyde olmasına imkan vererek
performanslarının artmasını sağlayacaktır. Bu durumun da başarıya dönüşmesi olağan
hale gelecektir (Öncü, 2004, s.77). Öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin hem sosyal
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alanda hem de eğitim süreçlerinde başarılı olması motivasyonlarının yüksek olmasıyla
mümkündür.
2.2.1. Motivasyonun Önemi ve Yararları
İnsanın sosyo-psikolojik bir varlık olması ve bazı bireysel ve psikolojik
ihtiyaçlarının olması sebebiyle bu ihtiyaçlarını tatmin etmeden doyuma ulaşamaz ve
rahatsız olur. Kişilerin davranışlarının çoğu istemli olup arzu ve istekleri dahilinde ve
kasıtlı olarak icra edilmektedir. Bu davranışlar çevresel koşullar, kişisel izlenimler, sosyal
çevre ve kültürün etkisi ile törpülenir, gizli güçlerini kaybeder veya yön değiştirerek
başka arzu ve istekler ile şekillenebilir. Kişinin yaşadığı ortama, sosyal ve kültürel
çevreye, örf ve adetlere uymayan, arzu ve ihtiyaçlardan doğan güdülerin etkisi zayıftır
(Gökçe, 2009, s.11). Motivasyon kişinin iş yapma, faaliyette bulunma, sonuç alma arzusu
ve gayreti ile ilgili olup kişinin özellikleri ve bekleyişleri ile yapılan iş arasında yakın
ilişki vardır ve kişi işten, iş kişiden etkilenmektedir (Gökçe, 2009, s.11).
Çalışan için önemli olan iş ekonomik bir değeri, statü ve prestiji, sosyo-psikolojik
bir değeri ifade etmektedir. Yapılan işin çalışanda motivasyonu olumlu ya da olumsuz
etkilemesi işin değerine göre değişiklik göstermektedir. Motivasyon durumu kişilerin
davranışlarına, iş verimine, moraline, ilişkilerine etki edecektir. Yüksek düzeyde
motivasyon çalışanlar ve işletme açısından çalışanların ekonomik gereksinimlerini
karşılama, toplumsal ihtiyaçlarını karşılama, egolarını tatmin, yeteneklerini geliştirme,
kurumların çalışanların verimliliğine, toplumsal ve ekonomik refah koşullarının
geliştirilmesine, bireylerin yaratıcılık ve liderlik özelliklerinin ortaya çıkmasına,
motivasyon olanaklarından daha çok yararlanmaya, değişen ekonomik, teknolojik ve
toplumsal koşullara göre işletmeleri esnek motivasyon sistemlerini kabule, çalışanların
amaçları ile işletmenin amaçlarını uyumlaştırmaya olanak sağlayarak olumlu etkiler
sağlayacaktır (Gökçe, 2001, s.229). Dolayısıyla motivasyonun çalışan ve işletme
açısından önemi büyüktür. Çalışanın motivasyonun arttırılması için gerekli olan şartların
oluşturulması gerekirken motivasyonu olumsuz etkileyen sebeplerin de bertaraf edilmesi
ortadan kaldırılması gerekmektedir.
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2.2.2. Motivasyonu Etkileyen Faktörler
Motivasyonu etkileyen faktörler çok çeşitli başlıklar altında incelenebilir. Ancak
bu çalışmada ücret, iş güvencesi, yönetim tarzı, psiko – sosyal ve kurumsal başlıkları
altında incelenmiştir.
2.2.2.1. Ücret. Çalışanların motive edilmesinde ücret, ekonomik teşvik edici
araçlar içinde en eski ve en çok tercih edilendir. Ücretle çalışanın verimliliği ilişkisi
geçmişten beri araştırılmaktadır. Geleneksel motivasyon teorilerinde ücret en etkili
motivasyon aracı olarak görülmüştür. Her çalışan daha fazla ücret/para kazanmak ister.
İşveren ile işgören arasında en çok dile getirilen konulardan biri ücret yani paradır. Ücret
konusu çalışanlar gibi işletmelerin de üzerinde çok önem verdikleri bir konudur
(Hagemann, 1995). Bunun birçok nedeni olmakla birlikte bazıları şunlardır. Ücret,
bireyin yaşaması için gereken koşulları sağlar ve bundan dolayı da çalışmak için motive
edicidir. Ücret, çalışanın sadece işyerinde değil arkadaşları arasında, aile içinde kısacası
çevresindeki diğer gruplar arasındaki statüsünü gösterir. Çalışanın ücretindeki artış bir
bakıma işindeki başarının onaylanması anlamına gelir. Para artışı çalışanın sosyal
hayattaki eksiklerini telafi edici güce sahiptir.
Motivasyon şüphesiz ki ücrete dayalıdır. Ancak yüksek ücret çalışanların
işlerinden zevk almaları ve doyum sağlamaları için her zaman yeterli olmayabilir.
İşletmede çalışanlara sürekli ücret artışı yapılması ücret artışı veya prim verme
zorunluluğunu doğurabilir. Bu durum işletmede verimliliğin belirli bir süre artmasına
neden olabilir ancak bu ödemeler işletmeye belirli bir ekonomik yük getireceği ve bu da
işletmeyi zor durumda bırakacağı için bu tür bir motivasyon politikası başarısızlığa uğrar
ve ekonomik ödüllendirmeye alıştırılmış personel, bu uygulamadan vazgeçildiği anda
doyumsuzluk, isteksizlik ve moral bozukluğu gibi durumların oluşması kaçınılmaz olur
(Sabuncuoğlu, 1984)
Sürekli olarak ücret arttırılması personelin motivasyonunu sürekli arttırmayabilir.
Ücret artışının sıradanlaşması ya da ücret artışının durması çalışanın verimini de
düşürebilir. Çalışanlara ücret artışı yapılması bir noktaya kadar motivasyon arttırıcı
olabilir. İnsanlar genellikle para kazanmak için çalışır, birincil hedef budur. İşletmelerin
çalışanlarına arada bir ücret artışı yapması personelde doping etkisi yapacaktır. Bu
durumdaki personel işine daha iyi motive olup daha iyi performans gösterir. Ancak belirli
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bir süre sonra bu sıradanlaşır ve çalışan ücret artışından etkilenmez ise motivasyonu
arttırmayacaktır. Yine ücret artışının durmasında da personelin motivasyonu ve verimi
düşecektir. Bundan dolayı ücret artışı yapılırken planlamanın düzgün yapılması, her
zaman düzenli değil de işletmenin ekonomik durumuna göre artışlar yapılması ve
işletmeyi zor duruma düşürecek politikalardan yöneticilerin kaçınması gerekir (Aydın,
2013, s.51).
2.2.2.2. İş güvencesi. İş güvencesi çalışanların karşılığında ücret almaları ve
geçimlerini sağlamaları nedeniyle önemlidir. İş güvencesi çalışanların işlerine
bağlılıklarını, adanmışlıklarını, işlerini benimsemelerini sağladığı gibi motivasyonları
üzerinde de önemli rol oynar ve gelecek kaygısını ortadan kaldırır. Çalışanların çok
büyük kusur ve suç işlemedikleri sürece işlerini kaybetmeyecekleri güvencesinin olması
tedirginliklerini önleyeceği gibi, işiyle barışık, rahat ve güvenli çalışma ortamı sağlayarak
motivasyonlarını arttıracaktır (Koç ve Topaloğlu, 2012, s.258). Bu durumda çalışan
kendini güvencede hissederek rahatça düşünüp üretir, motive olur ve doğal olarak
verimliliği de artar ( Aydın,2013, s.51). Çalışanın işi ve geleceği açısından maddi ve
manevi güvenceye ilaveten hukuksal güvencesinin de olması motivasyonu ayrıca
etkilemektedir (Genç, 2010, s.136). İş güvenliğinin sağlanmasıyla çalışanın maliyeti artsa
bile çalışanların sağladığı iş doyumu, verimlilik ve performans artışı bu maliyetin
oldukça üstünde getiri sağladığı görülmektedir (Köroğlu, 2011, s.60). Kısaca söylemek
gerekirse iş güvencesinin çalışanların motivasyonunu olumlu yönde etkilediği, çalışan ve
organizasyon açısından önemli avantajlar sağladığı söylenebilir.
2.2.2.3. Yönetim tarzı. Örgütlerde iş ve işlemlerini yürütülmesi ve akışın
sağlanması için yöneticiler görev yapmaktadırlar. Yöneticilerin ise kendilerine has
yönetim tarzları vardır. Yöneticilerin yönetim tarzı işletmeye ve yönetilenlere göre
değişiklik gösterdiği gibi kendi yapılarına göre de farklılık göstermektedir. Yöneticiler
kendi özel durumları yanında işletmenin yapısı, yönetilenlerin yapısı, eğitim düzeyi, iş
performansı, kriz durumları gibi değişik durumlara göre farklılık göstermektedir.
Yöneticilerin

genellikle

temel

olarak

üç

farklı

yönetim

tarzını

kullandıkları

görülmektedir. Bunlar, otoriter, demokratik ve serbest bırakıcı yönetim tarzlarıdır (Aydın,
2013, s.53). İçinde bulunulan duruma göre etki ve verimliliği değişmekle birlikte
genellikle motivasyonu olumlu etkileyen yönetim tarzının demokratik yönetim tarzı
olduğu bilinmektedir.
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2.2.2.4. Psiko-sosyal etkenler. Psiko–sosyal faktörler çalışanların iç kaynaklı
motivasyon elde etmelerine imkan vermesi açısından çok önemlidir ve çalışana değer
verme ve çalışanları önemseme temel olarak alınmalıdır. Yöneticiler her çalışanın
beklentisini ve ihtiyacını bilmeli ve bu doğrultuda onun motivasyonunu arttıracak bir
sistem uygulamalıdır. Çalışanların motivasyonunu etkileyen psiko-sosyal faktörler;
bağımsız çalışma, kararlara katılım, değer ve statü verme, gelime ve başarı, psikolojik
güvence verme, başarıdan dolayı takdir, öneri sunma ve değerlendirme şeklinde
incelenebilir.
2.2.2.5. Kurumsal etkenler. Çalışanların motivasyonunu etkileyen önemli
etkenlerden biri de kurumsal faktörlerdir. Çalışanın dışında olan ve çalıştığı kurumun
özelliği ve şartlarından kaynaklı olan bu etkenler; terfi ve yükselme, yetki ve sorumluluk
verme, kariyer imkânları sağlama, iletişim, çalışma ortamının iyileştirilmesi, iş
genişletme, iş zenginleştirme ve esnek çalışma saatleri olarak kategorize edilebilir.
Kurumsal etkenlerin çalışanın şartları ve beklentileri ile uyum göstermesi halinde
motivasyon düzeylerini arttırması beklenirken bunun zıddının olması da motivasyonlarını
olumsuz etkileyecektir. Ayrıca kurumsal anlamda belirli standartların olması, kuralların
belirgin ancak esnek olması, kararların şeffaf ve iletişim kanallarının açık olması,
çalışanlar ile yöneticilerin aynı dili konuşması ve belirli hiyerarşinin korunması gibi
etkenlerin kabul görmesi motivasyonu olumlu yönde etkileyecek ve arttıracaktır. Ayrıca
terfilerin belirli şartlara bağlı olması ve yükselme imkanlarının tanınması, sorumlulukları
yerine getirmek için yetkilerin verilmesi, kariyer yapmanı teşvik edilmesi ve çalışanların
desteklenmesi, çalışma ortamının çalışanların özel durumları da dahil edilerek dizayn
edilmesi ve iyileştirilmesi, işin genişletilmesi ve zenginleştirilmesi ile esnek çalışma
saatleri uygulaması çalışanların motivasyonlarını arttırmada çok etkili olduğu
bilinmektedir.
2.2.3. Motivasyon Kuramları
Motivasyon ile ilgili kuramlar temelde kapsam kuramları ve süreç kuramları
olmak üzere iki başlık altında incelenebilir (Aydın, 2013, s.26).
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2.2.3.1. Kapsam kuramları. Motivasyon kuramlarından kapsam kuramları
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı, Herzberg’in Çift Etmenler Kuramı, Alderfer’in
ERG Kuramı, McClelland’ın Başarma İhtiyacı Kuramı ve Fromm’un İhtiyaçlar Kuramı
başlıkları altında incelenmiştir.
2.2.3.1.1. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı. Maslow’un ihtiyaçlar
hiyerarşisi motivasyon teorileri arasında en çok bilinenidir. Abraham Maslow,
motivasyon konusunda çeşitli araştırmalar yapmış ve araştırmaları sonucunda insan
davranışlarını baskı altında bırakan en önemli nedenin ihtiyaçlar olduğunu öne sürerek
motivasyon ifadesini açıklamaya çalışmıştır (Ertürk, 2006, s.147). Bu teorinin temel
aldığı iki varsayım vardır ve bunlar; bireyin her hareketinin, bireye ait belirli
gereksinimleri gidermeye yönelik olması ve ihtiyaçların öncelik sırasıdır. Bu yaklaşıma
göre alt sıralardaki gereksinimler giderilmeden üst sıralardaki gereksinimler bireyi
davranışa sevk edemez. Dolayısıyla alt basamaktaki ihtiyaçlar karşılandığı zaman birey
daha üst sıradaki ihtiyacını karşılamak için davranışlar sergiler ( Koçel, 2010, s.635)
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi şekil olarak aşağıda verilmiştir (Eroğlu, 2004, s.
360).

Kendini
Gerçekleştirme
Kabul Görme,
Saygı
Sosyal İhtiyaçlar
Güvenlik İhtiyaçları
Fizyolojik İhtiyaçlar
Şekil 2.1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Not: Şekil örneği “Eroğlu, F. (2004). Davranış bilimleri, Beta Basım Yayın, İstanbul
” künyeli çalışmadan alınmıştır
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Abraham Maslow, yukarıda şekilde de görüldüğü gibi ihtiyaçların belirli bir sırayı
izlendiğini, bu yapıya göre aşağıdan yukarıya doğru bir ihtiyaç giderilmedikçe, bir üst
sıradaki ihtiyacı gidermeye geçilmediğini ileri sürmüştür. Dolayısıyla ihtiyaçlar arasında
geçişin ancak alttaki ihtiyacın karşılanmasıyla mümkün olduğu belirterek zorunlu bir
hiyerarşi sıralamıştır.
Ayrıca Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan ihtiyaçların yeterli tatmin
yüzdeleri (Kaynak, 1995, s.127) aşağıdaki verilmiştir.
Tablo 2.1. İhtiyaçlar ve Tatmin Düzeyleri
Temel İhtiyaçlar

Tatmin Yüzdesi (%)

Fizyolojik ihtiyaçlar

85

Güvenlik ihtiyaçları

75

Sosyal ihtiyaçlar

50

Kabul Görme, Saygı

40

Kendini Gerçekleştirme

10

Tablo 2.1’de de görüldüğü gibi alttan üste doğru tatmin düzeyleri azalmaktadır.
Bu durum alt basamakta yer alan ihtiyaçların öneminin daha yüksek olması ve temel
gereksinimlerin alt basamaklarda yoğun olmasıyla ilgilidir.
2.2.3.1.2. Herzberg’in çift etmenler kuramı. Frederick A. Herzberg’in çift
etmen/faktör kuramı hijyen (durum koruyucu) ve güdülenme (motive edici) konusunu
inceler, bu nedenle hijyen-güdülenme teorisi olarak da bilinir. Herzberg’in kuramı
motivasyon teorilerinden biri olup güdüleyici ve hijyen faktörler başlıkları altında
incelenebilir (Silah, 2005, s.65).
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Şekil 2.2. Güdüleyici ve Hijyen Faktörler
Not: Şekil örneği “Silah, M. (2005). Sosyal psikoloji davranış bilimi, Seçkin yayıncılık,
Ankara” künyeli çalışmadan alınmıştır
Herzberg’e

göre

güdüleyici

faktörler, bireysel

tatmin

sağladıkları için

motivasyonu arttırabilmektedir. Bu etmenler çalışanın işinde mutlu olmasını, işe severek
gelmesini ve işini severek yapmasını sağlayan etmenlerdir. Motivasyonu yükseltici
faktörlerin bulunmadığı iş ortamlarında çalışan mutlu ve mutsuz değil nötrdür.
Motivasyonu arttırıcı çalışmalar, kişiye yol gösterici, kişiyi yönlendirici ve kişiyi
harekete geçirebildikleri ölçüde doyum sağlayıcı nitelikte olabilirler (Arısoy, 2007, s.38).
Hijyen faktörleri, varlığında bireyi motive etmediği gibi yokluğunda bireyi
mutsuz ve doyumsuz etmektedirler. Hijyen faktörleri, bir iş yerinde işgörenlerin bedensel
ve ruhsal sağlığı için bulunması gereken faktörlerdendir. Bu faktörlerin olmaması
durumunda işgörenlerin çalışması riske girer, işgörenler işlerini bırakmayı bile
düşünebilirler. İş yaşamında başarıya ulaştıran bir çok faktör var olup hijyen faktörü de
bunlardan biridir.
2.2.3.1.3. Alderfer’in erg kuramı. Alderfer’in ERG kuramı Maslow’un kuramının
değiştirilmesi ile oluşturulmuştur (Künarcı, 2016, s.11). ERG kuramına göre insanların
temel ihtiyaçları varoluş, bağlılık ve gelişme olarak 3’e kategoride incelenebilir. Varoluş
gereksinimleri içme, yeme, ücret, güvenlik, çalışma şartları gibi genellikle fiziksel
taleplerden oluşmaktadır. Bağlılık gereksinimleri iş ve iş dışında diğer insanlarla
ilişkileri, takdir edilme, kabul görme gibi gereksinimleridir. Gelişme gereksinimleri
özsaygı ile kendini gerçekleştirme gereksinimlerini kapsamaktadır (Porter 2003). Bu
kurama göre elde edileceğine dair inancı yüksek olunan ve çok istenen amaçları
gerçekleştirmek için çok fazla çalışan bireylerin istenen fakat sonucu kestirilemeyen
amaçlar için ise çok fazla çaba gösterilmeyeceği ileri sürülmektedir (Künarcı, 2016, s.11).
Varolma ihtiyacı, Maslow'un fizyolojik ve güvenlik gibi alt düzey ihtiyaçlarına karşılık
gelirken, İlişkilerde bulunma ihtiyacı sevgi ve kendini kanıtlama ihtiyacına karşılık
gelmektedir. Ayrıca bireyin ihtiyaçlarındaki farklılık bireyin gelişme düzeyine bağlıdır
(Yüksel, 1997, s.28). Bu kurama göre yine ihtiyaçlar Maslow’un hiyerarşisinden farklı
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olup sıra izlemezler. Herhangi bir ihtiyacın etkisiyle ortaya çıkarlar ve belirli bir sıra
izlemezler.
2.2.3.1.4. McClelland’ın başarma ihtiyacı kuramı. D.C. Mc Clelland tarafından
geliştirilen başarma ihtiyacı kuramı her insanın ilk yaşlarında başlayarak kendine özgü bir
güdüsel

örüntü

geliştirdiğini,

motivasyonu

bu

örüntüye

göre

oluşturduğunu

savunduğundan, bu kuruma güdüsel örüntü kuramı şeklinde de adlandırılmıştır. Bireylere
göre farklılık gösteren güdüsel örüntü üç kümede ele alınabilir. Bunlar başarı güdüsü,
bağlılık güdüsü ve güç güdüsüdür. İnsanların durumuna göre bu üç güdüden biri
diğerlerine göre daha baskındır ve bu güdüsel örüntüden hangisi daha baskınsa bireyin
davranışını o şekillendirmektedir. Bu kurama göre çocukluk döneminde bağımsız
çalışmaya alıştırılmış, başarılı olmaya yönetilmiş bir insan yetişkinlik çağında da başarılı
olmak için güdülenmesini sürdürmektedir. Bu şekilde yetişmiş bir çalışanın başarı güdüsü
daha baskındır. Başarma güdüsü baskın güdüsel örüntü sahibi çalışanın diğerlerine göre
gerçekçi amaçlar belirleyerek, daha bilinçli çalışıp, daha ileriye dönük çalışmalar yaparak
işi başarmak için coşkulu olmasına ve duygusal olarak ödüllendirilmesine olanak sağlar
(Baykal, 1982, s.31). McClelland üç ihtiyaç ve güdüden birey ve toplumu en fazla
etkileyen güdünün başarı güdüsü olduğunu ileri sürmüştür. Yine Mc Clelland’a göre
birey faaliyetlerinde başarılı olmayı arzuladığı halde başarısız olmaktan da büyük ölçüde
korku ve çekingenlik duymaktadır (Eren, 2004, s.522).
2.2.3.1.5. Fromm’un ihtiyaçlar kuramı. Eric Fromm, Maslow’un beş ihtiyaç
basamağına amaç edinme ve bir dünya görüşüne sahip olma ihtiyacı şeklinde iki basamak
ilave etmiştir. Fromm amaç edinme ihtiyacını, çalışanların sahip oldukları kapasitelerinin
belli bir seviyeden sonra tam olarak kullanabilmeleri için sadece kişisel değil aynı
zamanda açıkça ifade edilmiş işletme amaçlarına sahip çıkması şeklinde ifade etmektedir.
Buna açıdan bakıldığında işletmelerin

yalnızca çalışanların kişisel amaçlarını

gerçekleştirmelerine imkan sağlamaları gerektiği gibi işletmenin de amaç ve hedeflerini
gerçekleştirme konusunda da çalışanları ikna etmeleri gerekmektedir ( Kırcı, 2007, s.63).
Fromm bir dünya görüşüne sahip olma ihtiyacını, çalışanların işletme içerisinde yaptıkları
işin tanımının iyi saptanması şeklinde ifade etmektedir. Fromm’a göre işletmeler çalışma
alanlarını açık ve anlaşılır bir şekilde belirlemeli, görevin gerektirdikleri işleri
değerlendirmelidir. Çalışanlar da kendi rollerini değerlendirmeli, işletme içindeki
sınırlarını belirlemelidir (Aydın, 2013, s.35).
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2.2.3.2. Süreç Kuramları. Motivasyon kuramlarından süreç kuramları insan
davranışlarına etkiyerek onların nasıl daha iyi motive edilebilecekleri ile ilgilenir. Başlıca
süreç kuramları; Vroom ve Lowler - Porter’in Beklenti Kuramı, Edwin Lock’un Amaç
Kuramı, J.S. Adams’ın Eşitlik Kuramı, Skinner’in Davranış Düzeltme ve Güçlendirme
Kuramı başlıkları altında incelenmiştir.
2.2.3.2.1. Vroom ve lowler - porter’in beklenti kuramı. Beklenti kuramı
Wromm’un beklenti kuramı ve Lowler-Porter’in beklenti kuramı olmak üzere iki farklı
başlık altında incelenebilir.
Victor H. Vroom’un geliştirmiş olduğu beklenti kuramına göre motivasyon bir
şeyi isteme derecesi ve bunu elde etmek için şans ve fırsat durumu şeklinde iki
boyutludur. Bu kurama göre bir şeyi gerçekten istemiyorsanız ona ulaşsanız dahi motive
olunamayacağı gibi ulaşamayacağı bilinen bir etken ile de motive olunamaz. Wroom’un
beklenti kuramı (Akat ve Üner, 1993, s.187) aşağıda şekil 2.3’te verilmiştir.

Şekil 2.3. Vroom’un Güç-Beklenti Modeli
Not: Şekil örneği “Akat, İ., Üner, N.1(993). İşletme yönetimi, Dokuz Eylül Üniversitesi
İ.İ.B.F. Bilgi İşlem Birimi Masa Üstü Yayıncılık, İzmir” künyeli çalışmadan alınmıştır
Şekil 2.4’te görüldüğü gibi harcanacak güç, güdülemeyle eş anlamda görülmüş ve
birey güdülenmişse güç harcaması öngörülmüştür. Bu denklemden hareketle;
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Motivasyon gücü = Valence x Beklenti’dir. Bireyin gayret sarf ederek elde
edeceği ödülü isteme, arzulama derecesi (valence), kişinin sonuca varma isteği onun
valence değerini verir. Eğer valence değeri (+) ise istek fazla, (-) ise istek az, (0) ise
valence nötrdür. Dolayısıyla motivasyon düzeyini valence ve beklenti doğrudan
etkilemektedir. Valence ve beklenti yükseldikçe de motivasyon düzeyi yükselmektedir.
Bu nedenle valence ve beklenti seviyesi motivasyon için çok önemlidir.
Lawler – Porter’in beklenti kuramı Vroom’un beklenti kuramını referans almıştır.
Dolayısıyla bu kurama yakın olup bazı değişiklikler bulunmaktadır. Bu kuramda
Vroom’un kuramında olduğu gibi kişinin motive olma düzeyinin valence ve bekleyiş
tarafından etkilendiği (motivasyon = valence x bekleyiş) bilinmektedir. Fakat Lawler –
Porter’e göre, insanın çok çaba göstermesi otomatik olarak yüksek performans gösterdiği
anlamına gelmez. Burada araya iki değişken girmektedir. Bunlardan ilki, insanın yeterli
bilgi ve yeteneğe sahip olması gerekir. Diğeri de insanın kendisi için algıladığı rol ile
alakalıdır. İnsan, ne kadar çaba sarf ederse etsin, eğer gerekli bilgi ve yeteneğe sahip
değilse başarılı olması beklenemez (Silah, 2005, s.69-70)
Lawler-Porter kuramı (Luthans, 2008, s.177) aşağıda şekil 2.4’te gösterilmiştir.

Şekil 2.4. Lawler-Porter kuramı
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Not: Şekil örneği “Silah, M. (2005). Sosyal psikoloji davranış bilimi, Seçkin yayıncılık,
Ankara” künyeli çalışmadan alınmıştır
Şekil 2.4’te görüldüğü gibi Lawler-Porter kuramında kişinin alacağı ödülü orta
koyduğu gayret, bilgi düzeyi ve yetenekleri ve rol algısı ile performans seviyesinin
belirler. Bu ödüller içsel ya da dışsal olabileceği gibi aynı zamanda değişkenlik de
göstermektedir (Barutçugil, 2002).
2.2.3.2.2. Edwin lock’un amaç kuramı. Edwin Lock’ın amaç kuramına göre
bireylerin hedeflerinin onların motivasyonlarını belirlediğini ulaşılması zor amaç ve
hedefler koyanların daha kolay amaç ve hedef koyanlara göre daha fazla performans
sergileyeceği ve hedefine ulaşmak için daha motive olacağını ileri sürmektedir. Bu
kuramın temeli kişilerin belirledikleri hedeflerin ulaşılabilirlik düzeyine dayanmaktadır
(Tikici, Deniz, Sıngır ve Altay, 1998, s.216-217). Bu kurama göre insanlar hedeflerine
göre performans gösterirler. Dolayısıyla insanlar büyük hedeflere ulaşmak için daha çok
performans gösterirler ve ne kadar büyük hedefler koyarlarsa motivasyonlarının artarak
daha yüksek performans sergilerler. Bu kurama göre, kişiler hedeflerinin büyüklüğü
oranında hedeflerini gerçekleştirmek için daha arzulu ve istekli çalışarak çok daha iyi
performans sergileyeceklerdir. Hedefleri küçük ya da belirsiz olanlar ise motivasyon
eksikliği yaşayacaklardır. Bu nedenle Edwin Lock’a göre amaçlar motivasyon düzeyine
doğrudan etkilemektedir.
Lock’ın kuramına göre motivasyonun yüksek olmasını sağlamak için; belirgin ve
açık

amaçların

belirlenmesi,

bu

amaçların

gerçekleştirecek

birey

tarafından

sahiplenilmesi ve benimsenmesi ayrıca bu amaçların iddialı olması gerekmektedir. Amaç
zorluğuyla performans–motivasyon artışı belirli bir yere kadar paralellik göstermekle
birlikte belirli bir noktadan sonra amacın zorluk düzeyinin artmaya devam etmesi halinde
performans–motivasyon artışı durarak belirli bir noktadan sonra ise gerilemektedir. Bu
durum aşağıda Şekil 2.5’te verilmiştir (Barutçugil, 2002, s.194).
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Şekil 2.5. Amaç zorluğu ile performans-motivasyon ilişkisi
Not: Şekil örneği “Barutçugil, İ. (2002). Performans yönetimi, Kariyer Yayıncılık,
İstanbul” künyeli çalışmadan alınmıştır.
2.2.3.2.3. J.S. Adams’ın eşitlik kuramı. J. Stacy Adams tarafından geliştirilmiş
olan eşitlik kuramı bireylerin göstermiş olduğu çaba karşısında, aynı çabayı gösteren
başka bireylerin sosyal açıdan adil bir şekilde ödüllendirilip ödüllendirilmediklerine
ilişkin bakış açıları ya da algılarına göre motive olacakları olasılığına dayanır (Şimşek ve
Çelik, 20089, s.69). Eşitlik kuramının çalışanın iş yerinde gösterdiği çaba karşısında eşit
bir şekilde ödüllendirilmesi esasına dayandığını da söylemek mümkündür. Çünkü
çalışanlar eşit işe eşit ücret isterler ve bu durum ne kadar sistematik ve işlevsel ise de
motivasyonlarının o kadar yüksek olacağı öngörülür.
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Şekil 2.6. Adams’ın eşitlik kuramı
Not: Şekil örneği “Ataman, G. (2001). İşletme yönetimi, Türkmen Kitapevi, İstanbul”
künyeli çalışmadan alınmıştır.
Eşitsizlik durumunun çalışanın lehine ya da aleyhine oluşma durumunda
motivasyon olumsuz etkilenecektir. Birey eşitsizlik durumunu gidermek için aşağıda
belirtilen yolları tercih edebilir (Ataman, 2001, s.449):
 İşe verilen katma değerin ve harcanan çabanın artırılması, azaltılması
 Bireysel ya da sendikalar aracılığıyla beklenen sonucun değiştirilmesi
 Bireyin çabasıyla ulaştığı sonucu farklı algılaması
 Bireyin kendi dışındakilerin çaba ve ulaştıkları sonucu farklı algılaması
 İşi bırakma
 Karşılaştırma ve kıyaslamada kullanılan kriterleri değiştirme gibi yollardan
bazılarını kullanabilir.
2.2.3.2.4. Skinner’in davranış düzeltme ve güçlendirme kuramı. Burrhus
Frederic Skinner tarafından geliştirilen davranış düzeltme ve güçlendirme kuramına göre
insan davranışları kontrol altına alınabilir. Bir davranışın ödüllendirilmesi tekrar
edilmesine ve alışkanlık haline getirilmesine sebep olur. Ödüllendirilmeyen davranış
unutulur ve terk edilir. Bu kuramda istenilmeyen davranışın cezalandırılmasına gerek
yoktur. Çünkü ödüllendirilen davranış ödüllendirilmeyen davranışların önüne geçer ve
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baskın olur. Ödül davranışın kazanılması ve yerleşmesinde önemli derecede etkilidir
(Güney, 2000, s.330).

Şekil 2.7. Skinner’in Davranış Düzeltime ve Güçlendirme Kuramı
Not: Şekil örneği “Güney, S. (1997). Davranış bilimleri, K.H.O. Basımevi, Ankara”
künyeli çalışmadan alınmıştır.
Skinner’in kuramında yöneticinin dikkat etmesi gereken bazı durumlar
bulunmaktadır (Koçel, 2010, s.32). Bunlar; işletme için istenen /istenmeyen davranışların
çok açık ve anlaşılabilir biçimde ortaya konması gerekmektedir. Ayrıca bunun personel
ile paylaşılması, ödüllendirme sisteminin aktif çalıştırılması,

tutum ve davranışlara

dönütün çok kısa sürede verilmesi gerekmektedir. Böylece motivasyon seviyelerinin üst
düzeyde tutulması sağlanabilir.
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2.2.4. Eğitim ve Motivasyon
Eğitim öğretimde psikolojik kavramlara bakıldığında önemli terimlerden birinin
motivasyon olduğu görülmektedir ( Kara, 2008, s.61). Motivasyon eğitim örgütleri için
düşünüldüğünde eğitimi yapan öğretmen, eğitimi alan öğrenci, eğitimi yöneten okul
müdür ve müdür yardımcıları başta olmak üzere diğer üst yöneticiler ve eğitimin diğer iç
ve dış paydaşları için çok önemlidir. Eğitim öğretim etkinliklerinden herkesin beklentisi
farklı olunca motivasyonun önemi daha da ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin
motivasyonu iyi bir öğrenim almaya yönelik olması beklenirken öğretmenin motivasyonu
iyi bir eğitim yapma ve karşılığını almaya yönelik olmaktadır. Eğitim yöneticileri ile
diğer paydaşların motivasyonu ise iyi bir eğitim öğretim faaliyetleri için organize etme,
destek olma gibi konularda yoğunlaştığı söylenebilir. Çok fazla etkenin etkilediği eğitim
öğretim iş ve işlemlerinde motivasyonun bütün paydaşlar için yüksek olması eğitimin
nitelik ve kalitesi için büyük önem arz etmektedir. Öğretmenlerin motivasyonunun
yüksek olması yaptıkları işte daha çok performans sergilemelerine ve verim artışına sebep
olurken aynı zamanda iş tatmini duymalarına, kendini gerçekleştirmelerine katkı
sağlamalarına, mutlu olmalarına, kendilerini önemli ve değerli hissetmelerine de katkı
sağlayacaktır. Aynı şekilde öğrenci ve velilerinin motivasyonunun yüksek olması da
öğrenci başarısına, mutlu ve huzurlu olmasına, öz güven sahibi olmasına katkı sağlarken
velilerin de eğitime gerekli katkı ve desteği sağlamasına, geleceğe güvenle bakmasına,
öğrencileri desteklemesine imkan verecektir. Eğitim yöneticileri için de eğitim öğretim
faaliyetlerinin en iyi şekilde yapılması için gerekli imkanları oluşturmalarına, gerekli
destekleri bulma ve yapmalarına, personelinin hoşnut olması için gerekenleri
yapmalarına, paydaşları desteklemelerini sağlayarak eğitimin en iyi şekilde yapılması için
gerekli tedbirleri almalarına neden olacaktır. Sonuç olarak nitelikli ve kaliteli bir eğitim
öğretim etkinliği çok rahatlıkla yapılabilecek, paydaşların mutlu, huzurlu, başarılı olduğu,
geleceğe güvenle bakabildiği, özgüvenli bir şekilde yaşamını sürdürebildiği rahat bir
yaşamın, çalışmanın ve hizmet almanın imkanı sağlanabilecektir. Dolayısıyla herkes için
kazan-kazan stratejisi için ve herkesin motivasyonunun üst düzeyde olması eğitim
öğretim etkinlikleri için diğer sektörlerden çok daha önemlidir. Motivasyon düzeyi
yüksek olmayan paydaşlarla kaliteli ve nitelikli eğitimin yapılması oldukça güçtür.
Paydaşların motivasyon ve katkısı ile eğitimin niteliği çok daha iyi düzeyde olabilecektir.
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2.3. İlgili Araştırmalar
Motivasyon konusunda yapılan çalışmalara bakıldığında alan yazında oldukça
fazla çalışmaya rastlanmaktadır. Özel eğitim ile ilgili çok sınırlı olmakla birlikte özel
eğitim öğretmenlerinin motivasyon durumlarıyla ilgili Denizli’de yapılmış bir çalışmaya
rastlanılmamıştır. Ulaşılan çalışmalardan bazıları aşağıda verilmiştir.
Büyükses (2010) “Öğretmenlerin İş Motivasyonunu Etkileyen Etmenler” adlı
çalışmasında öğretmenlerin verimliliği etkileyen erkenler ile motivasyon faktörlerini ve
bu iç ve dış etkenlerde farklılık olup/olmadığını tespit etmek için yapılmıştır. Araştırmada
öğretmenlerin motivasyon ve iş doyumlarının sosyal şartlarla olguların farklılığına göre
değiştiği sonucuna ulaşmıştır.
Ada, Akan, Ayık, Yıldırım ve Yalçın (2013) "Öğretmenlerin Motivasyon
Etkenleri" isimli araştırmalarını sınıf öğretmenlerinin motivasyonlarını olumlu ve
olumsuz yönde etkileyen faktörleri tespit etmeye çalışmışlardır. Araştırma sonucunda
yöneticilerin öğretmenlere güven veren yönetim stratejilerinin öğretmenleri motive ettiği
ve başarılı olmalarına katkı sağladığı tespit edilmiştir.
Yılmaz, (2017) “İlkokul Öğretmenleri ve Yöneticilerinin İş Motivasyon
Düzeyleri” adlı çalışmasında, İstanbul Küçükçekmece ilçesindeki resmi okullarda
bulunan öğretmen ve yöneticilerin iş motivasyon düzeyleri araştırılmıştır. Araştırmada
okul yöneticilerinin iş motivasyonu düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür.
Kayaaltı (2005) “Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı özel eğitim okullarını denetleyen
ilköğretim müfettişlerinin özel eğitim okullarında yaşanan sorunlara ve bu sorunların
çözümüne ilişkin görüşleri (Ankara ili örneği) “ adlı araştırmasında sorunların; finansman
bulunması ve kullanımı, özel-resmi okullar arasındaki dengesizlik, eğitimde kullanılan
araç gereçlerin uygun olmaması, özel eğitimde çalışan yönetici ve öğretmenlerin
planlama, hazırlık ve uygulama safhalarında bilgisizlik ve yetersizliklerin olduğu
bulgusuna ulaşmıştır.
Ege, Altıntaş, Acarlar, Cavkaytar ve Baydık (2004) “Özel Eğitimde Sorunlar ve
Çözüm Önerileri” adlı çalışmalarında sorunların; özel eğitim öğretmenlerinin nitelik ve
sayısal olarak yetersiz olması, genel eğitim öğretmenlerinin özel eğitim alanında yetersiz
olması, özel eğitim okullarında yöneticilerin özel eğitime yönelik bilgi eksiklikleri, fiziki
ve donanımsal eksiklikler, bina ve eklentilerinin engelli bireylerin erişimine tam cevap
verememesi, denetim elemanlarının özel eğitimle ilgili yeterli bilgiye sahip olmamaları
şeklinde sonuçlar elde etmişlerdir.
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Demirtaş, Arslan ve Güven (2016) “Özel Eğitim Okullarının Yönetimsel
Sorunları” adlı çalışmalarında Malatya, Aydın ve Eskişehir’de resmi özel eğitim
okullarında görevli müdür ve müdür yardımcılarının bu okullarda yaşana yönetimsel
sorunlara yönelik görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda stajyer
öğretmenlere sınıf verilmesi, özel eğitim alanında alınan sertifikalarla öğretmen
görevlendirilmesi, öğrenci kayıtlarındaki süreklilik uygulaması, taşımayla ilgili sorunlar,
e-okul modülünün özel eğitime uygun olmaması, satın alma, su elektrik vb. konular, veli
baskı ve ilgisizliği, denetleyenlerin özel eğitimi yeterince bilmemeleri gibi yönetsel
sorunlar yaşandığını belirtmişlerdir.
Gündüz ve Akın (2015) “Türkiye’de Devlet Okullarındaki Özel Eğitimle İlgili
Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı çalışmada Isparta’da özel eğitimde çalışan öğretmen
ve personel ile bu okullarda öğrencisi bulunan velilerin özel eğitimdeki sorunlar ve
çözüm önerilerine ilişkin görüşleri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda özel eğitim
öğrencilerine uygun ortamların yeterli olmadığı ve öğretmenlerin yetersiz olduğu
bulgusunu elde etmişlerdir.
Doğan (2015)

örgüt kültürünün çalışan motivasyonuna etkilerini incelediği

çalışmasında örgüt kültürü ve çalışanların motivasyonları arasında istatistikî olarak
anlamlı bir ilişkinin olduğu ve bu ilişkinin pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu görülmüştür.
Aydemir, Diken, Yıkmış, Aksoy ve Özokçu (2015) “Özel eğitim alanında çalışan
öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ve yaşam doyumlarının incelenmesi” adlı
çalışmalarında İstanbul Anadolu yakasında özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin
tükenmişlik ve yaşam doyumu düzeylerinin birbirleriyle ve kişisel değişkenlere göre
durumu araştırılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin tükenmişlik seviyelerinin kıdem, yaş
ve okul türüne göre değişiklik gösterdiği görülürken yaşam doyumlarının ise cinsiyet ve
yaş dağılımına göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Yine öğretmenlerin tükenmişlik
düzeyleriyle yaşam doyumu düzeyleri arasında anlamı ve negatif yönlü korelasyon
olduğu tespit edilmiştir.
Üçkardeş (2013) araştırmasında samimi ve güçlü ilişkilerin motivasyonu
arttırdığını belirtmiştir.

Ayrıca çalışma yaşamı içinde iyi kurulmuş koordinasyon

sisteminin, yardımlaşma ve dayanışmanın ve psiko-sosyal desteklerin motivasyonu
arttırdığını belirtmektedir.
Kıdak ve Aksaraylı (2009) araştırmalarında çalışanların iş yaşamında tanınıyor
olmasının yönetim, çalışma şartları, iş ilişkileri ve diğer faktörlerin motivasyonlarını
yüksek düzeyde ve olumlu yönde etkilediğini belirtmektedir. Ayrıca çalışmada
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motivasyon etkenlerinin birbirleriyle pozitif yönlü ve doğru orantılı ilişki içinde oldukları
tespit edilmiştir.
Örücü, E. ve Kanbur, A. (2008) araştırmalarında motivasyonla ilgili olarak
yöneticilerin motivasyon sağlayan araçları ve bu araçların kişilere etkilerini bireysel
özellik ve ihtiyaçlarını dikkate alarak tespit etmeleri gerektiğini sonucuna ulaşmışlardır.
Yazıcı, H. (2009) çalışmalarında öğretmenlerin psikolojik yönleriyle mesleki
yönleriyle arasında ilişkinin olduğunu ve öğretmenlerin mesleki motivasyonunun iç ve
dış faktörlerin sosyal süreçlerle ilişkilendirilmesiyle araştırılması gerektiğini ileri
sürmüşlerdir.
Acat ve Yenilmez (2004) “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik
Mesleğine İlişkin Motivasyon (Güdülenme) Düzeyleri” adlı çalışmalarında öğretmenlerin
motivasyonlarının yüksek olduğu ve sorunların motivasyonlarını

düşüremediği

saptanmıştır.
Turhan ve Ağaoğlu, (2011) “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek
Lisans Programı ve Eğitim Fakültesi 4.Sınıfta Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının
Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeyleri (Akdeniz, Anadolu, Dumlupınar ve
Fırat

Üniversiteleri

Örneği)”

adlı

çalışmalarında

öğretmenlik

mesleğine

olan

motivasyonlarının yüksek olduğu, bölüm ve cinsiyete göre motivasyon seviyelerinin
farklılık gösterdiği ancak öğrenim gördüğü üniversite ve program türüne göre farklılık
göstermediği sonucuna ulaşmışlardır.
Argon ve Ertürk ( 2013)’ün çalışmasında ilköğretim öğretmenlerinin örgütsel
kimliğe ilişkin tutumlarının sık sık seviyesinde ve iç kaynaklı motivasyona dair
tutumlarının “yüksek” seviyede olduğu görülmüştür.
Çalışmalarda motivasyon düzeyleri ve motivasyonun diğer değişkenlerle
ilişkisinin incelendiği çok sayıda çalışma olduğu görülmüştür. Ancak özel eğitimde
çalışanlarla ilgili çalışma yok denecek kadar az olduğu alan yazın taramasında
saptanmıştır. Bu alanda Denizli ili ve ilçelerinde de bu alanda yakın zamanda yazılmış bir
çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışma bu alandaki eksikliği tamamlaması ve alan
yazına katkı sağlanması açısından önemli görülmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YÖNTEM
Bu bölümde, araştırmanın kurulduğu model, çalışma grubu, veri toplamada
kullanılan araç, verilerin toplanması ve çözümlenmesine kullanılan istatistiksel işlemler
incelenmiştir.
3.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada, resmi özel eğitim okullarında görev yapan öğretmen ve
yöneticilerin motivasyon düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
nedenle, araştırma betimsel bir çalışmadır. Çalışma betimsel olmasının yanında nitel bir
çalışmadır. Nitel araştırma, “yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış görüşme
formları ya da doküman inceleme gibi nitel veri toplama teknikleriyle olgu ve olayların
doğal ortamlarında gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya çıkarılmasına ilişkin nitel
süreçlerin takip edildiği çalışmalardır” (Yıldırım ve Şimşek 2013, s.39).
3.2. Çalışma Grubu
Bu araştırmada yer alan çalışma evreni 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Denizli
ili Metropol ilçeleri olan Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde resmi özel eğitim
kurumlarında görev yapan 264 öğretmen ve 22 okul yöneticisinden oluşmaktadır.
Araştırmada “maksimum çeşitlilik örneklemesi” ile çalışma pozisyonu, kıdem, yaş,
cinsiyet ve branş gibi farklı özelliklere sahip öğretmenler ve okul yöneticileriyle
görüşmeler yapılmıştır. Okulun bulunduğu yer, öğrenci ve veli profili birbirinden farklı
okullarda çalışan 3 okul müdürü, 6 müdür yardımcısı ve 41 öğretmen olmak üzere toplam
50 katılımcıya ulaşılarak veriler toplanmıştır. Araştırmaya katılan okul yöneticileri ile
öğretmenlerin kişisel özellikleri aşağıda Tablo 3.1’de verilmiştir.
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Tablo 3.1. Katılımcı Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Kişisel Özellikleri
Kişisel Özellik
Okul Müdürü
Okulda Çalışma Pozisyonu Müdür Yardımcısı
Öğretmen
2-10 yıl
Kıdem
11-20 yıl
21-30 yıl
26-35 yaş
Yaş
36-45 yaş
46-58 yaş
Kadın
Cinsiyet
Erkek
Özel Eğitim, rehberlik
Beden Eğt., Müzik, Görsel Sanatlar, El san.
Branş
Sınıf, Okul Öncesi
Toplam

f
3
6
41
14
27
9
11
32
7
41
9
37
8
5
50

%
6
12
82
28
54
18
22
64
14
82
18
74
16
10
% 100

Tablo 3.1’de katılımcı okul yöneticileri ve öğretmenlerin okulda çalışma
pozisyonu olarak çoğunun (% 82) öğretmen olduğu, kıdem olarak çoğunun (% 54) 11-20
yıl aralığında olduğu görülmüştür. Katılımcıların yaş dağılımında çoğunun (% 64) 36-45
yaş aralığında olduğu, cinsiyet dağılımına göre çoğunun (% 82) kadınlardan oluştuğu
görülmüştür. Çalışma grubunun özel eğitimlerde çalışanlar olmasının da etkisiyle branş
olarak katılımcıların büyük kısmının (% 74) özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerinden
oluştuğu görülmüştür. Çalışmanın katılımcılarının çalışma pozisyonu, kıdem, yaş,
cinsiyet ve branş olarak maksimum çeşitlilik örneklemesine uygun olduğu ve bu çeşitliği
sağlayabileceği öngörülmektedir.
3.3. Veri Toplama Aracı
Özel

eğitim

kurumlarında

çalışan

okul

yöneticileri

ve

öğretmenlerin

motivasyonlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunun belirlenmesinin amaçlandığı bu
araştırmada araştırma için gerekli verilerin toplanmasında araştırmacının alan yazını
tarayarak ve uzman görüşü doğrultusunda geliştirdiği ve yedi maddeden oluşan yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu müdür, müdür yardımcısı
ve öğretmen olmak üzere farklı pozisyonlarda birer katılımcıya pilot uygulama yapılarak
test edilmiş ve ölçeğin kullanışlılık kriterlerini karşıladığı görülmüştür.
Hazırlanan

görüşme

formunda

“Okul

yönetimiyle

olan

ilişkilerinizin

motivasyonunuzu nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?, Velilerle olan ilişkilerinizin
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motivasyonunuzu nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?, Okulunuzun sahip olduğu fiziksel
koşulların motivasyonunuzu nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?, Birlikte çalıştığınız
meslektaşlarınızın motivasyonunuzu nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?, Özel eğitimde
uygulanan

mevzuatın

motivasyonunuzu

nasıl

etkilediğini

düşünüyorsunuz?,

Motivasyonunuzun artırılması yönünde görüş ve beklentileriniz nelerdir?” şeklinde
sorular yer almaktadır.
Verilerin toplanması sürecinde, öncelikle gerekli izinler alınarak görüşülecek okul
yöneticilerinden çalışma ile ilgili bilgi verilerek randevu alınmak suretiyle görüşme talep
edilmiş ve kabul eden müdür ve müdür yardımcıları ile görüşme yapılarak notlar
tutulmuş ve izin verenlerim ses kaydı alınmıştır. Öğretmenlerle görüşmeden önce okul
yönetimlerine çalışma içeriği ile bilgilendirme yapılarak öğretmenlerle görüşmek için
gerekli izin alınmış ve öğretmenlere çalışma içeriği anlatılmış ve gönüllü olan ve katkı
sunmak isteyen öğretmenlerle görüşülerek sorular sorularak notlar alınmış ve izin veren
öğretmenlerin ses kaydı da alınmıştır. Görüşmelere okul yöneticileri ve öğretmenlerden
izin alınarak başlanmış ve sorular sırayla sorulmuştur. Katılımcıların verdikleri ve not
edilmiş olan yanıtlar kendilerine okunarak onayları alınmıştır. Gerekli olması halinde
katılımcılara ilave sorular sorulmuştur.

3.4.Verilerin Analizi
Bu araştırmada görüşme tekniğiyle elde edilen verilerin geçerlik ve güvenirlik
kıstaslarına uymasını sağlamak için azami gayret gösterilmiştir. Katılımcılardan elde
edilen verilerin toplanmasıyla 50 kişilik veri seti oluşturulmuştur. Elde edilen veriler
betimsel analiz yapılmak suretiyle süreç devam ettirilmiştir. Betimsel analiz,
derinlemesine analiz gerektirmeden, verilerin daha yakından incelenmesini ve bu verileri
açıklayan kavram ve temalara ulaşılmasını gerektiren bir analizdir (Yıldırım ve Şimşek,
2008, s. 89). Bu çerçevede görüşme sonucunda elde edilen veriler betimsel analizle
değerlendirilmiş ve benzerlik gösteren ve birbiriyle ilişkisi olan veriler, temaların altında
kodlar halinde bir araya getirilerek yorumlanmıştır.
Araştırmada, görüşmecilerin sorulara verdikleri yanıtlar kategorileştirilerek
incelenmiş ve tablolar halinde verilerek yorumlanmıştır. Çok önemli görülen ve
orijinalliği korunan yanıtlar araştırmada örnek olarak yazılmıştır. Araştırmanın
raporlaştırılmasında etik ilkeler ve gizlilik kuralları çerçevesinde araştırmaya katılan okul
yöneticileri ve öğretmenlerin isimleri verilmemiş; ilgililerin görüşleri kodlanarak
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öğretmenler (K1, K2, K3…..) ve yöneticiler (Y1, Y2, Y3, …..) şeklinde ifade edilmiş
katılımcı sayısı (f) sembolü kullanılarak verilmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde veri toplama aracı olarak hazırlanan görüşme formunun uygulanması
sonucu elde edilen verilerin analizine ilişkin bulgu ve yorumlarına yer verilmiştir.
4.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın birinci alt problemi “Öğretmen ve yöneticilerin yönetimle ilişkileri
motivasyon düzeylerini nasıl etkilemektedir?” olarak belirlenmiştir. Bu alt problemin
çözümüne yönelik katılımcıların görüşleri analiz edilerek “Olumlu etkiler”, “Değişken”
ve “Etkisiz” kodları altında Tablo 4.1’de verilmiştir.
Tablo 4.1. Yönetimle İlişkilerden Kaynaklanan Faktörlere İlişkin Katılımcıların
Görüşleri
Yönetici
Öğretmen
Tema
Kod
f
f
Olumlu
4 (Y1, Y9, Y20,
26 (K7, K8, K10, K13, K14,
Y24, Y40)
K16, K18, K19, K21, K22,
K25, K30, K32, K34, K36,
K37, K38, K41, K42, K43,
K45, K46, K47, K48, K49,
Yönetimle
K50)
İlişkiler
Değişken
4 (Y2, Y4, Y17,
14 (K3, K5, K6, K11, K12,
Y35)
K15, K23, K26, K27, K28,
K29, K33, K39, K44)
Etkisiz
1 (K31)
Tablo 4.1’de verilen okul yöneticileri ve öğretmenlerin motivasyonlarını etkileyen
yönetimle ilişkili faktörlere yönelik görüşleri incelendiğinde katılımcıların büyük
çoğunluğunun “Olumlu” görüş bildirdikleri görülmektedir. Bunun yanında yönetimle
olan ilişkilerinin motivasyon üzerinde etkilerini “Değişken” olarak niteleyen katılımcılar
da bulunmaktadır.
Şüphesiz ki motivasyonu etkileyen en önemli unsurlardan biri de çalışanların
yönetim ile ilişkileri ve yöneticilerin tutum ve davranışlarıdır. Özel eğitim okullarında
çalışan okul yöneticileri ile öğretmenlerin motivasyonunu etkileyen yönetim ilişkilerine
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ilişkin katılıcıların en fazla “Olumlu” şeklinde görüş bildirdikleri görülmüştür. Bu konuda
katılımcılardan bazıları şunları söylemiştir.
Tabi ki olumlu etkilemektedir. İdare ile iletişim iyi olduğu sürece motivasyon iyidir. (Görüşme
Formu: K7)
İdarecilerle iletişimin sağlıklı olması motivasyonu kesinlikle çok etkiliyor. (Görüşme Formu: Y9 )
Normal hayat gibi ilişkiler iyiyse motivasyon iyi oluyor. Okul yönetimi ile ilişki iyiyse motivasyon
olumlu etkileniyor. (Görüşme Formu: K14 )
Müdürümün enerjisi bize tam bir motivasyon sağlıyor. (Görüşme Formu: K16 )
Çok önemli. İyi ilişki, iyi motivasyon demek. (Görüşme Formu: K 18)
Günaydın, iyi günler gibi sözler bile motivasyonumuzu olumlu etkilemektedir. (Görüşme Formu:
K19 )
Gayet iyi. İdarecilerimle aram iyi olduğu için motivasyonum mükemmel. (Görüşme Formu: K21)
Fazlasıyla etkiliyor. İlişkiler iyiyse motivasyon tabi ki süper……(Görüşme Formu: K22 )
Doğru orantılı olarak etkilediğini düşünüyorum. (Görüşme Formu: Y24 )
Okul yönetimi ve öğretmenlerin arasındaki pozitif ilişkiler motivasyonu olumlu etkiliyor.(Görüşme
Formu: K25 )
Motivasyonum üzerinde etkisi çok oluyor. (Görüşme Formu: Y40 )
Okul yönetimindekilerin motive edici konuşması ve yardımcı olması olumlu etkiler. (Görüşme
Formu: K41 )
Eğitimin okul aile öğretmen elemanlarından oluştuğunu düşünürsek ebetteki idarenin tavrı
öğretmen motivasyonunda etkilidir. (Görüşme Formu: K43 )
Okul yönetiminin ılıman tavrı ve güzel diyaloğu motivasyon üzerinde etkili oluyor. (Görüşme
Formu: K49 )

Özel eğitim okullarında çalışan okul yöneticileri ile öğretmenlerin motivasyonunu
etkileyen yönetim ilişkilerine ilişkin görüşleri “Değişken” şeklinde görüş bildirdikleri de
görülmüştür. Bu konuda katılımcılardan bazıları şunları söylemiştir.
Okul yönetimi ve öğretmenlerin ilişkileri olumlu olduğu sürece motivasyonu olumlu
etkilenmektedir. (Görüşme Formu: K 2 )
Yönetimle olan ilişkiler sınıf içi performansımın en önemli faktörlerden. Yönetimi öğrenci, veli,
diğer personelle olan ilişkilerimde ya da özel hayatımın olumsuz geçen zamanlarında yardım
taleplerim olduğunda yanımda hissetmediğimde performansım olumsuz yönde etkiliyor. (Görüşme
Formu: K 3 )
Bir idareci olarak okul yönetimi ile senkronize çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Okul
yönetiminde iş bölümü yapılmalı herkesin görev ve yetkileri belirlenmelidir. Bu yanında okul
müdürünün diğer idareci, öğretmen, öğrenci ve veli ile olan iletişiminin de bu motivasyonu
doğrudan etkilediğini düşünüyorum. (Görüşme Formu: K 4 )
Okul yönetimi ile ilişkiler ne kadar iyiyse motivasyon o kadar iyi olmaktadır. Bunu bizzat
yaşayarak görüyorum. (Görüşme Formu: K 5 )
Okul yönetimi ile olan ilişkiler ne kadar olumlu olursa öğretmenin kendini sınıf ortamında daha
güvenli ve huzurlu hissetmesine yardımcı olur. (Görüşme Formu: K 6 )
Okul yönetimi ile ilişkilerim ne kadar açık, objektif ve net olursa motivasyon olarak o kadar
verimli olurum. (Görüşme Formu: K11 )
Okuldaki motivasyonumuzu en yüksek düzeyde etkileyen bir faktör bu kesinlikle. İletişim sağlıklı ve
iyi ise olumlu yönde etkiliyor fakat tam tersi durumda insan o kurumdan ayrılmak istiyor oraya
hizmet etmek istemiyor tabi bu durum bir dalga etkisi yaratarak sınıfı ve velileri de etkiliyor
dolaylı da olsa. Yazacak anlatacak çok şey var ama bu şekilde özetlemiş olayım. (Görüşme Formu:
K12)
Okul müdürünün iletişim durumunun iyi ya da kötü olmasının motivasyonu doğrudan etkilediğini
düşünüyorum. (Görüşme Formu: K17 )
Yönetim öğretmenin isteğini dinleyip çözüm bulamıyorsa, okulda ters giden bir şey olduğunda
çözüm bulunmuyorsa, öğretmenlerin bazılarına ayrımcılık yapılıyorsa bu benim motivasyonumu
etkiler. (Görüşme Formu: K23)
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Yönetim ihtiyaç duyduğum desteği sağlandığında motivasyonum artar. Okulun
bölümlerinin(kaynaklarının) çalışmalarımda sorunsuz kullanmam/ çalışmalarımla ilgili olumlu
dönütler almak veya öğretmen ve öğrenciler için koordinasyon sağlanması gibi. (Görüşme Formu:
K26)
Bazen olumlu bazen olumsu. (Görüşme Formu: K27)
Olumlu ilişkiler olumlu yönde etkilerken olumsuz durumlar ise motivasyonu düşürmektedir.
(Görüşme Formu: K28)

Özel eğitim okullarında çalışan okul yöneticileri ile öğretmenlerin motivasyonunu
etkileyen yönetim ilişkilerine ilişkin görüşlerini “Etkisiz” şeklinde açıklayan bir katılımcı
bulunmaktadır.

Yönetimle olumlu ya da olumsuz ilişki olarak bir değerlendirmede

bulunmamasından dolayı bu şekilde bir görüş bildirdiği düşünülmektedir.
4.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın ikinci alt problemi “Yönetici ve öğretmenlerin motivasyon
düzeylerini velilerle ilişkileri nasıl etkilemektedir?” biçiminde belirlenmiştir. Bu alt
problemin yanıtlanmasında, okul yöneticisi ve öğretmenlerin motivasyonunu etkileyen
velilerle

ilişkilerinden

kaynaklanan

faktörlere

ilişkin

görüşlerinin;

“Olumlu”,

“Olumsuz”, “Beklentileri karşılama ve yol gösterme” ve “Veli tutum ve davranışları”
kodları altında toplandığı görülmüştür. Ulaşılan bulgular Tablo 4.2’de verilmiştir.
Tablo 4.2. Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Motivasyonunu Etkileyen Velilerle
İlişkilerinden Kaynaklanan Faktörlere İlişkin Görüşleri
Yönetici
Öğretmen
Tema
Kod
f
f
Olumlu
4 (Y1, Y9, Y20, 21 (K5, K6, K7, K10,
Y35)
K13, K14, K15, K19,
K25, K26, K28, K31,
K32, K36, K38, K41,
K45, K46, K47, K48,
K49)
Velilerle ilişkiler Olumsuz
1 (Y2)
5 (K3, K11, K21,
K29, K39)
Beklentileri karşılama ve 1 (Y17)
3 (K8, K16, K18)
yol gösterme
Veli tutum ve
3 (Y4, Y24,
11 (K12, K22, K23,
davranışları
Y40)
K27, K30, K33, K37,
K42, K43, K44, K50)
Tablo 4.2’e verilen özel eğitim okullarında çalışan okul yöneticileri ile
öğretmenlerin velilerle ilişkilerinden kaynaklanan faktörlere ilişkin görüşlerine
bakıldığında; en fazla ifade edilen konunun ““Olumlu” olduğu görülürken bunu izleyen
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durumların sırasıyla ; “Veli tutum ve davranışları” “Olumsuz” ve “Beklentileri
karşılama ve yol gösterme” olduğu görülmüştür.
Özel eğitim okullarında çalışan okul yöneticileri ile öğretmenlerin velilerden
kaynaklanan etkenlere yönelik görüşleri incelendiğinde en belirgin bulgunun ailelerle
kurdukları olumlu ilişkilerin sonucunda ortaya çıkan işbirliğinin ve etkili iletişimin
motivasyon durumlarını “Olumlu” olarak etkilediğidir. Buna yönelik katılımcılardan
bazıları şunları söylemiştir.
Velilerle olan diyaloğum ve iletişimim çok iyi. İyi yönde etkiliyor. (Görüşme Formu: Y1, K28,
K31, K 36)
Velilerin destek ve ilgileri öğretmenin motivasyonunu önemli ölçüde etkiler Öğretmen öğrenciyle
olan ilişkisinde daha verimli olabilmesi için veli ile işbirliği içinde de olunması gerekmektedir
(Görüşme Formu: K 6 )
Velilerle iyi diyalog kurunca aradaki ilişkilerde iyi oluyor. Bu tabi motivasyonu olumlu etkiliyor.
(Görüşme Formu: K 7 )
Velilerle olumlu iletişim kurulduğu sürece öğretmen hem daha objektif bilgiler alıyor hem de
motivasyon yükseliyor (Görüşme Formu: K 9 )
Olumlu iletişim öğretmen için yol gösterici olduğu gibi motivasyonu da olumlu etkiliyor. (Görüşme
Formu: K 10 )
Velilerle sorunsuz iletişim demek iyi motivasyon demek(Görüşme Formu: K13)
İyi etkiliyor, velileri dinlediğiniz dertlerine çözüm aradığınız zaman zaten motivasyonunuz
artıyor.(Görüşme Formu: K 14)
Öğretmen, veli ve öğrenci üçgeninde iletişim iyi kurulmuşsa motivasyonu olumlu
etkiliyor.(Görüşme Formu: K 19 )
Veli ve Öğretmen arasındaki güzel ilişki motivasyonu etkiler. (Görüşme Formu: Y20)
Veli ve öğretmen üzerine düşen görevleri yerine getirirse ilişkiler iyi oluyor. Motivasyonu da
olumlu etkiliyor(Görüşme Formu: K25)
Velilerin etkinliklere katılım göstermesi/ çocukların ihtiyaçlarını tam ve zamanında gidermesi ve
ilişkilerimizin iyi olması motivasyonumu arttırır. (Görüşme Formu: K26)
Özel eğitim okullarında çalışan okul yöneticileri ile öğretmenlerin motivasyonunu etkileyen
velilerden kaynaklanan etkenlerden bir diğeri “Veli tutum ve davranışları” olarak görülmüştür. Buna
yönelik katılımcılardan bazıları şunları söylemiştir.
Okulu idare, öğretmen, öğrenci ve velinin de içinde olduğu bir bütündür. Velilerle olan olumlu
ilişkilerimiz öğrenciye, öğretmene onların okuldaki başarı ve mutluluklarının idareci olarak bizi
doğrudan etkilediğini düşünüyorum. (Görüşme Formu: Y4)
Olumlu ve işbirlikçi bir ilişki tabii ki çalışma şevk ve gayretini artırırken tam tersi durumda
yapılan şeyler sadece sınıfta kalıyor. Bu da bizim açımızdan üzücü ve bize ekstra iş yükleyici bir
durum olduğundan çalışmalara ister istemez her zaman olmasa da olumsuz yansıyabiliyor.
(Görüşme Formu: K 12 )
Fazlasıyla etkiliyor. Veli ile iyi ilişki kurulması çok önemli . Nedeni ise arada ilişki ile bir sorun
yaşanırsa bu öğretmeni motivasyon dahil her yönden etkiliyor. (Görüşme Formu: K 22)
Veli dersimi işlemem için gerekli malzemeleri temin etmiyorsa, bana işimle ilgili akıl vermeye
çalışırsa olumsuz etkilenirim. (Görüşme Formu: K 23)
Motivasyonumu etkilemesine izin vermemesine çalışsam da, bazı durumlarda olumlu ya da
olumsuz etkilenebiliyorum. (Görüşme Formu: Y24)
Bazen olumlu bazen olumsuz yönde veli etkisi mutlaka oluyor. (Görüşme Formu: K27)
Velilerin tepkisinin olumlu ya da olumsuz olması motivasyonu olumlu ya da olumsuz etkiliyor.
(Görüşme Formu: K30)
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Veli ile iyi ilişki için sahip olduğu tutumda önemli. Tek taraflı iletişim kurulduğunda bu öğretmeni
yoruyor. Bu da olumsuz etkiliyor. (Görüşme Formu: K 33 )
Velilerle olan olumlu veya olumsuz etkileşimin öğretmen motivasyonunda olumlu ya da olumsuz
etkiye sahip olmaması gerektiğini düşünüyorum ama etkiliyor(Görüşme Formu: K34 )
İlişki her şekilde motivasyonu etkiliyor, iyi ilişki kurulması iyi yönde etkiler. (Görüşme Formu:
K37 )
Özellikle özel eğitimde aile en önemli faktör öğrenci gelişimi için. Ailenin tutumu ebetteki önemli.
İşbirlikçi ve ılımlı olması eğitim sürecini olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. (Görüşme
Formu: K 43 )

Özel eğitim okullarında çalışan okul yöneticileri ile öğretmenlerin motivasyonunu
etkileyen velilerden kaynaklanan etkenlerden bir diğeri de velilerin ilgisiz tavırları
sonucunda ortaya çıkabilen “olumsuz ilişkiler” olarak görülmüştür. Buna yönelik
katılımcılardan bazıları şunları söylemiştir.
Her şey yolunda iken velilerin durumu taktir etmemesi motivasyonumu olumsuz etkiler.(Görüşme
Formu: Y2)
Velilerle her zaman etkileşimde olduğum için onlarla yaşadığım olumsuz durumlar
motivasyonumu olumsuz etkiliyor. Okullarımızda velilerinizin sözleri genelde maalesef
öğretmenlerimizin sözlerinden daha değerli olduğu için öğretmenin kendini anlatması bazı
durumlarda çok zor olabiliyor. Kendini anlatamayan öğretmenin kendim de dahil motivasyonu da
düşüyor. (Görüşme Formu: K3 )
Velilerle her daim sorun yaşanması muhtemel bir durumdur bu nedenle önce çözüm odaklı oluyor,
sonuç elde edemiyorsam da kendi haline bırakıyorum olumsuz etkileniyorum bu durumdan.
(Görüşme Formu: K11 )
Maalesef bazen veli ile doğru dürüst iletişim kuramıyoruz. Bunun asıl nedeni velinin olumsuz
tutumu oluyor. Kendini tüm iletişim yollarına kapatıyor. İşte o zaman motivasyon olumsuz
etkileniyor. (Görüşme Formu: K21)
Genellikle olumlu dönüşler alıyoruz ancak bazı durumlarda kendimizi ifade edememek bizleri
olumsuz etkilemektedir. (Görüşme Formu: K29 )
Özel eğitim okullarında çalışan okul yöneticileri ile öğretmenlerin motivasyonunu etkileyen
velilerden kaynaklanan etkenlerden bir diğeri “Beklentileri karşılama ve yol gösterme” olarak görülmüştür.
Buna yönelik katılımcılardan bazıları şunları söylemiştir.
Özel eğitim velileri diğer velilere göre farklıdır. Onları dinler ve yol gösterirseniz ilişkiler çok iyi
olur ve motivasyonumuzu olumlu etkiler. (Görüşme Formu: K8 )
Velilerin beklentileri çok yüksek bu da üzüyor beni; bir de rehabilitasyon merkezlerinin onlara
yanlış bilgi vermesiyle arada kalıyoruz. Motivasyonum düşüyor. (Görüşme Formu: K16)
Velilerin beklentilerinin yüksek olması ve çocuklarının durumlarını kabul etmemeleri nedeniyle
problemler yaşıyoruz bu durum da motivasyonu olumsuz etkiliyor. (Görüşme Formu: Y17)
Bize güvenip bizimle birlikte çalışmalara devam ettikleri sürece her şey çok güzel gidiyor
(Görüşme Formu: K18)

4.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın üçüncü alt problemi “Okulun sahip olduğu fiziksel koşullar
motivasyon düzeylerini nasıl etkilemektedir?” olarak belirlenmiş ve okul yöneticileri ile
öğretmenlerin motivasyonlarını etkileyen fiziksel koşullara ilişkin olarak; “Olumlu” ve
“Olumsuz” olarak kodlanmış ve Tablo 4.3’te verilmiştir.
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Tablo 4.3. Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Motivasyonunu Etkileyen Fiziksel
Koşullara İlişkin Görüşleri
Yönetici
Öğretmen
Tema
Kod
f
f
Olumlu
6 (Y1, Y2, Y9,
33 (K3, K8, K10, K11,
Y20, Y24, Y35,
K12, K13, K14, K18, K21,
Y40)
K22, K23, K25, K26, K28,
K29, K30, K31, K32, K33,
K34, K36, K37, K38, K41,
Fiziksek Koşullar
K42, K43, K45, K46, K47,
K48, K49, K50)
Olumsuz
1 (Y17)
11 (K5, K6, K7, K15,
K16, K19, K22, K27, K39,
K44)
Tablo 4.3’de verilen okul yöneticileri ile öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde;
özel eğitim okullarında fiziksel koşullarla ilgili olarak yeterli olması olumlu etkilediği
görülürken diğer konunun yetersiz olması durumunda da olumsuz etkilendiği
görülmüştür.
Özel eğitim okullarında çalışan okul yöneticileri ve öğretmenlerin motivasyonunu
etkileyen etmenlerden fiziksel şartlarla ilgili olarak çoğunlukla yeterli olmasının olumlu
etkilediği belirtilmiştir. Bu konuda katılımcılardan bazıları şunları söylemiştir.
Okulumuzun sahip olduğu fiziksel koşullar gayet güzel, bundan dolayı motivasyonum olumlu
etkileniyor. (Görüşme Formu: Y1)
Düzenli tertipli ve temiz fiziksel ortam motivasyonumu olumlu etkiler. (Görüşme Formu: Y2)
Okulumuzdaki sınıfların küçük oluşu ama öğrencilerin fazla oluşu ders yapma şevkimi
olumsuz etkiliyor. İyi bir ortama sahip okul daha mutlu bir şekilde derslere girmeme neden
olur. (Görüşme Formu: K3 )
İdareci olarak öğrenci ve öğretmenlere okulu fiziksel koşullarının eğitim ve öğretime uygun
hale getirilmesinde sorumluyuz. Biz bu koşulları sağlayamazsak eğitim ve öğretim sekteye
uğrar. (Görüşme Formu: Y4 )
Okulumun fiziki şartları birçok okula göre çok iyi olduğu için motivasyonumu olumlu
etkiliyor. (Görüşme Formu: K8 )
Okulumuz şartları ölçüsünde en iyi fiziksel şartları sağlıyor buda tabi ki motivasyonu
yükseltiyor (Görüşme Formu: K11 )
Yeterli koşullar takdir edilir ki mutluluk verir, motivasyon artırır. (Görüşme Formu: K12)
Sınıfın fiziksel şartlarının yeterli düzeyde olması bile olumlu etkiliyor. İnsan çalışırken mutlu
oluyor. (Görüşme Formu: K14 )
Sınıfımızda yapılan fiziksel iyileştirmeler motivasyonumuzu arttırıyor (Görüşme Formu:
K18)
Okulumuz fiziksel koşul olarak gayet donanımlı olduğu için moral ve motivasyonumuz iyi
(Görüşme Formu: K23 )
Temiz rahat ve imkanları olan bir okulda çalışmak, performansımı olumlu etkiliyor.
(Görüşme Formu: Y24 )
Dersliklerin, atölyelerin, spor salonunun yeterli donanımda olması motivasyonu olumlu
etkilemektedir. (Görüşme Formu: K25 )
Okulun sahip olduğu bahçe / uygulama evi özellikle motivasyonumu arttırmaktadır.
(Görüşme Formu: K26 )
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Temiz rahat ve imkanları olan bir okulda çalışmak, performansımı olumlu etkiliyor.
(Görüşme Formu: K28 )
Okulun yeterli derslik, bireysel çalışma odası olması vb. şeyler olumlu etkiliyor (Görüşme
Formu: K29 )
Yeterli olması çalışmayı etkiliyor. Çalışınca başarı geliyor. Sonuç olarak motivasyonu
olumlu etkiliyor (Görüşme Formu: K30 )
Özel eğitim okullu için çok fiziki şartlarımız iyi olduğu için motivasyonumuzu iyi yönde
etkiliyor (Görüşme Formu: K31 )
Okulumuzun konumu ve fiziki koşulları olumlu şekilde motivasyonumu etkilediğini
düşünüyorum. (Görüşme Formu: K32 )
Okulumuzun sahip olduğu fiziksel koşullar gayet güzel, bundan dolayı motivasyonum olumlu
etkileniyor. (Görüşme Formu: Y35 )
Yeterli ve malzemesi çok olan atölyelerde çalışmak olumlu etkiliyor (Görüşme Formu: K37)
Özel eğitim için fiziksel ortamın elbette ki önemi var. Duyu bütünleme odaları, jimnastik
salonları olan okul ile olmayan okullar karşılaştırılamaz. Olumlu etkiliyor (Görüşme Formu:
K43 )

Özel eğitim okullarında çalışan okul yöneticileri ve öğretmenlerin motivasyonunu
etkileyen etmenlerden fiziksel şartlarla ilgili olarak yetersiz olmasının da olumsuz
etkilediği belirtilmiştir. Bu konuda katılımcılardan bazıları şunları söylemiştir.
Fiziki koşullar farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmak için gereklidir. Olanaksız bir
koşulda öğrencileri bilgi ve beceri aktarımı durumu zorlaştırır ve motivasyonumu olumsuz
etkiler. (Görüşme Formu: K6 )
Okulumun sahip olduğu daha doğrusu sahip olmadığı fiziksel şartlar olumsuz etkiliyor.
(Görüşme Formu: K7)
Okulun fiziksel şartları yetersiz olduğundan dolayı çok olumsuz etkiliyor. (Görüşme Formu:
K15 )
Şartların olumsuz ve imkanların yetersiz olması elbette olumsuz etkiliyor. (Görüşme Formu:
Y17)

4.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın dördüncü alt problemi “Meslektaşlarıyla ilişkileri motivasyon
düzeylerini nasıl etkilemektedir?” şeklinde belirlenmiş ve okul yöneticileriyle
öğretmenlerin motivasyonlarında meslektaşlarından kaynaklanan faktörlere ilişkin
görüşlerinin “Olumlu”, “Duruma göre değişen”, “Olumsuz” konularında yoğunlaştığı
görülmüştür. İlgili analiz Tablo 4.4’de verilmiştir.
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Tablo 4.4. Özel Eğitimde Çalışan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Motivasyonu
Etkileyen Meslektaşlardan Kaynaklanan Faktörlere İlişkin Görüşleri
Yönetici
Öğretmen
Tema
Kod
f
f
Olumlu
4 (Y1, Y9, Y17, 36 (K7, K8, K10, K11, K12,
Y20, Y24)
K13, K14, K15, K16, K18,
K19, K21, K23, K25, K26,
K28, K29, K30, K31, K32,
Meslektaşlardan
K33, K34, K36, K37, K38,
kaynaklanan
K39, K41, K42, K43, K45,
faktörler
K46, K47, K48, K49, K50)
Duruma göre
4 (Y2, Y4, Y35, 6 (K5, K6, K22, K27, K44)
değişen etkiler
Y40)
Olumsuz
0
1 (K3)
Tablo 4.4’e verilen özel eğitim okullarında çalışan okul yöneticileri ve
öğretmenlerin motivasyonlarını etkileyen meslektaşlarından kaynaklanan faktörlere
bakıldığında “Olumlu”, “Duruma göre değişen etkiler”, “Olumsuz” olduğu görülmüştür.
Özel eğitim okullarında çalışan okul yöneticileri ve öğretmenlerin motivasyonunu
etkileyen meslektaşlarından kaynaklanan faktörlerden en çarpıcı ve en fazla olanın
“Olumlu ve motivasyonu arttıran etkenler” olduğu görülmüştür. Buna yönelik
katılımcılardan bazıları şunları söylemiştir.
Olumlu ve performansı artırıcı (Görüşme Formu: Y1 )
Çalışma arkadaşlarım olumlu etkiliyor. (Görüşme Formu: K7)
Çalışma arkadaşlarımla iyi ilişkiler içindeyiz, dayanışmamız iyi. Dolayısıyla motivasyonumuz da
süper. (Görüşme Formu: K8 )
Birlikte çalıştığımız kişiyle iletişimimiz çok iyi motivasyonumuz da haliyle yüksek. (Görüşme
Formu: Y9 )
Beraberlik sağlandığında çalışmalarda motivasyonu olumlu etkiliyor. (Görüşme Formu: K 10)
Derse birlikte girilen öğretmen arkadaş bence motivasyon olarak her şeyden daha önemli. İyi
anlaşılan bir ortakla her daim motivasyonum yüksek oluyor. (Görüşme Formu: K11 )
Ekip ruhu ile hareket edilebilen bireylerle çalıştığımda bu beni daha fazla kendini geliştirmeye,
birikimlerini paylaşmaya ve birikimleri edinmeye iter. (Görüşme Formu: K12 )
Enerjisi süper arkadaşımın. Araştırmacı yenilikçi. Benim motivasyonumu da sürekli yüksek tutuyor
(Görüşme Formu: K16)
Okuldaki meslektaşlarımla sürekli etkileşim ve uyum içinde çalışıyoruz. Bu iyi ilişkiler ve
birbirimize destek olmamız motivasyonumuzun hep yüksek olmasını sağlıyor. (Görüşme Formu:
Y17 )
Harika iyi ki tanımışım uyum birbirini anlamak çok önemli motivasyon hep üst düzeyde
(Görüşme Formu: K18 )
Özel eğitimde çalışanlar için ekip arkadaşı çok önemlidir. Partnerin iyi olursa motivasyonunuz iyi
oluyor (Görüşme Formu: K19 )
Meslektaşlarımla ekip olarak çalışmak, iş yükünü paylaşmak motivasyonumu olumlu etkiliyor
Donanımlı ve seviyeli arkadaşlarla çalışmak motivasyonumu olumlu etkiliyor. (Görüşme Formu:
Y24 )
Zümrem ve diğer branşlardaki öğretmen arkadaşlarla ilişkilerim çok iyi olduğundan
motivasyonum harika (Görüşme Formu: K25 ).
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Rehberlik ve psikolojik danışmanın eğitime katkısını destekleyen bir grupla çalışmak motive
etmektedir. (Görüşme Formu: K26 )
Özel eğitim okulu olduğu için iki öğretmen bir sınıfa derse giriyor. Çalışma arkadaşım sayesinde
motivasyonum olumlu etkileniyor. (Görüşme Formu: K30 )
Çok ama çok iyi etkiliyor. Çünkü diyaloğumuz iyi (Görüşme Formu: K31 )
Çalışan arkadaşların motivasyonu iyi olduğu sürece benim motivasyonum iyi oluyor (Görüşme
Formu: K32 )
Özel eğitim gerçekten zor bir alan arkadaşlarla birbirimize motive ederek çalışıyoruz. Olumlu
etkileri oluyor. (Görüşme Formu: K33)
Tabi ki çalışma arkadaşları motivasyonumuzda etkili oluyorlar. Ben bu yönden şanslıyım
partnerim sayesinde motivasyonum olumlu etkileniyor. (Görüşme Formu: K38 )
Olumsuz etkileyen tek tük olsa da özel eğitimci olduğum için görmezden gelip olumlu etkileyenleri
görüyorum. Böylelikle motivasyonum iyi oluyor (Görüşme Formu: K39 )
Yardımlaşmanın olumlu etkilediğini düşünüyorum. (Görüşme Formu: K41 )
İyi bir ekip her zaman başarı ve mutluluktur (Görüşme Formu: K42 )
Birlikte çalıştığım meslektaşlarıma iyi ilişkiler içinde olmak motivasyonu artırıyor (Görüşme
Formu: K45)
Tamamlayıcı olursak daha etkili çalışmalar yapıyoruz. (Görüşme Formu: K46 )

Özel eğitim okullarında çalışan okul yöneticileri ve öğretmenlerin motivasyonunu
etkileyen meslektaşlarından kaynaklanan faktörlerden bir diğerinin “Duruma göre
değişen etkiler” olduğu görülmüştür. Katılımcılar bu konuda şunları söylemiştir;
Çalışma arkadaşlarımın iş ahlakı, tutum ve davranışları motivasyonumu doğrudan etkiler.
(Görüşme Formu: Y2 )
Okuldaki meslektaşlarımla uyum içinde çalışmamız gerekli. Eğitim öğretim bir çark gibi
düşünüyorum. Bu çarkın içinde öğrenci, öğretmen, veli mili eğitim müdürlüklerini top yekûn
kapsamaktadır. Bu çarkın en ufak bir dişlisi hasar görse tüm sistem sekteye uğrar. (Görüşme
Formu: Y4 )
Beraber çalıştığınız kişiler motivasyonunuzu doğrudan etkiliyor. İlişkiler iyiyse motivasyon olumlu
etkileniyor. (Görüşme Formu: K5 )
Üzüm üzüme baka baka kararır sözünde de olduğu gibi birlikte çalıştığımız meslektaşımızın
motivasyonu olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir (Görüşme Formu: K6 )
İletişim iyiyse olumlu, iletişim kötü ise olumsuz etkiliyor. (Görüşme Formu: K27 )
Pozitif, çalışkan, araştıran, anlayışlı bir meslektaş beni her zaman olumlu motive etmiştir. Ama
tam tersi bir durum da bütün motivemi düşürebilir ve yeterince verimli olamayabilirim. (Görüşme
Formu: Y35 )
Çoğu zaman olumlu oluyor ama işini sevmeden yapan birisi olursa olumsuz etkiliyor (Görüşme
Formu: Y40 )
Meslektaşlarımla olan ilişkilerim iyi olursa okulda çalışma isteğim artıyor. Meslektaşlarımla
yaşadığım olumsuz durumlar okula gelme motivasyonumu olumsuz etkiliyor. Bu yüzden ilk fırsatta
başka bir okula tayin istemeyi düşünüyorum. (Görüşme Formu: K3)

4.5. Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın beşinci alt problemi “Uygulanan mevzuat motivasyon düzeylerini
nasıl etkilemektedir?” şeklinde belirlenmiş ve okul yöneticileri ile öğretmenlerin
motivasyonlarını mevzuattan kaynaklanan nedenlere ilişkin görüşleri analiz edilerek
“Yeterli mevzuat”, “Değişen” ve “Yetersiz mevzuat” kodları altında Tablo 4.5’te
verilmiştir.
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Tablo 4.5. Özel Eğitim Okullarında Çalışan Okul Yöneticileri İle Öğretmenlerin
Motivasyonunu Etkileyen Mevzuattan Kaynaklanan Nedenlere İlişkin Görüşleri
Yönetici
Öğretmen
Tema
Kod
f
f
Yeterli mevzuat
2 (Y20, Y35)
10 (K5, K8, K15, K25,
K31, K33, K36, K43, K47,
K49)
Değişken
1 (Y24)
10 (K10, K12, K14, K16,
Mevzuattan
K22, K30, K37, K45, K48,
Kaynaklanan
K50)
Nedenler
Yetersiz mevzuat
6 (Y1, Y2, Y4, 21 (K3, K6, K7, K11, K13,
Y9, Y17, Y40)
K18, K19, K21, K23, K26,
K27, K28, K29, K32, K34,
K38, K39, K41, K42, K44,
K46)
Tablo 4.5’e bakıldığında, özel eğitim okullarında çalışan okul yöneticileri ve
öğretmenlerin motivasyonlarını etkileyen mevzuattan kaynaklanan faktörlere ilişkin
görüşlerin en fazla “yetersiz mevzuat” kodunda olduğu görülürken bunu sırasıyla;
“yeterli mevzuat”, “Değişken” kodlarının izlediği görülmüştür.
Özel eğitim okullarında çalışan okul yöneticileri ve öğretmenlerin motivasyonunu
etkileyen mevzuattan kaynaklanan faktörlerden en çarpıcı olanı ve en çok ifade edileni
“yetersiz mevzuat” olduğu görülmektedir. Bu konuda katılımcılardan bazıları şunları
söylemiştir.
Mevzuattaki eksiklikler bazen olumsuz yönde etkiliyor ve performansı düşürücü etki yapıyor.
(Görüşme Formu: Y1 )
İlgisiz, yetersiz ve sahayı tanımayan kişiler tarafından yapılan mevzuat iş ve işlemleri
zorlaştırmaktadır. (Görüşme Formu: Y2 )
Özel eğitim mevzuatının öğrencilerimizin genel ihtiyaçlarına çok uygun olmadığını düşünüyorum.
Mevzuat öğrencilere uygun hale getirilirse çalışma motivasyonumun daha yüksek olacağını
düşünüyorum. (Görüşme Formu: K 3 )
Özel eğitim olarak mevzuatımızın öğrencilerimizin engel seviyesine indirgenmesini, velinin
bulunduğu sosyo ekonomik durumu, okulun içinde bulunduğu konumu göz önünde alınması
gereklidir. Bu konuda sahada çalışan özel eğitim öğretmenlerinin deneyimlerinden faydalanılması
inancındayım. (Görüşme Formu: Y4 )
Özel eğitimde uygulanan mevzuatta eksiklikler vardır bunlarda motivasyonu olumsuz yönde
etkilemektedir. (Görüşme Formu: K6 )
Olumsuz etkiliyor özel eğitime gerekli önemin verilmediğini ve özel eğitim Öğretmenlerine de
haklarının verilmediğini düşünüyorum (Görüşme Formu: K7 )
Biraz daha öğrencilerin seviyelerine uygun bir mevzuat oluşturulması gerekiyor. (Görüşme
Formu: Y9 )
Mevzuat çoğu zaman sınıflara uygun olmuyor bu nedenle kendimize uygun hale getiriyoruz yoksa
tükenmişlik seviyemiz oldukça artar. (Görüşme Formu: K11 )
Maalesef olumsuz etkiliyor. Baştan geliştirilmeli (Görüşme Formu: K13 )
Özel Eğitim olarak mevzuatımızın çok yetersiz. Alanda çalışan özel eğitim öğretmenlerinin görüş,
öneri ve deneyimlerinden faydalanılması gerekiyor. (Görüşme Formu: Y17 )
Mevzuat yetersiz çünkü her öğrenci ve okul farklı (Görüşme Formu: K18 )
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Özel eğitim mevzuatı beni olduğu gibi birçok özel eğitimci arkadaşımın motivasyonunu olumsuz
etkiliyor. (Görüşme Formu: K19 )
Çocukların bazıları boyamayı, bazıları kesmeyi seviyor. Dikkatleri çabuk dağılıyor. Aynı anda
hepsine boyama yaptıramadığım oluyor. Bazen yapmamak için inat ediyorlar. Öğrenciye göre
ders yapılmalı. (Görüşme Formu: K 23 )
Orta ve ağır düzey zihinsel engelli çocuklar da grup eğitimi için oldukça zorlayıcı olmaktadır.
Bazı öğrencilerin okulda bireysel eğitim alması için daha çok imkan ve mevzuat sağlanabilmesi
motivasyonumu arttırır. (Görüşme Formu: K26 )
Yönetmeliğin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Haklarımızın daha net ve özel olması gerektiğini
düşünüyorum. (Görüşme Formu: K28 )
Haklarımızın daha çok ve özel olması gerektiğini düşünüyorum. (Görüşme Formu: K29 )
Mevzuatın daha fazla öğrenci odaklı olması gerekli (Görüşme Formu: K32 )
Yapılacak olan yeni düzenlemelerle motivasyonumuzu daha olumlu etkiler hale gelebilir.
(Görüşme Formu: K34 )
Maalesef olumsuz nedeni özel eğitime uygun bir mevzuat değil. Bazı şeyler havada kalıyor
(Görüşme Formu: K38 )
Mevzuatın yeniden düzenlenmesinin ve çocukların seviyesine uygun hâle getirilmesinin olumlu
etkileyeceğini düşünüyorum. (Görüşme Formu: K39 )
Eskiye göre kısmen olumlu ama daha geliştirilmesi gerekiyor. (Görüşme Formu: Y40 )
Mevzuat bu haliyle motivasyonu olumsuz etkiliyor. (Görüşme Formu: K41 )
Özel eğitim mevzuatının koşullar göz önüne alınarak düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
(Görüşme Formu: K42 )

Özel eğitim okullarında çalışan bazı okul yöneticileri ve öğretmenleri de
yeterli olduğunu düşündükleri mevzuatın, motivasyonlarını olumlu etkilediğini
belirtmiştir. Bu konuda katılımcılardan bazıları şunları söylemiştir.
Özel eğitim mevzuatı uygundur, motivasyonumu olumlu etkiliyor. (Görüşme Formu: K5 )
Bazı ufak tefek eksiklikler olmakla birlikte genel olarak olumlu etkiliyor. (Görüşme Formu: Y20)
Özel eğitim mevzuatı yeterli. Bundan dolayı motivasyonuma olumlu etkiliyor. (Görüşme Formu:
K25).
Mevzuat olması gerektiği gibi motivasyonumu olumsuz şekilde etkilemiyor. (Görüşme Formu:
K43)
Mevzuat motivasyonu olumlu anlamda etkilemektedir. (Görüşme Formu: K47)

Özel eğitim okullarında çalışan bir diğer grup okul yöneticisi ve öğretmeni
mevzuattan kaynaklanan faktörlerin motivasyonları üzerinde duruma göre farklılık
yarattığını açıklamışlardır. Bu konuda katılımcılardan bazıları şunları söylemiştir.
Mevzuatta düzenlemeler yapılmalı. Bu şekliyle pek fazla motivasyonumu etkilemiyor (Görüşme
Formu: K10 )
Her şart ve koşulda uygulanmasının zor olduğunu düşünüyorum. Kâğıt üzerinde pek çok şey
harika ama uygulamaya gelince maalesef öğretmenlerin maruz kalmaması gereken pek çok
olumsuz durum yaşandığından mevzuat dört dörtlük olsa bile benim motivasyonumu olumlu
etkilediğini söyleyemem. Şayet herkes işine gelen tarafını görebiliyor. (Görüşme Formu: K 12 )
Özel eğitim mevzuatından kaynaklı motivasyonum bazen olumlu bazen de olumsuz etkileniyor.
(Görüşme Formu: K14 )
Yerine göre olumlu veya olumsuz konular var (Görüşme Formu: K16 )
Motivasyonumu kısmen etkiliyor. Bazen olumlu bazen olumsuz. (Görüşme Formu: K22 )
Bazen gereksiz yere bizleri zora koştuğunu düşünüyorum. Sahadan dönüt almanın önemli olduğu
kanısındayım. (Görüşme Formu: Y24 )
Mevzuat yetersiz. Hak ve sorumluluklar nesnel olarak açıklanmamış yoruma göre değişiyor.
(Görüşme Formu: K30 )
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Özel eğitimde uygulanan mevzuatta iyileştirme çalışmalarının yapılması motivasyonu olumlu
etkiler. Şu andaki mevzuata göre durum ve şartlara göre değişiyor. (Görüşme Formu: K45)
Özel eğitim mevzuatının yerel koşullara göre ve alandan gelen talep ve öneriler göre
düzenlenmesi memnuniyeti ve motivasyonu olumlu etkiler diye düşünüyorum. Şu haliyle bazen
olumlu bazen olumsuz etkiliyor motivasyonumu. (Görüşme Formu: K48)

4.6. Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın altıncı alt problemi “Motivasyon düzeylerinin arttırılabilmesi için
neler yapılmalıdır?” şeklinde belirlenmiş ve okul yöneticileri ile öğretmenlerin
motivasyonlarının arttırılmasına ilişkin görüşleri “Mevzuat”, “Donanım ve donatım”,
“Liyakatli yönetici ve öğretmen”, “Paydaş işbirliği”, “Değer verilmesi”, “Sistematik
işleyiş” kodları altında analiz edilmiş ve Tablo 4.6’da verilmiştir.
Tablo 4.6. Özel Eğitimde Çalışan Okul Yöneticileri İle Öğretmenlerin Motivasyonlarının
Arttırılması İçin Görüş ve Beklentileri
Yönetici
Öğretmen
Tema
Kod
f
f
Mevzuat
3 (Y1, Y2, Y24)
9 (K6, K7, K19,
K25, K28, K30,
K41, K46, K48)
Donanım ve donatım
2 (Y1, Y9)
4 (K7, K15, K27,
K43)
Liyakatli yönetici ve
2 (Y2, Y24)
12 (K3, K5, K7,
öğretmen
K10, K23, K26,
K29, K37, K38,
Görüş ve
K39, K41, K42)
beklentiler
Paydaş işbirliği
3 (Y1, Y4, Y17)
12 (K11, K12, K14,
K21, K22, K27,
K32, K34, K36,
K44, K45, K47)
Değer verilmesi
3 (Y24, Y35,
4 (K8, K13, K45,
Y40)
K50)
Sistematik işleyiş
6 (K12, K16, K18,
K27, K31, K33)
Tablo 4.6’da özel eğitim okullarında çalışan okul yöneticileri ile öğretmenlerin
motivasyonlarının arttırılması için görüş ve beklentileriyle ilgili en fazla ifade edilen
konunun “paydaş işbirliği” ve “liyakatli yönetici ve öğretmen” konuları iken bunları
sırasıyla “Mevzuat”, Değer verilmesi”, “Sistematik İşleyiş”, “Donanım ve donatım”
konularının izlediği görülmüştür.
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Özel

eğitim

okullarında

çalışan

okul

yöneticileri

ile

öğretmenlerin

motivasyonlarının arttırılması için görüş ve beklentilerden en fazla ifade edilen “paydaş
işbirliği” olmuştur. Buna ilişkin katılımcılardan bazıları şunları söylemiştir.
Tüm paydaşların görüşlerinin alınması ve teoriden çok uygulamaya önem verilmesi (Görüşme
Formu: Y1)
Bir öğretmen ve idareci olarak öğrenci, öğretmen ve Veli işbirliğinin hem motivasyonumuzu hem
okul başarısını artırdığı inancındayım. Ayrıca velinin de bu sürece olabildiğince olumlu yönde
katılmalı, öğretmene engel olmamalıdır. (Görüşme Formu: Y4)
Özel eğitim çok derin bir alan biz sınıfta çocuklarla ilgileniyoruz fakat ailelerin psikolojik
durumları ve yapmaları gerekenle ilgili daha çok iletişim kurulabilecek platformlar yaratılmalı bu
konuda rehberlik merkezlerinden daha fazla faydalanılabilir diye düşünüyorum (Görüşme Formu:
K11)
Özel eğitim ile ilgili mevzuat hazırlanırken işin içinde bulunan biz öğretmenlerden görüş
alınmasını isterim (Görüşme Formu: K14 )
Bir öğretmen ve idareci olarak öğrenci, öğretmen ve Veli işbirliğinin hem motivasyonumuzu hem
okul başarısını artırdığı inancındayım. Ayrıca velinin de bu sürece olabildiğince olumlu yönde
katılmalı, öğretmene engel olmamalıdır. (Görüşme Formu: Y17)
Okul veli öğretmen ilişkisi ne kadar iyi olursa motivasyonuna kadar olumlu etkiliyor (Görüşme
Formu: K21 )
Veli öğretmen ve idare işbirliği (Görüşme Formu: K22)
…Yöneticilerin öğretmeni desteklemesi ve velinin işbirliğine açık olması (Görüşme Formu: K 27)
İdare, öğretmen ve velilerin işbirliğiyle çalışmalarını yürütmesi motivasyonu uzu olumlu
etkileyebileceğini düşünüyorum. (Görüşme Formu: K32 )
Orta ve ağır özel eğitimde çalışan öğretmenlerin meslek yaşantısında karşılaştığı güçlükler ve
sorunların çözümü için, görüşlerinin alınıp değerlendirilmesinin, motivasyonu artıracağını
düşünüyorum (Görüşme Formu: K34 )
İletişimin kuvvetli olması. İçten diyaloglar. Olumlu geri dönüşler (Görüşme Formu: K36 )
Veli ve idareden anlayış ve destek (Görüşme Formu: K44)
Veli, idareci ve birlikte çalıştığım ekip arkadaşımla iyi bir iletişim kurularak mesleğimi en iyi
şekilde yapmak beni motive eder (Görüşme Formu: K45 )
Okul ortamındaki koşullar ve meslektaşlar arasındaki işbirliği motivasyonun artmasında önemli
role sahiptir (Görüşme Formu: K47)

Özel

eğitim

okullarında

çalışan

okul

yöneticileri

ile

öğretmenlerin

motivasyonlarının arttırılması için görüş ve beklentileri içinde bir diğer en fazla ifade
edilen konunun “liyakatli yönetici ve öğretmen” olmuştur. Buna ilişkin katılımcılardan
bazıları şunları söylemiştir.
Donanımlı ve iş ahlakına sahip öğretmen ve personel. (Görüşme Formu: K 2 )
Okul yönetiminin öğretmenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmasını, personeline karşı tavır
davranış farkı gözetmemesini, doğrunun yanında yanlışın karşısında olduğunu, herkese eşit
mesafede ama aile kavramının mesafesinde olduğunu personeline göstermesini bekliyorum.
Kısaca toplantılarda personelle ilgili söylenen güzel sözlerin davranışta da gösterilmesini
istiyorum. (Görüşme Formu: K3 )
Özel eğitim alandan mezun kişilerle çalışmak (Görüşme Formu: K5 )
….bu alanda uzman idareciler, (Görüşme Formu: K 7 )
İdare ve diğer öğretmen arkadaşlar bölüm hakkında biraz daha bilgi sahibi olmalılar (Görüşme
Formu: K10 )
Okul idarelerinin bu alanda daha bilinçlendirilmesi ve gereken desteğin sağlanması gerektiğini
düşünüyorum. Okullarda empati kurabilme, farklılıklara saygı gösterebilme becerilerine yönelik
gerekirse eğitim verilmesini isterdim. Daha iyi şartlar sağlandıktan sonra öğrencilerin bu
ortamlara yerleştirilmesini isterim (Görüşme Formu: K12 )
Öğretmenlerin doğum günlerini bir mesajla kutlayabilirler. Acil bir işim çıktığında resmiyete
dökmeden okul inisiyatifini kullanıp izin verebilmeli. (Görüşme Formu: K23 )
iyi bir yönetim ve deneyimli pozitif arkadaşlarla çalışmak (Görüşme Formu: Y24 )
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Özel Eğitimde tüm çalışmaların özel eğitimciler tarafından yapılabilmesi. (Görüşme Formu: K26)
Özel Eğitim alanından mezun olan öğretmenlerin görev yapması. (Görüşme Formu: K29 )
Çalışan ile çalışmayan bir tutulmamalı (Görüşme Formu: K37 )
Öğretmenini eleştiren idareciler yerine öğretmeninin yanında ve destekçisi olan idareciler olması
motivasyonumuzu daha olumlu etkileyecektir. (Görüşme Formu: K38 )
Program hazırlayanların sahada en az 1 yıl çalışması gerektiğini düşünüyorum (Görüşme Formu:
K39 )
Daha iyi ve hoşgörülü iletişim (Görüşme Formu: K41 )
Fiziki ortamın ve özel eğitim öğretmenlerinin zaman zaman iyileştirmeye yönelik eğitimler olmalı
(Görüşme Formu: K42)

Özel

eğitim

okullarında

çalışan

okul

yöneticileri

ile

öğretmenlerin

motivasyonlarının arttırılması için görüş ve beklentilerinde oldukça fazla ifade edilen ve
iş ve işlemlerin yürütülmesinde yol gösterici ve bağlayıcılığı yüksek olan bir başka
konunun “Mevzuat” olduğu görülmüştür. Buna ilişkin katılımcılardan bazıları şunları
söylemiştir.
Mevzuatın ayrıntılı olması ve bürokratik engellerin azaltılması (Görüşme Formu: Y1)
İhtiyaçlara cevap verebilecek mevzuat. (Görüşme Formu: Y2)
Özel eğitimde çalışmak oldukça sabır ve meşakkatli bir görevdir. Özel eğitimde çalışan
öğretmenlerin yıpranma yılı hesaplaması ya da puanlama da daha farklı bir yöntem uygulanması
gerektiğini düşünüyorum (Görüşme Formu: K6)
Eğitim öğretmenlerine hak ettikleri Özlük hakları (Görüşme Formu: K7)
Özel eğitimde birçok belirsiz ve farklı uygulamalara neden olan konular var. Belirsizlikler
azaltılmalı. Beceri ve meslek eğitimine dair ders ve çalışmalar artırılmalı. Okullardaki fiziki
koşullar iyileştirilmeli. Çünkü idare etmek zorunda kalan bizden çok öğrencilerimiz oluyor. Bu da
onların ve dolayısıyla bizim motivasyonumuzu etkiliyor. (Görüşme Formu: K19 )
Güzel bir mevzuat (Görüşme Formu: Y24)
Daha iyi bir ders dağılımı (Görüşme Formu: K25 )
Öncelikle özel eğitim alanında mevzuatın daha genişletilmesi, öğretmenlerimizin haklarının
önemsenmesi gerekli düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyorum. (Görüşme Formu: K28 )
Özel eğitim alanında mevzuatın yeniden bu alanda çalışan bizlerin de görüşü alınarak gözden
geçirilmesi (Görüşme Formu: K30)
….Mevzuatın yeniden gözden geçirilmesi. (Görüşme Formu: K41)
Özel eğitim okullarının, öğrencilerin durumları da değerlendirilerek daha çok uygulamalı eğitime
dönüştürülmesi ve öğretmenlerin de görüşlerinin alınması gerektiğini düşünüyorum. (Görüşme
Formu: K46)
Bütün paydaşların yönetim ve mevzuat çalışmalarında görüşlerinin alınması (Görüşme Formu:
K48)
Mesleki gelişim açısından özlük haklarının iyileştirilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum
(Görüşme Formu: K49 )
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okullarında
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motivasyonlarının arttırılması için görüş ve beklentilerden bir başka konunun “Değer
verilmesi” şeklindedir. Buna ilişkin katılımcılardan bazıları şunları söylemiştir.
Özel eğitime gereken değerin verilmesi ve çocukların yararına olacak şekilde düzenlemelerin
yapılması (Görüşme Formu: K8 )
Fazla beklentimiz yok değer verilmesini bekliyoruz (Görüşme Formu: K 13 )
….Onure edilmek motivasyonumu arttırır diye düşünüyorum (Görüşme Formu: Y24)
Özel eğitimde çalışan öğretmenlerin psikolojik ve sosyal anlamda daha çok desteklenmesi
gerektiğini düşünüyorum Örneğin; sadece özel eğitim öğretmenlerine ait bir tatil kampı gibi farklı
sosyal aktiviteler olabilir (covid_19 olmadığı zaman (Görüşme Formu: Y35 )
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İyi yapılan işlerde sözel olarak da olsa pekiştirilmek. Zor alanda çalışıyoruz zaten bir jest ve
mimik bazen insanı mutlu ediyor (Görüşme Formu: Y40 )
Eğitimci olarak değer görmek, emeğimin takdir edilmesi, karşılığını görmek…(Görüşme Formu:
K45)
Takdir edilmek motivasyonumuzu artırır (Görüşme Formu: K50)

Özel

eğitim

okullarında

çalışan

okul

yöneticileri

ile

öğretmenlerin

motivasyonlarının arttırılması için görüş ve beklentilerinden biride “Sistematik işleyiş”
olmuştur. Buna ilişkin katılımcılardan bazıları şunları söylemiştir.
Sıkı sıkıya uygulanan bir okul programı değil de çatışmaların yaşanmaması, mesleğimizi severek
sürdürebilmemiz daha da önemlisi çocuklarımızın en verimli eğitimi alabilmeleri için esnek
program anlayışının uygulanmasını isterdim kabaca özel eğitim adına. Pek çok şey daha
sayabilirim ama dediğim gibi kabaca bunların olması bile yüksek motivasyon ve mesleği severek
yapma sebebi. (Görüşme Formu: K12 )
Öğrenci gruplamalarının daha iyi ölçülerek okullara yönlendirilmesi gerekir. (Görüşme Formu:
K16)
Sınıf düzeyine uygun öğrencilerin gelmesi sağlamak daha sağlıklı olur (Görüşme Formu: K18)
Daha net ve çocuğun bireysel farklılıklarını gözeten bir program hazırlanması ve uygulanabilir
olması (Görüşme Formu: K27)
Ortaokul bünyelerinde bulunan Özel Eğitim Sınıfları ile daha fazla ilgilenilmeli (Görüşme Formu:
K31)
Daha fazla sosyal aktivite. Sınıfların uygun sayılarda olması. Branş derslerinin arttırılması
(Görüşme Formu: K 33)
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motivasyonlarının arttırılması için görüş ve beklentilerinden biri de “Donanım ve
donatım” olmuştur. Buna ilişkin katılımcılardan bazıları şunları söylemiştir.
Eğitimsel araç ve gereçler, İnisiyatif alınmasının sağlanması. (Görüşme Formu: Y1 )
Daha iyi eğitim öğretim ortamları… (Görüşme Formu: K 7)
Öğrencilerin öğrenme düzeylerine göre etkinlikler yapılabilecek fiziki ortam oluşturulmalı.
(Görüşme Formu: Y9)
Gerekli donanımın tedarik edilmesi sağlanmalıdır. (Görüşme Formu: K15)
….Materyallerin yeterli olması. (Görüşme Formu: K27)
Özel eğitim öğrencisi bulunan okullarda fiziksel imkânların artırılması. (Görüşme Formu: K43)

BEŞİNCİ BÖLÜM: TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
5.1. Tartışma ve Sonuç
2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Denizli ili metropol ilçeleri olan Pamukkale ve
Merkezefendi ilçesindeki özel eğitim okullarında görev yapan okul yöneticileri ile
öğretmenlerin motivasyonunu etkileyen faktörler araştırılmıştır.
Bazı okul yöneticileri ve öğretmenler yönetimle olumsuz ilişkiler nedeniyle
motivasyonları olumsuz etkilendiğini ileri sürmüşse de okul yöneticileri ve öğretmenlerin
büyük çoğunluğunun yönetimle yürütülen iyi ilişkilerin motivasyon düzeylerini olumlu
yönde etkilediği görüşüne sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuç
Büyükses (2010) araştırmasında elde ettiği “öğretmenlerin motivasyon ve iş
doyumlarının sosyal şartlarla olguların farklılığına göre değiştiği” bulgusuyla örtüşmekte
ve bu bulguyu desteklemektedir. Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin motivasyonlarının
olumlu ve olumsuz etkileriyle birlikte değişken yapısının da olması genel olarak olumlu
etkiler olmakla birlikte olumsuzlukların da mevcut olduğu ve değişken yapısını muhafaza
ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun sebeplerinden birinin insanın sosyal yapısı gereği
etkiye açık olması ve etkilenmesine bağlı olabileceği düşünülmektedir.
Özel eğitim okullarında çalışan okul yöneticileri ile öğretmenlerin velilerle
ilişkilerinin olumlu ancak zaman zaman ilgisizliklerle karşılaşıldığı veli tutum ve
davranışlarının değişken olduğu ve beklentilerin karşılanma derecesine göre motivasyon
durumunun etkilendiği, olumlu ilişkilerin, işbirliğinin ve iletişimin başat faktör olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerin motivasyonunu
olumlu yönde etkilediği ve motivasyon artışını sağladığı şeklinde yorumlanabilir. Yine
velilerin motivasyona etkisinin velilerin özel eğitime yönelik tutum ve davranışları ile
etki ettiği görülürken ilgisizlik ve olumsuz ilişkilerin oldukça az etki ettiği görülmüştür.
Dolayısıyla velilerin işbirliği yapmanın, olumlu ilişkilerin ve iletişimin okul yöneticileri
ve öğretmenlerin büyük bölümünün motivasyonunu olumlu yönde etkilediği sonucuna
ulaşılmıştır. Ulaşılan bu bulgunun Demirtaş, Arslan ve Güven (2016) araştırma bulgusu
olan veli baskı ve ilgisizliği bulgusuyla örtüşmediği ve farklılık gösterdiği söylenebilir.
Bu durum velilerin ilgili olduğu, iyi ilişkiler kurdukları ve motivasyonu olumlu
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etkilediklerini göstermiştir. Bu durum öğrenci başarısına da yansıyarak öğrencilerin
başarı düzeylerinin artacağı yönünde yorumlanmıştır.
Okul yöneticileri ile öğretmenlerin motivasyonunu okulun fiziki şartlarının yeterli
olması halinde olumlu etkilendiği fakat yetersizliği halinde de olumsuz etkilendiği
sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca fiziksel imkânlarının yetersizliğinin eğitim öğretimin

istenilen şekilde yapılmasını olumsuz etkilediği okul yöneticileri ile öğretmen başta
olmak üzere veli ve öğrenci için de sorun yaratabildiği için motivasyonu doğrudan
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan bu bulgu Gündüz ve Akın (2015) çalışmalarında
ulaştıkları özel eğitim okullarında öğrencilerin engeline uygun ortamların yeterli olmadığı
bulgusuyla örtüşmekte ve bu bulguyu desteklemektedir. Yine Demirtaş, Arslan ve Güven
(2016) bulguları olan imkanların yetersiz olduğu, sorunlar olduğu bulgularını
desteklemektedir. Elde edilen sonuç fiziksel olanakların yeterli olduğu ve motivasyonu
olumlu yönde etkilediğidir. Bu durum motivasyonu olumlu etkilediği gibi veli
memnuniyeti ve öğrenci başarısını da arttırmaktadır.
Özel

eğitim

okullarında

çalışan

okul

yöneticileri

ve

öğretmenlerin

motivasyonlarını meslektaşlarının olumlu, olumsuz ya da değişken olarak etkilediği
görülmüştür. Daha çok olumlu etkileri görülen meslektaşların motivasyonu olumlu olarak
etkilemesi mesleki etkinin pozitif yönde olması mesleki dayanışma, yardımlaşma ve
işbirliği sağlama anlamında katkı sağlayabilir.
Özel eğitim okullarında çalışan çoğu okul yöneticisi ve öğretmenin mevzuatın
yetersiz olmasından dolayı sorun yaşamaları nedeniyle motivasyonlarının olumsuz
etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin mevzuatın yetersiz
olması, belirsizliklerin olması ve boşlukların bulunması ve faklı öznel yorumlamaların
motivasyonu olumsuz etkilediği sorunu ilk sırada görülmüştür. Bu sorunlar, Demirtaş,
Arslan ve Güven (2016) araştırmalarında da elde ettikleri sertifika ile özel eğitimde
öğretmen görevlendirilmesinin ve öğrenci kayıtlarındaki zaman sınırı olmaması ve
sürekli öğrenci kaydının alınmasının, taşıma iş ve işlemlerinin sıkıntılara yol açtığı gibi
mevzuattan kaynaklı sorunlardır. İkinci sırada mevzuatın yeterliliğine inanan ve
motivasyonunu olumlu etkilediğini belirtenler ve duruma göre etkisini farklı
yorumlayanlar yer almaktadır.
Özel

eğitim

okullarında

çalışan

okul

yöneticileri

ile

öğretmenlerin

motivasyonlarının arttırılması için görüş ve beklentilerine ilişkin olarak yoğunluğun
paydaş işbirliği, liyakatli yönetici ve öğretmenler, mevzuat, değer verilmesi, donanım ve
donatım, sistematik işlerin seyrinde sürdürülmesi olduğu görülmüştür. Okul yöneticileri
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ile öğretmenlerin motivasyonunun yükselmesi için paydaşların işbirliğinin üst düzeyde
olması, liyakatli yönetici ve öğretmenlerle çalışmaları, kendilerine değer verilmesi,
mevzuatın paydaşların katılımıyla ve yeterli olması, donanım ve donatımın tam olması,
işlerin sistematik şekilde devam etmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi dile getirilen
başlıca faktörlerdir. Dile getirilen şeylerin gerçekten de istekten çok ihtiyaçlar olduğu ve
mutlaka halledilmesi gereken şeyler olduğu literatürdeki araştırmalarda (Demirtaş, Arslan
ve Güven, 2016; Ege, Altıntaş, Acarlar, Cavkaytar ve Baydık,2004 ve Ada, Akan, Ayık,
Yıldırım ve Yalçın, 2013) da görülmektedir. Literatürdeki bulguların da benzerliği
dikkate alındığında sorunların çözümünde herhangi bir ilerleme olmadığı ve sorunların
varlığını devam ettirdiği söylenebilir.

5.2. Öneriler


Özel eğitimde çalışan yönetici ve öğretmenlerin velilerle iletişim ve sorunları
çözme yeterlilikleri ve yetkinliklerini arttırmak için çalışmalar arttırılabilir.



Denizli ili Merkezefendi ve Pamukkale ilçesinde gerçekleştirilen bu çalışmaya
benzer araştırmalar farklı yerlerde de yapılabilir.



Özel eğitim okul ve kurumlarının fiziksel eksiklikleri süratle tamamlanmalıdır.



Özel eğitimde çalışanların daha fazla etkileşim ve paylaşım içinde olabilecekleri
platformlar oluşturularak motivasyonlarının artmasına katkı sunulabilir.



Özel eğitim mevzuatı yerelde çalışanların da içinde olduğu çalışma grubunun
çalışmasıyla yenilenmeli, eksiklikler giderilmeli ve paydaşları memnun edecek
şekilde güncellenmelidir.



Paydaşların işbirliği sağlanmalı, liyakatli yönetici ve öğretmenlerin çalışmasına
fırsat verilmeli, özel eğitimde çalışanlara değer verilmesi, mevzuatın paydaşları
memnun edecek şekilde yeterli olması, donanım ve donatımın eksiksiz olması,
işlerin sistematik sürmesinin sağlanması, mevzuat ve yönetimde katılımcı
anlayışın egemen kılınması ve özel eğitimlerde çalışanların özlük haklarının
iyileştirilmesi sağlanabilir.
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EKLER
Özel Eğitimde Çalışan Okul Yöneticileri ile Öğretmenlerin Motivasyonu Etkileyen
Faktörlere İlişkin Görüşme Formu

1-

Okul

yönetimiyle

olan

ilişkilerinizin

motivasyonunuzu

nasıl

etkilediğini

düşünüyorsunuz?

2- Velilerle olan ilişkilerinizin motivasyonunuzu nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?

3- Okulunuzun sahip olduğu fiziksel koşulların motivasyonunuzu nasıl etkilediğini
düşünüyorsunuz?
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4-

Birlikte

çalıştığınız

meslektaşlarınızın

motivasyonunuzu

nasıl

etkilediğini

motivasyonunuzu

nasıl

etkilediğini

düşünüyorsunuz?

5-

Özel

eğitimde

uygulanan

mevzuatın

düşünüyorsunuz?

6- Motivasyonunuzun artırılması yönünde görüş ve beklentileriniz nelerdir?

7- Eklemek istedikleriniz nelerdir?
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Ek-2 Araştırma İzni
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ÖZGEÇMİŞ
Kişisel Bilgiler
Adı

Berrin

Soyadı

KÜÇLÜ

Doğum Yeri ve Tarihi

01/01/1972

Uyruğu

Türkiye Cumhuriyeti

İletişim

Adresi

ve

Telefonu

Değirmenönü Mah. Çaybaşı Cad. Küçlü Apt. Daire: 8
Merkezefendi -DENİZLİ

Eğitim
İlkokul

Hacı Halil Bektaş İlkokulu

Ortaokul

Atatürk Ortaokulu

Lise

Denizli Lisesi

Yükseköğretim

Gazi Üniversitesi Eğitim Fak. Özel Eğitim Bölümü Zihin

(Lisans)

Engelliler Öğretmenliği

Yabancı Dil
Yabancı Dil Adı – İngilizce
SINAV ADI – Sınavın
Yapıldığı ay ve yıl
Varsa Mesleki Deneyim
Yıllar

Mesleki Deneyim

2000-2004

Denizli Çamlık Özel Eğitim İş Okulu Öğretmen

2005-2009

Trabzon Erdoğdu Özel Eğitim Uygulama ve İş Eğitim
Merkezi Öğretmen

2009-2011

Denizli Ahi Sinan İlköğretim Okulu Öğretmen

2012-2016

Denizli Polis Amca Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğretmen

2016-Halen Görevde

Denizli Polis Amca Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdür
Yardımcısı

