1

BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ

1. Giriş

Eğitim süreci, sosyal bir süreçtir ve kiĢinin geliĢimini seçilmiĢ ve kontrollü bir
çevre etkisi ile sağlar. Bir baĢka deyiĢle ise eğitim; bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal
yönden geliĢimin bağlı bulunan topluma en uygun Ģekilde gerçekleĢtirilmesidir (Öztürk,
2001, s.98).
Okul öncesi eğitim çocuğun ilk defa aile ortamından çıkıp tek baĢına ayakları
üzerinde durmaya, dıĢ dünyaya uyum sağlamaya çalıĢtığı ve toplumsal çevreye katıldığı ilk
dönemdir. Okul öncesi eğitim dönemi 0-36 ay arası kreĢ, 36 aydan 66 aya kadar olan
dönemde ise anaokulunu kapsamaktadır.
Ülkemizde okul öncesi eğitim öğretmeni olabilmek için kız meslek liselerinde
çocuk geliĢimi bölümünde 4 yıllık lise eğitiminin ardından 4 yıllık okul öncesi eğitim veya
çocuk geliĢimi bölümünü bitirmek, KPSS’ye girip belli bir puanı aldıktan sonra atanmayı
beklemek gereklidir.

Örgütsel kültür veya örgüt kültürü "bir örgütteki bireylerin ve grupların
davranıĢlarını güçlü bir biçimde Ģekillendiren ve örgüt üyeleri tarafından paylaĢılmıĢ
inançlar ve beklentiler tarafından belirlenen normlardan oluĢur" (Schwartz ve Davis, 1981,
s. 33). Schwartz ve Davis'in tanımında örgütsel kültürün ana ekseni olarak "normlar"
belirlenmiĢtir.
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Bu çalıĢmada, amacı kaliteli ve iyi eğitim almıĢ iyi insan iyi yurttaĢ yetiĢtirmek
olan okullarda 2015-2016 eğitim öğretim yılında Denizli ili Pamukkale ilçesinde Bağımsız
Anaokullarında çalıĢan öğretmenlerin algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iĢ
doyumunun tespiti, düzeyi ve bu iĢ doyumunun farklı değiĢkenlere göre incelenerek
araĢtırılacak; değerlendirilip yorumlanacaktır.
Örgüt kültürü ortak felsefeler, ideolojiler, inançlar, duygular, sayıltılar, beklentiler,
tutumlar, normlar ve değerler olarak tanımlanır. Normlar aslında yazısız davranıĢ kuralları
veya kalıplarıdır ve örgüt üyelerinin davranıĢları bu normlar tarafından Ģekillendirilir.
Bu davranıĢ normlarına iliĢkin olarak farklı kurumlar farklı uygulamalar
geliĢtirmiĢlerdir. Bu davranıĢ kalıplarına uyulmaması halinde kurum çalıĢanları birtakım
açık veya kapalı yaptırımlarla karĢılaĢırlar.
X Kuramı Taylor'cu klasik örgüt kuramına karĢılık gelir ve Mc Gregor'a göre Ģu
temel varsayımlar üzerine oturur: Ġnsanlar iĢi sevmez; çalıĢmaları için zorlanmalıdırlar;
pek çok kiĢi yönlendirilmeyi tercih eder, insanları daha fazla çalıĢmaya güdüleyecek en
önemli araç paradır. Öte yandan, Mc Gregor kendisinin de savunduğu insan iliĢkileri
yaklaĢımının temel varsayımlarını ise Ģöyle sıralamaktadır: ĠĢ doğal bir etkinliktir; insanlar
yönlendirilmekten ziyade yollarını kendi kendilerine bulmayı tercih edebilir, para gibi
materyal ödüllerden ziyade insanlar kendini gerçekleĢtirme, bireysel geliĢim ya da
psikolojik ödüller gibi materyal olmayan ödülleri de tercih edebilirler, çalıĢanlar
sorumluluk almayı isteyebilirler. Bu varsayımların niteliği kuramdan kurama ciddi
biçimde değiĢir. Ġnsan iliĢkileri yaklaĢımı, örneğin, klasik örgüt kuramının yukarıdaki
varsayımlarına, değerlerine, normlarına taban tabana zıt varsayımlar, değerler ve normlar
üzerine inĢa edilmiĢti Doğallıkla bu iki örgüt paradigmasından birinin hâkim olduğu bir
örgütle, diğerinin hâkim olduğu bir örgüt arasında iĢ gören ve yönetici davranıĢı,
insanların değer verdikleri Ģeyler, neyin doğru neyin yanlıĢ olarak algılandığı, neyin
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ödüllendirilip neyin cezalandırılacağı arasında ciddi farklar olacaktır. ĠĢte örgüt kültürü
insan davranıĢını bu Ģekilde ve derinden etkilemekte ve belirlemektedir. Örgütün
verimliliği, örgütün iki amacının bütünleĢmesinden kaynaklanır.
Örgütün birinci amacı, örgütün ürettiği ürünün niteliğini en üst düzeye
ulaĢtırmaktır. Örgütün ikinci amacı ise, iĢ görenlerin doyumunu sağlamaktır. Bu iki amacın
gerçekleĢtirilme düzeyleri birleĢik olarak örgütün verimliliğini gösterir (BaĢaran,1982
s.27).Örgütlerin verimliliklerinin analizinde üzerinde en çok durulan konulardan biri,
örgütsel kültürdür (Çelik, 1999, s.1). Buna göre, güçlü kültürlerin yüksek örgütsel
verimlilik ve performansa. Zayıf kültürlerin ise düĢük verim ve performansa neden olduğu
söylenebilir. Eğer örgüt yönetimi, örgütsel kültürün temelini oluĢturan sayıltıları, inançları
keĢfeder; bunlar arasında es güdümü sağlar, kültürel dinamikleri harekete geçirirse,
örgütsel verimlilik de artabilir Kültür, örgütleri saran toplumsal çevre Ģartlarının en önemli
ögelerinden biridir, bu nedenle örgütlerin yasama ve geliĢmelerini geniĢ ölçüde etkiler.
Bir örgütü oluĢturan personelin kültürel değerleri, aralarındaki farklar ve ayrılıklar,
insanları etkili ve verimli bir Ģekilde yönetmeleri gereken yöneticiler için çeĢitli sorunların
kaynağını oluĢturduğundan; örgüt yöneticileri üyelerinin kültürel çevrelerinin değer
yargılarını iyi bilmek zorundadır (Dinçer, 1996, s.403).
Okul personelinin davranıĢlarını yönlendiren normlar, davranıĢlar, değerler,
inançlar ve alıĢkanlıklar sistemi olarak ifade edilen okul kültürü; öğretmenlerin belirli
standartları normları ve değerleri anlamalarına ve böylece kendilerinden beklenen baĢarıya
ulaĢmaları konusunda daha kararlı ve tutarlı olmalarına, yöneticileri ile daha uyumlu
çalıĢmalarına, okula daha fazla bağlanarak okulun yararına özveride bulunmalarına,
böylece verimliliğin artmasına' yardımcı olur.
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Öte yandan, okul kültürü okulun basarisi üzerinde de etkilidir. Bir okulda basari
için, her Ģeysen önce, okulda, akademik baĢarıya değer veren, yüksek performans
beklentilerini taĢıyan, etkili öğrenimi teĢvik eden bir düzen ve disiplin öngören ve is
birlikçi iliĢkileri ön planda tutan bir kültürün oluĢturulması gerekir (Balcı, 1993, s.13-14).

1.1.Problem Durumu
"Denizli Pamukkale ilçesi Bağımsız Anaokullarında ÇalıĢan Öğretmenlerin
Algılarına Göre Okulöncesi Öğretmenlerinin ĠĢ Doyumu " hangi düzeydedir?
Bu araĢtırma, Denizli ili Pamukkale Ġlçesi Bağımsız Anaokullarında görev yapan
okulöncesi öğretmenlerine anket uygulayarak okulöncesi öğretmenleri algılarına göre
Okulöncesi Öğretmenlerinin ĠĢ Doyum Düzeyleri ve bu iĢ doyumunun cinsiyet, yaĢ ve
medeni durum ve eğitim durumu değiĢkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği
incelenmeye çalıĢılmıĢtır.

1.1.1 Alt Problemler
1. Okulöncesi öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyum
düzeyleri hangi düzeydedir?
2. Okulöncesi öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyum
düzeylerinde;
 Cinsiyete göre anlamlı bir fark var mıdır?
 YaĢ durumuna göre anlamlı bir fark var mıdır?
 Medeni duruma göre anlamlı bir fark var mıdır?
 Eğitim durumuna göre anlamlı bir fark var mıdır?
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1.2. Araştırmanın Amacı
Bu araĢtırma, Denizli ili Pamukkale ilçesinde bağımsız anaokullarında görev yapan
öğretmenlerin algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyumu düzeylerinin ve bu iĢ
doyumunun cinsiyet, yaĢ ve medeni durum değiĢkenlerine göre farklılık gösterip
göstermediğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
Dolayısıyla araĢtırmanın genel amacı, okulöncesi öğretmenlerinin verimlilikleri, iĢ
doyumları arasındaki iliĢkinin öğretmen algılarına göre ortaya konmasıdır. Böylece iĢ
doyumu yüksek olan öğretmenlerle iĢ doyum düzeyi düĢük olan öğretmenlerin performans,
verimlilik durumları tespit edilecek ve eğitimde etkililiğin ve verimliliğinin arttırılması ve
eğitimin kalitesinin arttırılması için önerilerde bulunulacaktır.

1.3.

Araştırmanın Önemi
Yirmi birinci yüzyıl içerisinde yaĢadığımız günümüzde, bir ülkenin kalkınmasında

okulların önemi her geçen gün artarak devam etmektedir. Eğitim siteminin en önemli
ögelerinden birisi de Ģüphesiz öğretmenlerdir.
Öğretmenlerin iĢ doyumu, eğitimin kalitesini yükseltmede ve iyi eğitim sağlamada
bir araç iĢlevi görebilir. Ġyi donanımlı bir okulda uzun vadeli ve güvenceli iĢ olanağı ve iyi
bir maaĢ öğretmenlerin iĢ doyumu arttırabilir. Bununla birlikte öğretmenlerin iĢ doyumu, iĢ
arkadaĢları, yöneticiler ve velilerle iyi iliĢkilerden olumlu; baskıcı bir yönetimden olumsuz
etkilenebilir.
Bu araĢtırma, okul ve eğitim yöneticilerine ve eğitimde söz sahibi olan kiĢilere
hizmet etmesi, ön bilgiler sağlaması, düĢünce, görüĢ ve yeni fikirler kazandırması
açısından da önem taĢımaktadır.
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Bu nedenle eldeki çalıĢma, Denizli Pamukkale ilçesinde bağımsız anaokullarında
çalıĢan okulöncesi öğretmenlerini kapsayacak Ģekilde, toplam 114 öğretmen üzerinde
gerçekleĢtirilmesinin yanında bundan sonra yapılacak çalıĢmalara önemli bir katkı
sağlamayı amaçlaması bakımından da önemlidir.

1.4. Sayıltılar Durumu
AraĢtırmamızın planlanıp yürütülmesinde aĢağıdaki sayıltılardan hareket
edilecektir. Bunlar;
1. AraĢtırma ile elde edilecek veriler, sadece Denizli ili Pamukkale Ġlçe merkezinde
bağımsız anaokullarında görev yapan okulöncesi öğretmenlerin iĢ doyumları düzeyinin
tespiti ve bu iĢ doyumlarını etkileyen faktörlerin neler olduğuna dair öğretmen algılarını
ortaya koymaktadır.
2. AraĢtırmaya katılan yöneticilerin sorulara samimi ve güvenilir cevaplar verdikleri kabul
edilmektedir.
3. AraĢtırmacı tarafından geliĢtirilen ölçek yapılan çalıĢmanın amacını ortaya çıkarmada
yeterlidir.
4. Uygulanan ölçek ve testlere öğretmenlerin verdikleri cevapların doğru ve güvenilir
olduğu kabul edilmektedir.

1.5. Sınırlılıklar Durumu
1. Bu araĢtırma Pamukkale ilçe merkezindeki okullarda görev yapan öğretmenlerin,
demokratik kültüre sahip okullardaki öğretmenlerin iĢ doyumları hakkındaki algılarıyla
ilgili bilgilerle sınırlıdır.
2. Bu araĢtırma 2015- 2016 eğitim-öğretim yılında Denizli ili Pamukkale ilçesinde
bağımsız anaokullarında çalıĢan okulöncesi öğretmenlerinden 114 öğretmenden elde

7

edilen verilerle ve mevcut durum ile sınırlıdır.
3. AraĢtırma, konu ile ilgili literatür taraması ve öğretmenlerin ankete verdikleri
cevaplarla sınırlıdır.

1.6. Tanımlar Durumu
İş Doyumu: Lawyer (1976), iĢ doyumunu bir çalıĢanın iĢini veya iĢ yaĢamını
değerlendirmesi sonucunda duyduğu haz ya da ulaĢtığı olumlu duygusal durumdur
Ģeklinde tanımlamaktadır ( BaĢaran, 1992, s. 107 ).
Eğitim: Çocukların ve gençlerin toplum yaĢayıĢında yerlerini almaları için gerekli bilgi,
beceri ve anlayıĢları elde etmelerine, kiĢiliklerini geliĢtirmelerine okul içinde veya dıĢında,
doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye (Türk Dil Kurumu).
Öğretim: Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme iĢi (TDK).

Okul Öncesi Eğitim: Çocuğun bireysel özelliklerine uygun olarak; tüm geliĢimlerini,
toplumun kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren; duygularının geliĢimini ve
algılama gücünü artırarak akıl yürütme sürecinde ona yardımcı olan ve yaratıcılığını
pekiĢtiren; onların, milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığını geliĢtiren;
kendini ifade etmesine, öz denetimlerini sağlayabilmesine ve bağımsızlığını kazanmasına
olanak sağlayan sistemli bir eğitim sürecidir (Karagöz, 2004, s.46).
Öğretmen: Bir bilim dalını, bir sanatı, bir tekniği veya belli bir bilgiyi öğretmeyi
kendisine meslek edinmiĢ kimsedir (TDK).
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İKİNCİ BÖLÜM
2. ALAN YAZIN TARAMASI

Ġnsanların çoğu meslek seçerken maddi kazanç, sosyal güvence gibi daha temel
ihtiyaçlarını doyurma kaygısı içinde olmakta ve meslek bunları karĢıladıkça hoĢnut
olabilmektedirler. Bunu da daha çok, üst düzey mesleklerde gerçekleĢtirmek mümkün
olabilmektedir (Eğinli, 2009, s.51 ). Bu araĢtırmanın yapılmasının nedeni; konuyla ilgili
Türkçe literatüre yeni bir katkı sağlamaktır. Öğretmenlerin iĢ doyumlarını belirlemeye
iliĢkin bazı çalıĢmalar yapılmıĢtır. Fakat okul yöneticilerinin iĢ doyumuyla ilgili yeteri
kadar araĢtırma yapılmadığından böyle bir araĢtırmaya ihtiyaç olduğu düĢünülmüĢtür.
Bunun yanında, iĢ tatmini ile ilgili olarak, bugüne kadar yapılan çalıĢma sayısı
6000’in üzerinde olmakla birlikte, pek çok araĢtırmacı daha fazla çalıĢma yapılmasının ve
bilgi toplanmasının gerekliliğini savunmaktadır. ĠĢ doyumu ile iĢten ayrılma eğilimi ve iĢ
verimliliği arasında bir bağın bulunduğu bilinmektedir ( Toker, 2007, s.93 ). Bu nedenle,
birçok araĢtırmacı, iĢ tatminini ölçümleyerek, iĢ ortamında daha olumlu bir iklim
yaratılmasına yardımcı olacak faktörleri belirlemeye çalıĢmaktadır ( Toker, 2007, 93).
Örgüt kültürü ve iĢ doyumu ile liderler arasında önemli bir bağlantı vardır. Kültürel
lider, okulun örgütsel değer ve normlarını içselleĢtirir. Kültürel lider olarak okul yöneticisi,
davranıĢlarıyla okul kültürüne olan bağlılığını göstermeye çalıĢır. Bu bağlılık büyük ölçüde
okulun değer ve normlarının içselleĢtirilmesiyle gerçekleĢtirilebilir. Değerleri içselleĢtiren
okul yöneticisi, öğretmenlerin bu değerlere uymasına öncülük edebilir. Bu bakımdan okul
ortamında etkili bir kültürel liderlik değerlerin gücünden yararlanmayı gerektirir. Kültür,
örgütleri saran toplumsal çevre Ģartlarının en önemli öğelerinden biridir, bu nedenle
örgütlerin yaĢama ve geliĢmelerini geniĢ ölçüde etkiler. Örgüt kültürü örgüt gerçeğinin
görülmesine imkân veren düĢünsel bir yapı yani bir paradigmadır. Bir paradigma kiĢilere
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kategoriler, rutin süreçler, iyi ve kotu çözüm önerileri sunar ve üyelerin örgütte nasıl
davranacaklarını bilme yeteneklerini arttırır. Diğer bir deyiĢle bir örgütün paradigması,
kiĢilere paylaĢılan yapılar, ortak dil ve referanslar sunarak örgütün içindeki bir probleme
çözüm getirmede benzer yaklaĢımlardan yola çıkmayı sağlar (Atay, 2001, s.18).
Örgüt kültürü,’’ bir örgütün içindeki insanların davranıĢlarını yönlendiren normlar,
davranıĢlar, değerler, inançlar ve alıĢkanlıklar sistemidir” (Atay, 2001, s. 21). Kültür,
insanlara yapmak zorunda oldukları Ģeylerin neler olduğu ve nasıl davranmaları gerektiği
konusunda duygu ve sezgi kazandırır. BaĢka bir ifade ile örgüt kültürü, örgüt üyelerinin
düĢünce ve davranıĢlarını Ģekillendiren hâkim değer ve inançlardır.

2.1.Okul Öncesi Eğitimin Önemi
Çocukların keĢfetmek ve öğrenmek için doğal bir eğilimleri vardır. Öğrenme çok
erken yaĢlarda baĢlar ve hayat boyu devam eder. Çocuklar dünyaya geldikleri ilk andan
itibaren, daha okula baĢlamadan çok önce öğrenmek ve keĢfetmek için büyük bir heves
duyarlar: etkin bir Ģekilde çevrelerini keĢfederler, iletiĢim kurmayı öğrenirler ve
çevrelerinde gördükleri Ģeylere dair fikirler oluĢturmaya baĢlarlar.
Beyin okul öncesi dönem boyunca hızlı geliĢtiği için bu dönem, beynin çevresel
etkilere en açık olduğu dönemdir. Bu kapsamda çevre, çocuğun geliĢimini ve öğrenme
motivasyonunu derinden etkiler. Çocuğun ne kadar keĢfedebileceği, neler öğrenebileceği
ve hangi hızla öğrenebileceği çocuğun çevresinin ne kadar destekleyici olduğuyla ve
çocuğa ne gibi olanaklar sunulduğuyla yakından iliĢkilidir.
Çevre, uyaranlar bakımından ne kadar zengin olursa çocuk o kadar hızlı geliĢir ve
öğrenir. Ancak çocuğun ilk yıllarını uyaranların yetersiz olduğu, duygusal ve fiziksel
desteğin yeterince sunulmadığı ve yeni öğrenme fırsatlarının yaratılmadığı bir çevrede
geçirmesi çocuğun beyin geliĢimini olumsuz etkiler. Bu durum ise çocuğun dil, biliĢsel,
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motor, sosyal ve duygusal geliĢim alanlarında gecikmeler görülmesine, ayrıca davranıĢ
problemleri sergilemesine yol açar.
Erken yaĢam deneyimleri çocuğun okula, öğrenmeye ve kendi becerilerine dair
geliĢtireceği tutumları belirler ve okul baĢarısını etkiler. Okul öncesi dönemde olumlu
deneyimler yaĢayan çocuk okula, öğrenmeye ve kendi becerilerine dair olumlu tutumlar
geliĢtirir. Çocuğun erken yaĢta olumsuz deneyimler yaĢaması ise onun bütün eğitim
yaĢamını etkileyecek problemler yaĢamasına neden olabilir. Okul öncesi çağda olumsuz
deneyimleri olan çocuğun öz değerinin düĢük olduğu, okulda ve okul sonrası yaĢamda
düĢük baĢarı gösterdiği ve daha fazla davranıĢ problemi sergilediği bilinmektedir. Çocuğun
sağlıklı bir Ģekilde büyüyebilmesi, geliĢebilmesi ve öğrenmeye karĢı olumlu tutumlar
geliĢtirebilmesi için nitelikli biliĢsel uyarıcıların, zengin dil etkileĢimlerinin, olumlu sosyal
ve duygusal deneyimlerin çocuğa sunulduğu ve çocuğun bağımsızlığının desteklendiği bir
çevrenin yaratılmasına ihtiyaç vardır. Bu ise ancak sağlıklı bir aile ortamı ve nitelikli bir
okul öncesi eğitim ile mümkündür (OÖEP, 2013, s. 12).
Çocukların, zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel geliĢiminin %70’i 0-6 yaĢ arasında
tamamlanmaktadır. Okulöncesi dönem alarak adlandırılan 0-6 yaĢ dönemi, çocuğun
öğrenmesinin en yoğun olduğu, temel alıĢkanlıklarının, zihinsel yeteneklerinin en hızlı
geliĢtiği ve biçimlendiği dönemdir. Bu süre içeri kazanılan davranıĢ biçimleri, tüm yaĢam
boyunca devam etmektedir. Beyin yapısı ve fonksiyonlarının geliĢiminin üçte ikilik
bölümü 0-4 yaĢ arasında tamamlanmaktadır. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler
beynin çalıĢma biçimi için belirleyicidir. Yapılan çalıĢmalar okul öncesi eğitim alan
çocuklarda okula devam oranlarının ve okul baĢarısının daha yüksek olduğunu
göstermiĢtir. Okul öncesi eğitim sosyal ve duygusal geliĢimi destekleyerek, yetiĢkinlik
döneminde de kiĢilerin daha üretici ve verimli olmalarını ve sahip oldukları potansiyeli tam
olarak kullanmalarını sağlar (Ayrancı, 2008, s. 1).
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Ġnsanoğlunun tüm yaĢamı göz önünde bulundurulduğunda bazı yaĢam dilimlerinin,
psikolojik ve fizyolojik geliĢmeler açısından daha kritik dönemler olarak ele alınması
gerektiği bilinmektedir. 0-6 yaĢ arasını kapsayan okul öncesi yılları kiĢiliğin oluĢumu,
Ģekillenmesi, temel bilgi, beceri ve alıĢkanlıkların kazanılması ve geliĢtirilmesinde ileri
yıllara olan etkisi nedeni ile yaĢamın en kritik dönemlerinden biridir.
Okul öncesi dönem, çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal geliĢimlerinin en hızlı
olduğu dönemlerden birisidir. Ġnsanın doğuĢtan getirdiği potansiyelini en üst sınırlarına
kadar geliĢtirebilmesi ancak ona çok erken yaĢta sağlanacak imkânlarla mümkün olabilir.
Bu nedenle yaĢamın ilk yıllarındaki eğitimin, çocuğun içinde bulunduğu fiziksel ve sosyal
çevrenin onun geliĢmesinde çok önemli rolü vardır. Bu yıllarda çocuğa verilenler ve
verilemeyenler onun geleceğini belirler (Yurtsever Kılıçgün, 2013, s.38).
Çocuğa erken yaĢlarda sağlanacak deneyimlerle elde edilecek temel bilgi, beceri ve
alıĢkanlıklar, çocuğun daha sonraki öğrenim yaĢantısının yanı sıra soysal ve duygusal
yaĢamını da bilinçlendirecek güçtedir. Tesadüflere bırakılamayacak kadar ciddi, bilimsel
ve sistematik bir organizasyon ile yönlendirilmesi gereken okul öncesi eğitim hizmeti, tüm
eğitim sisteminin en can alıcı dönemidir.
Eğitimin en önemli amaçlarından biri, hatta en önemlisi bireyin içinde bulunduğu
ortama dengeli bir Ģekilde uyum sağlamasının gerçekleĢtirilmesidir. Bu uyumun
sağlanmasına esas olacak sağlam temellerin okul öncesi eğitim döneminde atılması
gerektiği tartıĢılmaz bir gerçektir. Bu bakımdan eğitim ihtiyacımızın önemli, öncelikli ve
ağırlıklı bir bölümü olan ve eğitim sistemimizin ilk basamağını teĢkil eden "Okul Öncesi
Eğitimi" hayati bir önem taĢımaktadır (Yurtsever Kılıçgün, 2013, s.41).
Çocuğun kiĢilik yapısının temeli, her bakımdan ana-babaya bağlı olduğu ilk
yıllarda atılır. Bunun için toplumların geleceği, çocukluğun ilk yıllarına verilen değer
ve harcanan emeğin ölçüsü ile orantılıdır. Bu yüzden okulöncesi eğitimi, her medeni
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toplumda çocukların yetiĢtirilmesinde temel yapı olarak ele alınmaktadır. Ġyi bir
okulöncesi eğitimle ilkokuldaki uyum ve baĢarı arasında, sıkı bir iliĢki olduğu
düĢünülmektedir. Bu eğitimi alan çocuğun, almayana göre okulun isteklerine daha iyi
cevap verebileceği görüĢü günümüzde pek çok eğitimci tarafından benimsenmektedir
(Karagöz, 2004, s. 5).
Tüm bu nedenlerden dolayı okul öncesi eğitim önemli bir eğitim ihtiyacı olarak
karĢımıza çıkmaktadır.

2.2. Okul Öncesi Eğitimin Amaçları ve İlkeleri
Okul öncesi eğitimin amaçları ve ilkeleri, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel
Müdürlüğü tarafından Okul Öncesi Eğitim Kurumları Programında Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir.
Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel
ilkelerine uygun olarak;
Çocukların beden, zihin ve duygu geliĢimini ve iyi alıĢkanlıklar kazanmasını
sağlamak,
Onları ilkokula hazırlamak,
ġartları elveriĢsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiĢtirme
ortamı yaratmak,
Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuĢmalarını sağlamaktır.
Okul öncesi dönem, yaĢamın temelidir. Bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir. Her
yaĢ grubunun genel geliĢim özellikleri o yaĢ grubundaki tüm çocuklar için ortaktır; ancak
her çocuğun kendine özgü olduğu da unutulmamalıdır. Okul öncesi eğitimi bazı temel
ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler Ģunlardır:
Okul öncesi eğitimi çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun
olmalıdır.
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Okul öncesi eğitimi çocuğun motor, sosyal ve duygusal, dil ve biliĢsel geliĢimini
desteklemeli, öz bakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilkokula hazırlamalıdır.
Okul öncesi eğitimi kurumlarında çocukların gereksinimlerini karĢılamak amacıyla
demokratik eğitim anlayıĢına uygun öğrenme ortamları hazırlanmalıdır.
Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin ve
okulun olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır.
Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden baĢlanmalı ve deneyerek öğrenmesine
olanak tanınmalıdır.
Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuĢmalarına gereken önem verilmelidir.
Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, iĢ birliği,
sorumluluk,
HoĢgörü, yardımlaĢma, dayanıĢma ve paylaĢma gibi duygu ve davranıĢları
geliĢtirilmelidir.
Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı; ona öz denetim
kazandırmalıdır.
Oyun bu yaĢ grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Bütün
etkinlikler oyun temelli düzenlenmelidir.
Çocuklarla iletiĢimde, onların kiĢiliğini zedeleyici Ģekilde davranılmamalı, baskı ve
kısıtlamalara yer verilmemelidir.
Çocukların bağımsız davranıĢlar geliĢtirmesi desteklenmeli, yardıma gereksinim
duyduklarında yetiĢkin desteği, rehberliği ve yetiĢkinin güven verici yakınlığı
sağlanmalıdır.
Çocukların kendilerinin ve baĢkalarının duygularını fark etmesi desteklenmelidir.
Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleĢtirel düĢünme becerileri, iletiĢim kurma ve
duygularını anlatabilme davranıĢları geliĢtirilmelidir.
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Programlar hazırlanırken aile ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate
alınmalıdır.
Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır.
Okul öncesi eğitimin süreçleriyle rehberlik hizmetleri bütünleĢtirilmelidir.
Çocuğun geliĢimi ve okul öncesi eğitimi programı düzenli olarak
değerlendirilmelidir.
Değerlendirme sonuçları çocukların, öğretmenin ve programın geliĢtirilmesi
amacıyla etkin olarak kullanılmalıdır.

2.3. Okul Öncesi Eğitimde Öğretmenin Rolü
Öğretmen özellikleri okul öncesi eğitiminin niteliğini ve çocuğun geliĢimini
etkileyen en temel belirleyicilerden biridir. Çocuklar sadece değer gördükleri,
sevildiklerinden emin oldukları ve kendilerini güvende hissettikleri destekleyici ortamlarda
keĢfederler ve sunulan öğrenme fırsatlarını değerlendirirler. Bu destekleyici ortamın en
önemli bileĢeni ise öğretmen ile çocuk arasında kurulan tutarlı ve güvenli iliĢkidir.
Öğretmen, her çocuğun farklı geliĢimsel ve bireysel özellikleri olduğunu ve farklı
yeterliliklere sahip olduğunu daima aklında tutmalıdır. Öğretmen, çocuk ile tutarlı ve
güvenli bir iliĢki geliĢtirdiğinde, çocuğun sahip olduğu yeterliliklerin farkında olduğunda
ve bu yeterlilikleri dikkate alarak çocuğa yeni öğrenme deneyimleri sunduğunda çocuğun
geliĢimini desteklemiĢ; toplumsal yeterliliğini arttırmıĢ ve gelecekteki okul baĢarısını
olumlu yönde etkilemiĢ olur.
Öğretmen çocuğun var olan yeteneklerini geliĢtirmesine ve yeni beceriler
edinmesine destek olmak için etkinlikler sırasında sonuçtan ziyade sürece önem vermeli,
çocuğun çabalarına odaklanmalı, bu çabaları takdir etmeli, çocuğa iyi bir model olmalı ve
yeni öğrenme fırsatları yaratmalıdır. Öğretmen bütün bu yaklaĢımları oyun sırasında veya
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yapılandırılmıĢ etkinliklerde kullanabilmelidir. Aynı Ģekilde öğretmenin öğrenme ortamını;
geliĢimi destekleyici bir Ģekilde düzenlemesi, çocuğu keĢfetmeye isteklendirmek için
belirli aralıklarla güncellemesi ve bireysel, küçük grup veya büyük grup etkinliklerinde her
çocuğun kazanımlara ulaĢmasına yardımcı olmak için fırsat eğitimine yer vermesi oldukça
önemlidir (OÖEP, 2013, s.13-14).
Okul Öncesi öğretmen özellikleri; Yeniliklere açık, kendine saygısı olan ve kendini
tanıyan, güvenilir, sağlam bir kiĢiliği olan ve davranıĢlarda tutarlı olan bir kiĢilik özelliğine
sahip olmalıdır. Öğretmenin çocukları sevmesi ve onlarla olmaktan mutlu olması gerekir.
Öğretmen, alanında bilgili, becerikli ve aktif olmalıdır. Özellikle çocuklarla dostça iliĢkiler
kurabilmelidir. Her tür farklı soruya cevap verebilecek kadar hazırlıklı olmalıdır.
Öğrencilerin olumlu davranıĢlarını değerlendirmelidir. Espri yeteneği olmalı, Ģakacı
olmalı, özellikle küçük çocuklarla uğraĢıyorsa çocuklarla birlikte neĢelenmeli, gülmelidir.
ĠĢte o zaman arada çok güzel duygusal duygusal bir bağ olacaktır.
1. Çocukla birlikte olmalı, arkadaĢ gibi davranmalı ama hiçbir zaman çocuklaĢmamalıdır.
2. Öğretmen ne öğreteceğim yerine hangi eğitsel faaliyeti nasıl öğretebilirim endiĢesi
içinde olmalıdır.
3. Çocukları geriden gözleyip anlam geliĢimine katkıda bulunabilir. Doğal halde
gözlemlemelidir. Çocuklar genellikle yetiĢkinlerle birlikte olmaktan sıkıntı duyarlar.
Bunun nedeni yetiĢkinlerin çocuk üzerinde koyduğu baskı ve çocuğun yetiĢkin tarafından
anlaĢılmadığı düĢüncesidir.
4. Öğretmen aynı anda birden fazla çocukla ilgili olmalıdır. Bunu grup faaliyetleri ile
yapabilir.
5. Çocuklara karĢı ön yargılı olmamalıdır. Çocukların değerlerinden alçak gönüllü olmaya
dikkat etmelidir.
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6. Öğrencilerin birbirleriyle iyi iliĢki kurmasında öğretmenin rolü vardır. Öğretmen bunu
yaparken öğrencilerin birbirleri ile saygılı olmasını, iliĢkilerinden zevk almasını
sağlamalıdır. Çocuğu ödüllendirmelidir. Sınıf içerisinde sevilen öğrenci ile sevilmeyen
öğrenci bir araya getirilerek sınıf içerisinde bir kaynaĢma sağlanmalıdır.
7. Problem çözme yeteneğinin sağlanmıĢ olması gerekir. Ġnsan adeta problem ağına
düĢmüĢtür. Çocuğun problemlerle baĢa çıkmasının öğretilmesi gerekir. Kendi sorunlarına
sahip çıkmalıdır. Kendi kararlarını kendi vermesini ve kendi kendini denetlemeyi
öğrenmelidir (Dörtlüoğlu, 2010, s.22).

2.4. İş Doyumu
ĠĢ doyumu; “kiĢinin iĢ deneyimlerinin sonucunda ortaya çıkan olumlu ruh hali”, iĢ
görenin iĢine karĢı olumsuz tutumu ise “iĢ tatminsizliği” olarak tanımlanabilir. ĠĢ doyumu
büyük ölçüde demografik özelliklere bağlıdır ( Kağan, 2010, s.41 ). Demografik özellikler
çok boyutlu olduğuna göre, bundan etkilenen iĢ tatmini de tek boyutlu bir kavram değildir.
ĠĢin pek çok yönü, olumlu ya da olumsuz olarak iĢ tatminini etkiler. ĠĢ idaresi, ücret,
çalıĢma koĢulları gibi objektif özelliklerin yanı sıra bireyin gereksinmeleri, istekleri ve
beklentilerinin de etkisi göz ardı edilemez. Bir birey aynı Ģartlarda tatmin duyarken, bir
diğeri pekâlâ tatminsizlik duyabilir ( Kağan, 2010, s.42).
ĠĢ doyumu, ilk kez 1920’lerde ortaya atılmıĢ, 1930-40’lı yıllarda önemi kabul
edilerek incelenmeye baĢlanmıĢtır. O tarihlerden itibaren öncelikle endüstri ve örgüt
psikolojisinde, sağlık ve eğitim alanlarında üzerinde en fazla çalıĢılan konulardan biri
olmuĢtur. Farklı meslek ve iĢ alanlarında bu denli önem ve ilgi ile ele alınmasının
nedenleri değiĢiktir. Endüstri alanında özellikle iĢ doyumu doğrudan ya da dolaylı olarak iĢ
performansını etkileyen bir etmen olarak görülür. Bu nedenle iĢ görenlerin iĢ doyumlarını
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saptamaya ve artırmaya yönelik çalıĢmalar gerek bireysel gerekse kurumsal ve dolayısıyla
toplumsal bir önem taĢır ( Kağan, 2010, s. 43-44).
Bir örgütün yöneticileri, bir yandan örgütün amacı olan ürünün niceliğini ve
niteliğini yükseltmeye çalıĢırken, öbür yandan iĢ görenlerin iĢten doyumlarını yükseltmeye
çalıĢmakla yükümlüdürler. ĠĢ doyumu, genel olarak çalıĢanların iĢlerine iliĢkin duyguları
olarak tanımlanabilir. Bu duygular kiĢinin iĢinden ya da mesleğinden hoĢnut olma
durumunu ifade eder. Bu durum, bireyin kiĢisel özellikleri ile iĢinin özellikleri arasındaki
etkileĢimin bir sonucudur. KiĢisel özellikler; yaĢ cinsiyet, eğitim düzeyi, bireylerin önceki
yaĢantıları, beklentileri, mesleki ilgi ve ihtiyaçları gibi değiĢkenleri kapsamaktadır. Buna
karĢın iĢin özellikleri, yapılan iĢin içeriği, gerektirdiği etkinlikler, ücret ve yönetim
politikası, iĢ koĢulları, insan iliĢkileri gibi örgütsel ve çevresel etkinlikleri ifade eder.
Bir iĢ/meslek edinmenin temelinde para kazanarak fizyolojik ihtiyaçları
karĢılamanın dıĢında sosyal ve psikolojik ihtiyaçların doyumu söz konusudur ( Kağan,
2010, s.42 ). ĠĢte iĢ doyumu, bir bakıma bu ihtiyaçların karĢılanması düzeyi ile iliĢkilidir.
Bu açıdan iĢ doyumu yaĢam doyumunu ve bireylerin fizik ve ruh sağlığını doğrudan
etkilemektedir. Her birey örgüt amaçlarını gerçekleĢtirmenin yanı sıra, örgüte kendi
beklenti ve gereksinimlerini karĢılamak için girer. Bu beklenti ve gereksinimlerin
karĢılanmaması örgütte verim düĢüklüğüne, iĢten ayrılmalara ve kazalara sebep olur. Bu
nedenle birey gereksinimlerinin göz ardı edilmemesi, tam tersine bunların giderilmeye
çalıĢılması çağdaĢ bir yaklaĢımdır ( Kağan, 2010, s.42 ).
Her davranıĢın gerisinde giderilmeye çalıĢılan bir ihtiyaç vardır. DavranıĢ
ihtiyaçları giderileceği düĢünülen objelere (insan, nesne, durum)yöneliktir. Psikolojinin bu
temel ilkesi mesleki faaliyetler için de geçerlidir. Meslek ve/veya iĢ bir kimsenin en güçlü
olandan baĢlayarak sırası ile ihtiyaçlarına cevap verebildiği ölçüde yani bir insanın istek
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sıralaması ile bir mesleğin sağladığı olanakların önem sırası denk düĢtüğü oranda iĢ veya
meslekten hoĢnutluk söz konusu olabilir.
2.5.İş Doyumunu Etkileyen Faktörler
ĠĢ doyumu farklı çalıĢmalarda çoklu değiĢkenler tarafından anlaĢılabilen karmaĢık
bir olgu olarak tanımlanmıĢtır (Tok, T. N., Bacak, E. 2013, s.1157). ĠĢ doyumunu etkileyen
faktörler aĢağıda da görüleceği gibi iki baĢlık altında incelenebilir.
2.5.1. Bireysel Faktörler
ĠĢ doyumu, kiĢinin bir duygusal durumu olduğuna göre, her kiĢiye özgü olan
değerler, beklentiler, yaĢ, cinsiyet, eğitim ve tecrübe gibi ferdi niteliklere bağlı olarak;
algıların, yargıların ve dolayısıyla iĢ doyumu/doyumsuzluğunun olmasında etkili
farklılıklar olduğundan dikkate alınmaları gerekmektedir. Bireysel faktörler, değerler,
beklentiler, cinsiyet, kiĢilik, eğitim, zekâ, statü, tecrübe, sosyo-kültürel çevre olarak
sıralanabilmektedir ( Sat, 2011, s. 6-7 ).
Akıncı ( 2002)’ya göre her birey kendine has özellikler göstermektedir. ĠĢ görenin
genetik eğilimi, ailesi, aldığı eğitim, değer yargıları, iĢ hayatı tecrübesi, içinde yaĢadığı
sosyal yapı ve çevresi iĢ doyumu üzerinde önemli rol oynar ( Akıncı, 2002, s.4; Akt:
Aydın, 2006, s.50 ). Dolayısıyla iĢ doyumu kiĢiden kiĢiye farklılık gösterebilmektedir (
Aydın, 2006 s.49).
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2.5.2. Örgütsel Faktörler
ĠĢ doyumunu etkileyen faktörlerden örgütsel olan faktörler araĢtırmacılara göre;
alınan ücretin miktarı ( Akt: Eroğlu, 2009, s.121), yöneticilerin tutum ve davranıĢları (
Genç ve Dilsiz, 2006. S.55 ), fiziksel koĢullar ( Akt: Gergin, 2006, s.27-28 ), iĢin nitelikleri
( Bölüktepe, 1993, s.5-6 ), çalıĢma arkadaĢları ( BaĢaran, 1992, s.255), statü ( Akt: Gergin,
2006, s.23 ), denetim ( Demir, 2001, s.86 ), gibi faktörler iĢ görenin iĢ doyumu üzerinde
oldukça fazla öneme sahip olduğunu göstermektedir.
Ayrıca diğer bazı araĢtırmacılar, iĢ tatminini etkileyen örgütsel faktörler arasında
iĢin kendisini (Akıncı, 2002, s.23), iletiĢim düzeyini (Schweiger ve Denisi, 1991, s.127),
yöneticiler ve yönetim tarzlarını (Drucker, 1998, s.235), iĢgören seçim sürecini (Dinçer,
1998, s.345), sektörel özellikleri (KuĢluvan, 2009, s.76), iĢletmenin fiziksel koĢullarını
(Çetinkanat, 2000, s.53), iĢletmenin hijyen Ģartlarını (Tavmergen, 2000, s.48), iĢe duyulan
ihtiyacı (Demirkol, 2006, s.10), iĢ yükünü (Arslan, 2011, s.35), iĢyerindeki disiplini
(Özdemir, 2006, s.27), denetimi (KuĢluvan 2009, s.76), ücreti (Erdoğan, 1999, s.239), ödül
sistemini (BaĢaran, 2000, s.220), adalet duygusunu (Yavuz, 2010, s.311), çalıĢma
arkadaĢlarını (Özkalp ve Kırel, 2001, s.132), sosyal güvenliği (BüyükbeĢe ve Bakan, 2004,
s.36), örgüt yapısını (Akıncı, 2002, s.24), yapılan iĢin alınan eğitimle uygunluğunu (Garcia
vd., 2008, s.233), yetki – sorumluluk dengesini (Sabuncuoğlu ve Tüz, 1995, s.124-125),
terfi imkanlarını (Akıncı, 2002, s.4), örgüt kültürünü (Sabuncuoğlu ve Tüz, 1995, s.122123), iĢle ilgili toplumsal imajı (Sun, 2002, s.33) olarak göstermiĢlerdir.
TaĢdan ve Tiryaki (2008) çalıĢmalarında özel ve devlet ilköğretim okulu
öğretmenlerinin iĢ doyumu düzeylerinin karĢılaĢtırılması çalıĢmasında özel ilköğretim
okulu öğretmenlerinin iĢ doyumu düzeyinin, devlet okulunda çalıĢanlara göre daha yüksek
olduğu saptanmıĢtır. ĠĢ ve niteliği, ücret, geliĢme ve yükselme olanakları, çalıĢma Ģartları,
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birlikte çalıĢılan kimseler ve örgütsel yaĢam alt boyutlarında özel ilköğretim okullarında
çalıĢanların iĢ doyum oranı devlet ilköğretim okullarında çalıĢanlardan daha yüksek olduğu
sonucuna ulaĢmıĢlardır ( TaĢdan ve Tiryaki, 2008, s.66 ).
Kuruüzüm ve Çelik ise liselerde çalıĢan öğretmenlerin ikinci mertebeden faktör
analizi modeli ile iĢ doyumunu belirleyen faktörler bulguları ise öğretmen iĢ doyumunu en
fazla etkileyen faktörün “ iletiĢim” olduğu, okul yönetimi, geri bildirim ve ders programları
koĢullarının iyileĢtirilmesi ile öğretmenlerin iĢ doyumlarının arttırılabileceğini tespit
etmiĢlerdir ( Kuruüzüm ve Çelik, 2005, s.144) .
Akın ve Koçak ( 2007) Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile ĠĢ Doyumları
Arasındaki ĠliĢki, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi adlı çalıĢmalarında
Öğretmenlerin yarıdan fazlasının (%52,9) “orta”, “düĢük” ve “çok düĢük” düzeyde iĢ
doyumu yaĢadıkları tespit edilmiĢtir. Öğretmenlerin 34’ü (%24,3) “MaaĢın öğretmenlik
statüsüne uygunluğu” maddesinde, 31’i (%22,1) “Sosyal etkinlikler için tiyatro salonu,
spor salonu, okul bahçesi gibi alanların yeterli olması” maddesinde, 19’u (%13,6) “Alınan
maaĢın geçinmek için yeterli olması” maddesinde ve yine 19’u (%13,6) “Sosyal imkânların
ve yardımların yeterli olması” maddesinde “çok düĢük” düzeyde iĢ doyumu yaĢadıklarını
belirtmiĢlerdir. Önceki birçok araĢtırmada olduğu gibi bu araĢtırmada da öğretmenlerin
ekonomik olanaklarla ilgili memnuniyetsizlik belirtmiĢ olmaları doğal görülmekte ve
öğretmenlerin özlük haklarının iyileĢtirilmesi iĢ doyumlarını olumlu yönde etkileyeceği
yargısına varılmıĢtır. Ayrıca öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iĢ doyumları
arasında pozitif yönde düĢük düzeyde anlamlı bir iliĢki vardır. Öğretmenlerin iĢ
doyumlarındaki

toplam

değiĢkenliğin

%3,2’si

sınıf

yönetimi

açıklanabileceğini tespit etmiĢlerdir ( Akın ve Koçak, 2007, s.365 ).

becerileri

ile
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ĠĢ doyumu ile liderlik stili çalıĢmalarında öğretmenlerin iĢ doyumu ile yöneticileri
için algıladıkları dönüĢümcü liderlik özellikleri arasındaki iliĢki adlı çalıĢmada Ġlköğretim
okullarında görev yapan öğretmenlerin iĢ doyum düzeyleri ile okul yöneticileri için
algıladıkları DönüĢümcü Liderlik özellikleri araĢtırmaya katılan öğretmenlerin görüĢlerine
göre, okul yöneticilerinin DönüĢümcü Liderlik davranıĢlarını gerçekleĢtirmede yeterli
oldukları, bu liderlik davranıĢlarını sıklıkla sergiledikleri anlaĢılmaktadır (Tok, T. N.,
Bacak, E., 2013, s.1156 ).

2.6. İş Tatmini Sağlamanın Faydaları
AraĢtırmacılar iĢ tatmini sağlamanın faydaları arasında, verimlilik artıĢı (Ġnce,
2008, s.227-228), performans artıĢı ve sinerji (Günbayı, 2000, s.8), motivasyon artıĢı
(Cüceloğlu, 1991, s.248), müĢteri tatmini oluĢturulması (ġahin, 2007, s.91), kurumsal
bağlılık (Akçadağ ve Özdemir, 2005, s.191), iĢletmenin büyümesi (Arslan, 2011, s.55),
ülke ekonomisine katkı (Ġnce, 2007, s.229), örgütsel bağlılığın artması (Perçin ve Özkul,
2009, s.46), örgütsel vatandaĢlık duygusunun oluĢması (AltaĢ ve Çekmecelioğlu, 2007,
s.54) gibi etkilerden bahsetmiĢlerdir. Ayrıca iĢ tatmininin yüksek olması iĢletmenin
kârlılığı ve müĢteri tatmin düzeyi artıĢ gösterecektir (Arslan, 2011, s.49).
ĠĢ görenin iĢine karsı tutumunun olumlu olması öncelikli olarak iĢ görenin
mutluluğunu artırmakla birlikte, yeterli iĢ doyumu düzeyinin olması iĢ görenin iĢine
bağlanması, verimli çalıĢması, firenin azalması, iĢ gücü devir oranının düĢmesi gibi olumlu
sonuçların gerçekleĢmesine olanak sağlayacaktır (Yüksel, 2002, s.68).
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2.7. İş Tatminsizliğinin Olası Sonuçları
AraĢtırmacılar iĢ tatminsizliğinin olumsuz sonuçları arasında; iĢgören devir hızının
artması (Ehtiyar, 1996, s.121), iĢe devamsızlık (Erdoğan, 1996, s.252), örgütsel çatıĢma
(Üngüren ve Cengiz, 2009, s.53), verim düĢüklüğü (ġahin, 2007, s.153), iĢ kazalarının
artması (Sabuncuoğlu, 1990, s.232), yabancılaĢma (Eroğlu, 2000, s.337), hırsızlık (TurmuĢ
2005, s.15-16), sendikal hakların kullanımı (ġahin, 2007, s.67), ruh sağlığının bozulması
(Bingöl, 1996, s.186), psikofizyolojik ve psikosomatik rahatsızlıkların artması (Arslan,
2011, s.65), stres (Ertekin, 1993, s.149), disiplin sorunları ve saldırganlık (Yılmaz, 2010,
s.40-41) gibi sakıncaları ortaya koymuĢlardır.
Oral (1997 ) konaklama iĢletmelerinde iĢ doyumsuzluğunun ortaya çıkardığı sorun
ve göstergeler bulunduğundan bahsetmekte ve bunlardan baĢlıcalarını Ģöyle sıralamaktadır;
• Resepsiyonda meydana gelen müĢteri yığımlığı,
• ĠĢletmede ek mesai ücretlerinin gereksiz yere artması,
• MüĢteri Ģikâyetlerinde artıĢ,
• ĠĢ gören Ģikâyetlerinin artması,
• Yiyecek-içecek üretim yerlerinde kayıpların büyümesi,
• Dayanıklı tüketim maddelerinde aĢırı arızaların ortaya çıkıĢı,
• Restoran malzemelerinde kırılmaların artması,
• Donatım ve materyali kötü kullanım eğiliminin artması,
• ĠĢ kazalarında atıĢ,
• Yiyecek-içecek kalitesinin bozulması,
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• Hizmette önemli aksamalar gecikmeler,
• Toplam satıĢ ve karda düĢüĢ,
• ĠĢ görenin iĢe devamsızlığının artması,
• ĠĢ gören devinimin oranının yükselmesi ( Akt: Tarlan ve Tütüncü, 2001, s.147 )
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3. YÖNTEM

Bu bölümde, araĢtırma modeli, evren, örneklem, veri toplama aracı, verilerin
toplanması ve çözümlenmesine kullanılan istatistiksel iĢlemler incelenmiĢtir.

3.1. Araştırmanın Modeli
AraĢtırmada “tarama modeli” kullanılacaktır. Tarama modelleri, geçmiĢte ve halen
var olan bir durumu var olduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan yaklaĢımlardır.
AraĢtırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koĢulları içinde var olduğu gibi
tanımlamaya çalıĢılır. Onları herhangi bir Ģekilde değiĢtirme, etkileme çabası gösterilmez.
Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluĢan bir evrende, evren hakkında
genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya
da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2005, s. 77-79).
2015-2016 eğitim öğretim yılında Denizli ili Pamukkale ilçesinde bağımsız
anaokullarında görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iĢ
doyum düzeyleri tespit edilmesi ve iĢ doyumu düzeylerinin farklı değiĢkenlere göre
incelenmesi için okulöncesi öğretmenlerine uygulanan likert tipi ölçekle veriler
toplanmıĢtır.
Bu araĢtırma, bağımsız anaokullarında görev yapan öğretmenlerin algılarına göre
okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyum düzeyleri tespit edilmesi ve iĢ doyumu düzeylerini
farklı değiĢkenlere göre tespit etmek ve bu değiĢkenlerle ne ölçüde iliĢkili olduğu inceleme
amacına dayalı olarak gerçekleĢtirilen tarama modelinde betimsel bir çalıĢmadır.
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Bu araĢtırmada, anket yöntemi kullanarak alan araĢtırması yöntemi kullanılacaktır.
Anket soruları, iki bölümden oluĢup, Birinci bölümde, kiĢisel bilgilere, ikinci bölümde iĢ
doyumlarına iliĢkin öğretmen algılarına yönelik Likert tipi anket uygulanmıĢtır.

3.2. Evren ve Örneklem
AraĢtırmanın evrenini 2015–2016 eğitim-öğretim yılı Denizli ilinde Pamukkale
Ġlçesinde bağımsız anaokullarında görev yapan okulöncesi öğretmenleri oluĢturmaktadır.
Ġmkânların yeterli olması bakımından araĢtırma evreninin tamamına ulaĢılarak veriler
toplanmıĢtır.
Yukarıda verilen bilgiler paralelinde eldeki araĢtırma evrenini 2015-2016 eğitim
öğretim yılında Denizli ili Pamukkale ilçesinde bağımsız anaokullarında okulöncesi
öğretmeni olarak görev yapmakta olan 167 öğretmenden oluĢturmaktadır.
Örneklem grubu evrende bulunan 160 kiĢiye ulaĢılarak katılım sağlayanların ve
ölçek sorularının tamamına cevap veren 114 okulöncesi öğretmenidir.

3.2.1. Örnekleme İlişkin İstatistikler

Tablo 3.2.1.1.
Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı
Değişken

Kategori

n

%

Bayan

108

94,7

Erkek

6

5,3

Cinsiyet

Tablo 3.2.1.1 incelendiğinde; araĢtırmaya katılan öğretmenlerin % 94,7’sinin
bayan; % 5,3’ünün erkek öğretmen olduğu görülmektedir. Buna göre katılımcı
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öğretmenlerden bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlerden çok fazla olduğu
görülmektedir. Bunun nedeni ise okulöncesi öğretmenliğini tercih edenlerin çoğunluğunun
bayan olmasındandır.

Tablo 3.2.1.2.
Öğretmenlerin Yaş Durumu Dağılımı
Değişken

Kategori

n

%

21-30 YaĢ

29

25,4

31-40 YaĢ

57

50,0

41-50 YaĢ

24

21,1

51 ve üzeri YaĢ

4

3,5

YaĢ

Tablo 3.2.1.2 incelendiğinde; araĢtırmaya katılan öğretmenlerden; en fazla
katılımcının 57 tane ile ( % 50,0 ) 31-40 yaĢ aralığında olduğu ve bunu 29 katılımcı ile ( %
25,4) 21-30 yaĢ aralığında olanların takip ettiği görülürken en az katılımcının ise 4
katılımcı ile (% 3,5 ) 51 yaĢ ve üzerindekiler olduğu görülmüĢtür. ÇalıĢanların büyük
çoğunluğunun orta yaĢlarda olduğu söylenebilir.
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Tablo 3.2.1.3.
Öğretmenlerin Medeni Durumuna Göre Dağılımı
Değişken

Kategori

n

%

Evli

100

87,7

Bekâr

14

12,3

Medeni Durum

Tablo 3.2.1.3 incelendiğinde; araĢtırmaya katılan öğretmenlerden 100 tanesinin (%
87,7) evli, 14 tanesinin ( % 12,3 ) bekâr olduğu görülmektedir. Buradan hareketle
katılımcı öğretmenlerimizin büyük bir bölümünün evli olduğu görülmektedir.

Tablo 3.2.1.4.
Öğretmenlerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
Değişken

Eğitim Durumu

Kategori

n

%

Ön Lisans

1

0,9

Lisans

100

87,7

Yüksek Lisans

13

11,4

Tablo 3.2.1.4 incelendiğinde; araĢtırmaya katılan öğretmenlerden 100 tanesinin (%
87,7) Lisans mezunu olduğu, 13 tanesinin (% 11,4) Yüksek Lisans mezunu olduğu
görülürken 1 tanesinin ( % 0,9 ) Ön Lisans mezunu olduğu görülmektedir. Böylelikle
öğretmenlerin büyük kısmının lisans mezunu olduğu ve genel olarak eğitim düzeyinin
yüksek olduğu görülmektedir.
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3.3. Verilerin Toplanması
AraĢtırmada kullanılan veri toplama araçları; KiĢisel Bilgi Formu ve ĠĢ Doyumu
ölçeğinden oluĢmaktadır.
KiĢisel Bilgi Formu 4 sorudan oluĢmaktadır. ĠĢ Doyumuyla ilgili anketi ise 24
sorudan oluĢmakta olup 1= Hiç Memnun Değilim, 2= Memnun Değilim, 3= Kararsızım,
4= Memnunum ve 5= Çok Memnunum Ģeklinde puanlama Ģeklinde oluĢturulmuĢtur.
ĠĢ doyumu anketinden alınabilecek en düĢük puan 24, en yüksek puan ise 120’dir.
Alınan puanlar yükseldikçe ĠĢ Doyumu yükselmektedir.

3.4.Verilerin Analizi
2015-2016 eğitim öğretim yılında Denizli ili Pamukkale Ġlçesi Bağımsız
anaokullarında görev yapan okulöncesi öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi
öğretmenlerinin iĢ doyumu düzeyi ve iĢ doyumlarının farklı değiĢkenlere göre irdelenmesi
için okulöncesi öğretmenlerine uygulanan ankete öğretmenlerin verdikleri cevaplar ile elde
edilen verilerin analizi veri toplama araçlarına verilen cevaplar kodlanarak tüm analizleri
gerçekleĢtirebilecek SPSS 20 istatistik paket programına yüklenerek gerçekleĢtirilmiĢtir.
Anket sorularının analizinde istatistiksel yöntemlerden referans dağılımları, korelasyon, ttestleri kullanılmıĢ, sonuçlar tablolarla ifade edilmiĢtir.
Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalıĢması için; normal dağılım analizleri, faktör
analizi, iç tutarlık katsayısı, madde-toplam korelasyon katsayıları ve ayırt edici geçerlik
analizleri yapılmıĢtır.
Verilerin güvenilirliğini ve geçerliliğini belirlemek için yapılan güvenilirlik
Cronbach Alpha değeri 0,797 olduğundan verilerin güvenilirliği yüksek bulunmuĢtur.
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Ölçeğin geçerliğini belirlemek üzere faktör analizi yapılmıĢtır. Faktör analizi
sonuçları, ölçeğin toplam varyansın % 83,81’ini açıklayan iki faktöre sahip olduğunu
göstermiĢtir.
Yapılan tüm analizler sonucunda ölçeğin anaokullarında görev yapan okulöncesi
öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyumu düzeyi ve iĢ
doyumlarının farklı değiĢkenlere göre ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu
saptanmıĢtır.
Yorumlamalarda grup aritmetik ortalamaları ve “p” anlamlılık değeri dikkate
alınmıĢtır.
ÇalıĢmada 2015-2016 eğitim öğretim yılında Denizli ili Pamukkale Ġlçesi Bağımsız
anaokullarında görev yapan okulöncesi öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi
öğretmenlerinin iĢ doyumu düzeyi ve iĢ doyumlarının farklı değiĢkenlere göre
belirlenmesinde, yorumlanmasında ve açıklanmasında ankette kullanılan 5’li likert
dereceleme ölçeğine uygun olarak aĢağıda belirtilen puan aralıkları kullanılmıĢtır.

4.20-5.00

Çok Memnunum

3.40-4.19

Memnunum

2.60-3.39

Kararsızım

1.80-2.59

Memnun Değilim

1.00-1.79

Hiç Memnun Değilim

30

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
4. BULGULAR ve YORUM

Bu bölümde anketin uygulanması sonucu elde edilen verilerin istatistiki analizine
iliĢkin bulgulara ve yorumlara yer verilmiĢtir. Ġlk olarak araĢtırmaya katılan Öğretmenlere
iliĢkin kiĢisel bulgulara, ikinci olarak ise araĢtırmanın alt problemlerine iliĢkin bulgulara ve
yorumlara yer verilmiĢtir.

4.1. Alt Problemlere İlişkin Bulgular
“Bağımsız Anaokullarında ÇalıĢan Öğretmenlerin Algılarına Göre Öğretmen ĠĢ
Doyum Düzeyleri

( Denizli Ġli Pamukkale Ġlçe Örneği) ” adlı bu çalıĢmada “Denizli

Pamukkale ilçesinde Bağımsız Anaokullarında ÇalıĢan Okulöncesi öğretmenlerinin
algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyum düzeyleri hangi düzeydedir?” ve
“Denizli Pamukkale ilçesinde Bağımsız Anaokullarında ÇalıĢan Okulöncesi
öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyum düzeylerinde;
cinsiyete, yaĢ durumuna, medeni duruma ve eğitim durumuna göre anlamlı bir fark var
mıdır?” olmak üzere 2 alt probleme iliĢkin bulgulara ve analize yer verilmiĢtir.

4.1.1. 1. Alt Probleme İlişkin Bulgular
AraĢtırmanın birinci alt problemi “Denizli Pamukkale ilçesinde Bağımsız
Anaokullarında ÇalıĢan Okulöncesi öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi
öğretmenlerinin iĢ doyum düzeyleri hangi düzeydedir?” biçiminde belirlenmiĢti. Bu alt
probleme cevap verebilmek amacıyla toplanan veriler analiz edilerek Tablo 4.2.1’de
gösterilen veriler elde edilmiĢtir.
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Tablo 4.1.1. 1.
Bağımsız Anaokullarında Çalışan Okulöncesi Öğretmenlerinin Algılarına Göre
Okulöncesi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeyleri Analizi
Önermeler

n

SS

Katılım Düzeyi

ĠĢimizle ilgili bilgi akıĢının zamanında ve net
yapılmasından

114

4,19 1,09 Memnunum

114

4,04 1,01 Memnunum

114

3,95 1,06 Memnunum

114

4,04 1,10 Memnunum

114

4,09 1,06 Memnunum

114

4,16 1,03 Memnunum

114

4,18 0,98 Memnunum

114

4,14 1,03 Memnunum

114

4,25 0,85 Çok Memnunum

Amirlerimin görevimle ilgili sorunlarda yardım
etmesi yönünden
Amirimin emrindeki kiĢileri demokratik idare
tarzı açısından
Amirlerimin karara dâhil etme yeteneği
bakımından
Amirlerimin benim fikirlerime değer verme
düzeyinden
Amirlerimin kiĢiliğime saygılı davranma
düzeyinden
Amirlerimin yaptığım iĢi takdir etme
düzeyinden
Amirlerimin iĢ konusunda bana güvenme
düzeyinden
ĠĢ arkadaĢlarımla kurumsal arkadaĢlık
iliĢkilerimizden
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ĠĢ arkadaĢlarımla yardımlaĢma düzeyinden

114

4,22 0,94 Çok Memnunum

114

4,28 0,90 Çok Memnunum

114

4,27 0,89 Çok Memnunum

114

4,27 0,91 Çok Memnunum

114

4,27 0,92 Çok Memnunum

114

4,35 0,90 Çok Memnunum

114

4,35 0,89 Çok Memnunum

114

4,37 0,87 Çok Memnunum

114

4,36 0,88 Çok Memnunum

114

4,33 0,93 Çok Memnunum

114

4,22 0,99 Çok Memnunum

114

4,38 0,95 Çok Memnunum

ĠĢ arkadaĢlarımın görevlerini iyi yapma
gayretinden
ĠĢ arkadaĢlarımın benim fikirlerime değer
verme düzeyinden
ĠĢ arkadaĢlarımın bana saygılı davranma
düzeyinden
ĠĢimizle ilgili bize verilen kurs, seminer, vb.
eğitim hizmetlerinden
Mesleki bilgi ve becerilerimi kullanabilmem
yönünden
Yeni mesleki bilgi ve beceriler kazanabilmem
yönünden
ĠĢimi iyi yapabilmem için mesleki
özgüvenimden
Mesleğime okulumda verilen değerden
Görevimde kendi yöntemlerimi kullanabilme
Ģansının verilmesinden
Okulumdaki iĢ yükünün dengeli dağıtılması
yönünden
Ġhtiyacım olduğu zaman izin verilip
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verilmemesi ya da nöbet değiĢiminin yapılıp
yapılmamasından
ĠĢ içinde terfi olanağımın olması ( Müdür
yardımcısı, müdür ve daha üst olarak öncelikli

114

4,41 0,90 Çok Memnunum

Velilerle rahat iletiĢim kurabilme yönünden

114

4,45 0,88 Çok Memnunum

Okula severek gelme yönünden

114

4,42 0,89 Çok Memnunum

İş Doyumu Toplam

114

4,25 0,83 Çok Memnunum

atanabilme hakkı ) bakımından

Denizli Pamukkale ilçesinde Bağımsız Anaokullarında ÇalıĢan Okulöncesi
öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyum düzeylerine iliĢkin
algıları 24 madde ile ölçülmüĢtür.
Tablo 4.1.1.1’e dikkatle incelendiğinde ve yapılan inceleme ve analiz sonucunda
Denizli Pamukkale ilçesinde Bağımsız Anaokullarında ÇalıĢan Okulöncesi
öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyum düzeylerine iliĢkin en
az katılım gösterdikleri önermenin (X=3,95) ortalama ile “Amirimin emrindeki kiĢileri
demokratik idare tarzı açısından ” maddesine “Memnunum” Ģeklinde görüĢ bildirdikleri
görülürken; en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise (X= 4,45) ortalama ile “Velilerle
rahat iletiĢim kurabilme yönünden ” maddesine “Çok Memnunum” Ģeklinde katılım
gösterdikleri görülmüĢtür. Buradan hareketle öğretmenlerimizin velilerle iliĢkilerinden
“çok memnun” olukları amirleriyle iliĢkilerinden ise “memnun” oldukları söylenebilir.
Bunun dıĢında;
“ĠĢimizle ilgili bilgi akıĢının zamanında ve net yapılmasından” önermesine (X=
4,19 ) ortalama ile “Memnunum”, “Amirlerimin görevimle ilgili sorunlarda yardım etmesi
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yönünden” önermesine (X= 4,04 ) ortalama ile “Memnunum”, “Amirlerimin karara dâhil
etme yeteneği bakımından” önermesine (X= 4,04) ortalama ile “Memnunum”,
“Amirlerimin benim fikirlerime değer verme düzeyinden” önermesine (X=4,09) ortalama
ile “Memnunum”, “Amirlerimin kiĢiliğime saygılı davranma düzeyinden” önermesine
(X=4,16 ) ortalama ile “Memnunum”, “Amirlerimin yaptığım iĢi takdir etme düzeyinden”
önermesine (X=4,18) ortalama ile

“Memnunum”, “Amirlerimin iĢ konusunda bana

güvenme düzeyinden” önermesine (X= 4,14) ortalama ile “Memnunum”, “ĠĢ
arkadaĢlarımla kurumsal arkadaĢlık iliĢkilerimizden” önermesine (X= 4,25) ortalama ile
“Çok Memnunum”, “ĠĢ arkadaĢlarımla yardımlaĢma düzeyinden” önermesine (X= 4,22)
ortalama ile “Çok Memnunum”, “ĠĢ arkadaĢlarımın görevlerini iyi yapma gayretinden”
önermesine (X=4,28 ) ortalama ile “Çok Memnunum”, “ĠĢ arkadaĢlarımın benim
fikirlerime değer verme düzeyinden” önermesine (X= 4,27 ) ortalama ile “Çok
Memnunum”, “ĠĢ arkadaĢlarımın bana saygılı davranma düzeyinden” önermesine (X=4,27
) ortalama ile “Çok Memnunum”, “ĠĢimizle ilgili bize verilen kurs, seminer, vb. eğitim
hizmetlerinden” önermesine (X=4,27 ) ortalama ile “Çok Memnunum”, “Mesleki bilgi ve
becerilerimi kullanabilmem yönünden” önermesine (X=4,35 ) ortalama ile “Çok
Memnunum”, “Yeni mesleki bilgi ve beceriler kazanabilmem yönünden” önermesine
(X=4,35 ) ortalama ile “Çok Memnunum”, “ĠĢimi iyi yapabilmem için mesleki
özgüvenimden” önermesine (X=4,37 ) ortalama ile “Çok Memnunum”, “Mesleğime
okulumda verilen değerden” önermesine (X=4,36 ) ortalama ile “Çok Memnunum”,
“Görevimde kendi yöntemlerimi kullanabilme Ģansının verilmesinden” önermesine (X=
4,33) ortalama ile “Çok Memnunum”, “Okulumdaki iĢ yükünün dengeli dağıtılması
yönünden” önermesine (X=4,22 ) ortalama ile “Çok Memnunum”, “Ġhtiyacım olduğu
zaman izin verilip verilmemesi ya da nöbet değiĢiminin yapılıp yapılmamasından”
önermesine (X=4,38 ) ortalama ile “Çok Memnunum”, “ĠĢ içinde terfi olanağımın olması (
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Müdür yardımcısı, müdür ve daha üst olarak öncelikli atanabilme hakkı ) bakımından”
önermesine (X= 4,41) ortalama ile “Çok Memnunum”, “Okula severek gelme yönünden”
önermesine (X= 4,42 ) ortalama ile “Çok Memnunum” Ģeklinde olduğu tespit edilmiĢtir.
Genel olarak ĠĢ Doyumunun ise ( X=4,25) ortalama ile “Çok Memnunum”
düzeyinde olduğu tespit edilmiĢtir. Buradan hareketle Denizli Pamukkale ilçesinde
Bağımsız Anaokullarında ÇalıĢan Okulöncesi öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi
öğretmenlerinin iĢ doyum düzeylerinin çok yüksek olduğu söylenebilir.

4.1.2. 2. Alt Probleme İlişkin Bulgular
AraĢtırmanın ikinci alt problemi “Denizli Pamukkale ilçesinde Bağımsız Anaokullarında
ÇalıĢan Okulöncesi öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyum
düzeyleri”;
Okulöncesi öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyum
düzeylerinde;
 Cinsiyete göre anlamlı bir fark var mıdır?
 YaĢ durumuna göre anlamlı bir fark var mıdır?
 Medeni duruma göre anlamlı bir fark var mıdır?
 Eğitim durumuna göre anlamlı bir fark var mıdır? biçiminde belirlenmiĢti.
AraĢtırma sorusuna cevap vermek için hangi istatistiksel tekniğin kullanılacağına
karar vermek amacıyla tek örneklem Kolmogorov Simirnov testi uygulanmıĢtır. Elde
edilen sonuçlara göre ankete verilen cevapların normal dağılım göstermediği belirlenmiĢtir.
K-S(z)=2,09; p<0,05 )
Bu nedenle araĢtırma sorusuna cevap vermek için Nonparametrik bir teknik olan
Mann Whitney U Testinin kullanılmasına karar verilmiĢtir.
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Bu alt probleme cevap verebilmek amacıyla toplanan veriler analiz edilmiĢ ve
Tablo 4.1.2.1’de gösterilen veriler elde edilmiĢtir.

Tablo 4.1.2.1
Bağımsız Anaokullarında Çalışan Okulöncesi Öğretmenlerinin Algılarına Göre
Okulöncesi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Cinsiyete Göre Farklılık Gösterip
Göstermediğinin Mann Whitney U Testi Testi İle Analizi
Sıra
Değişken

Kategori n

Sıra Toplamı

Ortalaması U

Kadın

108

6253,00

57,90

Erkek

6

302,00

50,33

Cinsiyet

281,00

Toplam

Z

p

-,547

0,58

114

*p>0,05
Tablo 4.1.2.1’e baktığımızda yapılan Mann-Whitney U analizi sonunda Denizli
Pamukkale ilçesinde Bağımsız Anaokullarında ÇalıĢan Okulöncesi öğretmenlerinin
algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyum düzeyi ile cinsiyet değiĢkeni arasında
istatistiksel olarak 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir fark bulunamamıĢtır ( U=
281,00; p>0,05 ).
Bir baĢka ifadeyle Denizli Pamukkale ilçesinde Bağımsız Anaokullarında ÇalıĢan
Okulöncesi öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin cinsiyeti ne olursa
olsun iĢ doyum düzeyleri arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır; aynı ya da
benzer olduğu söylenebilir.
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Tablo 4.1.2.2
Bağımsız Anaokullarında Çalışan Okulöncesi Öğretmenlerinin Algılarına Göre
Okulöncesi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Yaş Durumuna Göre Farklılık
Gösterip Göstermediğinin Kruskal-Wallis H Testi İle Analizi
Değişken Kategori

n

Sıra Ortalaması

21-30 YaĢ 29

X2

p

Fark

48,12
1-4;

31-40 YaĢ 57

61,31

Yaş

8,707
41-50 YaĢ 24

0,033

2-4;

53,50
3-4

51 ve üzeri 4
Toplam
*p<0,05

95,25

114
1. 21-30 yaĢ 2. 31-40 yaĢ 3. 41-50 yaĢ 4. 51 yaĢ ve üzeri

Tablo 4.1.2.2’ye baktığımızda yapılan Kruskal-Wallis H analizi sonunda Denizli
Pamukkale ilçesinde Bağımsız Anaokullarında ÇalıĢan Okulöncesi öğretmenlerinin
algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyum düzeyleri ile yaĢ değiĢkeni arasında
istatistiksel olarak 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuĢtur (X2= 8,707;
p<0,05 ). Denizli Pamukkale ilçesinde Bağımsız Anaokullarında ÇalıĢan Okulöncesi
öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyum düzeyleri yaĢ
durumuna göre değiĢiklik göstermektedir.
KarĢılaĢtırmalar için Mann-Whitney U testi yapılarak aĢağıdaki sonuçlara
ulaĢılmıĢtır;
21-30 yaĢ ile 31-40 yaĢ aralığındaki öğretmenlerin iĢ doyumları aynı olduğu
görülmüĢtür (U= 629,50; p>0,05).
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21-30 yaĢ ile 41-50 yaĢ aralığındaki öğretmenlerin iĢ doyumlarının aynı olduğu
görülmüĢtür (U= 317,50; p>0,05).
21-30 yaĢ ile 51 ve üzeri yaĢ aralığındaki öğretmenlerin iĢ doyumlarının farklı
olduğu tespit edilmiĢtir ( U=13,50; p<0,05 ).
31-40 yaĢ ile 41-50 yaĢ aralığındaki öğretmenlerin iĢ doyumlarının aynı-benzer
olduğu tespit edilmiĢtir ( U=593,00; p>0,05 ).
31-40 yaĢ ile 51 ve üzeri yaĢ aralığındaki öğretmenlerin iĢ doyumlarının farklı
olduğu tespit edilmiĢtir ( U=43,00; p<0,05 ).
41-50 yaĢ ile 51 ve üzeri yaĢ aralığındaki öğretmenlerin iĢ doyumlarının farklı
olduğu tespit edilmiĢtir ( U=12,50; p<0,05 ).
Grupların sıra ortalaması dikkate alındığında, en yüksek iĢ doyumuna 31-40 yaĢ
arasında olanların sahip olduğu, bunu 41-50 yaĢ arasında olanlar izlerken en az en az iĢ
doyumu ise 21-30 yaĢ aralığında olanlara ait olduğu görülmektedir. YaĢ değiĢkenine göre
iĢ doyumu gençlerde en az düzeyde iken orta yaĢlarda en yüksek seviyeye çıkarken ve
yaĢlılığa doğru azalmaktadır.
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Tablo 4.1.2.3
Bağımsız Anaokullarında Çalışan Okulöncesi Öğretmenlerinin Algılarına Göre
Okulöncesi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeyleri Medeni Duruma Göre Farklılık
Gösterip Göstermediğinin Mann Whitney U Testi İle Analizi
Sıra

Sıra

Değişken

Kategori

n

Toplamı

Ortalaması U

Medeni

Evli

100

5817,50

58,18

Durum

Toplam

632,50
Bekâr

14

737,50

Z

p

-,584

0,55

52,68

114

*p>0,05
Tablo 4.1.2.3’e baktığımızda yapılan Mann-Whitney U analizi sonunda Denizli
Pamukkale ilçesinde Bağımsız Anaokullarında ÇalıĢan Okulöncesi öğretmenlerinin
algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyum düzeyleri ile medeni durum (
evli/bekâr ) değiĢkeni arasında istatistiksel olarak 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir
fark bulunmamıĢtır ( U= 632,50; p>0,05 ).
Denizli Pamukkale ilçesinde Bağımsız Anaokullarında ÇalıĢan Okulöncesi
öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyum düzeyleri ile evli ya
da bekâr olma durumu herhangi bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir.
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Tablo 4.1.2.4
Bağımsız Anaokullarında Çalışan Okulöncesi Öğretmenlerinin Algılarına Göre
Okulöncesi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeyleri Eğitim Düzeylerine Göre Farklılık
Gösterip Göstermediğinin Kruskal-Wallis H Testi İle Analizi
Sıra
Fark
Değişken

Eğitim
Durumu

Ortalaması

Kategori

n

Ön Lisans- 2 Yıl

1

78,50

Lisans- 4 Yıl

100

52,25

2

X

p

0,413

0,81

Yok

Yüksek LisansMaster / Doktora

Toplam

13

57,85

114

*p>0,05
Tablo 4.1.2.4’e baktığımızda yapılan Kruskal-Wallis H analizi sonunda Denizli
Pamukkale ilçesinde Bağımsız Anaokullarında ÇalıĢan Okulöncesi öğretmenlerinin
algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyum düzeyleri ile öğretmenlerin eğitim
düzeyleri değiĢkeni arasında istatistiksel olarak 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir fark
bulunamamıĢtır. (X2= 0,413; p>0,05 ). Denizli Pamukkale ilçesinde Bağımsız
Anaokullarında ÇalıĢan Okulöncesi öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi
öğretmenlerinin iĢ doyum düzeyleri öğretmenlerinin eğitim düzeyleri değiĢkenine göre
farklılık göstermemektedir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
5. TARTIŞMA ve ÖNERİLER

5.1 Tartışma
Denizli Pamukkale ilçesinde Bağımsız Anaokullarında ÇalıĢan Okulöncesi
öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyum düzeyleri ve iĢ
doyumlarını etkileyen faktörlerin incelendiği bu çalıĢmada;


AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin % 94,7’sinin bayan; % 5,3’ünün erkek öğretmen
olduğu görülmektedir. Buna göre katılımcı öğretmenlerden bayan öğretmenlerin
erkek öğretmenlerden çok fazla olduğu görülmektedir. Bunun nedeni ise okulöncesi
öğretmenliğini tercih edenlerin çoğunluğunun bayan olmasındandır.



AraĢtırmaya katılan öğretmenlerden; en fazla katılımcının 57 tane ile ( % 50,0 ) 3140 yaĢ aralığında olduğu ve bunu 29 katılımcı ile ( % 25,4) 21-30 yaĢ aralığında
olanların takip ettiği görülürken en az katılımcının ise 4 katılımcı ile (% 3,5 ) 51 yaĢ
ve üzerindekiler olduğu görülmüĢtür. ÇalıĢanların büyük çoğunluğunun orta
yaĢlarda olduğu söylenebilir.



AraĢtırmaya katılan öğretmenlerden 100 tanesinin (% 87,7) evli, 14 tanesinin ( %
12,3 ) bekâr olduğu görülmektedir. Buradan hareketle katılımcı öğretmenlerimizin
büyük bir bölümünün evli olduğu görülmektedir.



AraĢtırmaya katılan öğretmenlerden 100 tanesinin (% 87,7) Lisans mezunu olduğu,
13 tanesinin (% 11,4) Yüksek Lisans mezunu olduğu görülürken 1 tanesinin ( % 0,9
) Ön Lisans mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcı öğretmenlerin büyük
kısmının lisans mezunu olduğu ve genel olarak eğitim düzeyinin yüksek olduğu
görülmektedir.

42



Denizli Pamukkale ilçesinde Bağımsız Anaokullarında ÇalıĢan Okulöncesi
öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyum düzeylerine
iliĢkin algıları 24 madde ile ölçülmüĢ olup, yapılan inceleme ve analiz sonucunda
öğretmenlerin iĢ doyum düzeylerine iliĢkin en az katılım gösterdikleri önermenin
(X=3,95) ortalama ile “Amirimin emrindeki kiĢileri demokratik idare tarzı
açısından ” maddesine “Memnunum” Ģeklinde görüĢ bildirdikleri görülürken; en
fazla katılım gösterdikleri önermenin ise (X= 4,45) ortalama ile “Velilerle rahat
iletiĢim kurabilme yönünden ” maddesine “Çok Memnunum” Ģeklinde katılım
gösterdikleri görülmüĢtür. Buradan hareketle öğretmenlerimizin velilerle
iliĢkilerinden “çok memnun” olukları amirleriyle iliĢkilerinden ise “memnun”
oldukları söylenebilir.



“ĠĢimizle ilgili bilgi akıĢının zamanında ve net yapılmasından”, “Amirlerimin
görevimle ilgili sorunlarda yardım etmesi yönünden”, “Amirlerimin karara dâhil
etme yeteneği bakımından”, “Amirlerimin benim fikirlerime değer verme
düzeyinden”, “Amirlerimin kiĢiliğime saygılı davranma düzeyinden”, “Amirlerimin
yaptığım iĢi takdir etme düzeyinden”, “Amirlerimin iĢ konusunda bana güvenme
düzeyinden”, “Memnunum” Ģeklinde görüĢ bildirmiĢlerdir. Okullardaki yöneticiler
ve yönetim tarzı bakımından memnun düzeyde oldukları tespit edilmiĢtir ancak
aĢağıda da görüleceği gibi iĢ arkadaĢları, mesleki geliĢim, iĢin kendisi ve çalıĢma
koĢulları olarak ise çok memnun olduklarını belirtmektedirler.



“ĠĢ arkadaĢlarımla kurumsal arkadaĢlık iliĢkilerimizden”, “ĠĢ arkadaĢlarımla
yardımlaĢma düzeyinden”, “ĠĢ arkadaĢlarımın görevlerini iyi yapma gayretinden”,
“ĠĢ arkadaĢlarımın benim fikirlerime değer verme düzeyinden”, “ĠĢ arkadaĢlarımın
bana saygılı davranma düzeyinden”, “ĠĢimizle ilgili bize verilen kurs, seminer, vb.
eğitim hizmetlerinden”, “Mesleki bilgi ve becerilerimi kullanabilmem yönünden”,
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“Yeni mesleki bilgi ve beceriler kazanabilmem yönünden”, “ĠĢimi iyi yapabilmem
için mesleki özgüvenimden”, “Mesleğime okulumda verilen değerden”,
“Görevimde kendi yöntemlerimi kullanabilme Ģansının verilmesinden”,
“Okulumdaki iĢ yükünün dengeli dağıtılması yönünden”, “Ġhtiyacım olduğu zaman
izin verilip verilmemesi ya da nöbet değiĢiminin yapılıp yapılmamasından”, “ĠĢ
içinde terfi olanağımın olması ( Müdür yardımcısı, müdür ve daha üst olarak
öncelikli atanabilme hakkı ) bakımından”, “Okula severek gelme yönünden” “Çok
Memnunum” Ģeklinde görüĢ bildirdikleri tespit edilmiĢtir. Böylelikle öğretmenlerin
iĢ doyumuna katkısı incelendiğinde yöneticiler ve yönetim tarzının etkisinin diğer
etkenlerden düĢük olduğu görülmektedir.


Genel olarak ĠĢ Doyumunun ise “Çok Memnunum” düzeyinde olduğu tespit
edilmiĢtir. Buradan hareketle Denizli Pamukkale ilçesinde Bağımsız
Anaokullarında ÇalıĢan Okulöncesi öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi
öğretmenlerinin iĢ doyum düzeylerinin çok yüksek olduğu söylenebilir. Bu
durumun iĢ verimine etkisinin çok fazla olacağı söylenebilir. Bu durumda
okulöncesinde okullaĢmanın ve okula devamın artacağı, öğretmenlerin de mutlu,
huzurlu, istekli çalıĢacağı düĢünülebilir.



Okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyumu ile cinsiyet değiĢkeni arasında istatistiksel
olarak 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. Öğretmenlerin
cinsiyeti ne olursa olsun, bayan veya erkek iĢ doyum düzeyleri arasında herhangi
bir farklılık bulunmamaktadır; aynı ya da benzer olduğu söylenebilir.



Okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyum düzeyleri ile yaĢ değiĢkeni arasında
istatistiksel olarak 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuĢ, aĢağıdaki
sonuçlara ulaĢılmıĢtır;
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21-30 yaĢ ile 31-40 yaĢ aralığındaki öğretmenlerin iĢ doyumları aynı olduğu
görülmüĢtür.



21-30 yaĢ ile 41-50 yaĢ aralığındaki öğretmenlerin iĢ doyumlarının aynı olduğu
görülmüĢtür.



21-30 yaĢ ile 51 ve üzeri yaĢ aralığındaki öğretmenlerin iĢ doyumlarının farklı
olduğu tespit edilmiĢtir.



31-40 yaĢ ile 41-50 yaĢ aralığındaki öğretmenlerin iĢ doyumlarının aynı-benzer
olduğu tespit edilmiĢtir.



31-40 yaĢ ile 51 ve üzeri yaĢ aralığındaki öğretmenlerin iĢ doyumlarının farklı
olduğu tespit edilmiĢtir.



41-50 yaĢ ile 51 ve üzeri yaĢ aralığındaki öğretmenlerin iĢ doyumlarının farklı
olduğu tespit edilmiĢtir.



Grupların sıra ortalaması dikkate alındığında, en yüksek iĢ doyumuna 31-40 yaĢ
arasında olanların sahip olduğu, bunu 41-50 yaĢ arasında olanlar izlerken en az en
az iĢ doyumu ise 21-30 yaĢ aralığında olanlara ait olduğu görülmektedir. YaĢ
değiĢkenine göre iĢ doyumu gençlerde en az düzeyde iken orta yaĢlarda en yüksek
seviyeye çıkarken ve yaĢlılığa doğru azalmakta olduğu tespit edilmiĢtir.



Okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyum düzeyleri ile medeni durum ( evli/bekâr )
değiĢkeni arasında istatistiksel olarak 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir fark
bulunamamıĢtır. Öğretmenlerin iĢ doyum düzeyleri ile evli ya da bekâr olma
durumu herhangi bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir.



Okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyum düzeyleri ile öğretmenlerin eğitim düzeyleri
değiĢkeni arasında istatistiksel olarak 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir fark
bulunamamıĢtır. Öğretmenlerin iĢ doyum düzeyleri öğretmenlerinin eğitim
düzeyleri değiĢkenine göre farklılık göstermemektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin
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eğitim düzeyleri iĢ doyumları üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı
söylenebilir.

5.2. Öneriler


Denizli Pamukkale ilçesinde Bağımsız Anaokullarında ÇalıĢan Okulöncesi
öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iĢ doyum düzeyleri ile
iĢ doyumlarını etkileyen faktörlerin incelendiği bu çalıĢmaya ilaveten Denizli ilinin
diğer ilçelerinde de okulöncesi ve diğer branĢ öğretmenlerinin iĢ doyum düzeyleri
ve iĢ doyumunu etkileyen faktörler incelenebilir.



Öğretmenlerin yöneticileri ve yöneticilerinin yönetim tarzı, meslek, öğrenci, veli,
hayat ve geleceğe dair beklentileri araĢtırılarak beklentileri ve doyumunu arttırmaya
yönelik etkinlikler arttırılabilir.



Okullarda okul/kurumların kurumsal bir kimliği ve örgüt kültürü oluĢturması
öğretmenlerin aidiyet duygusunu arttırma ve pekiĢtirmede ayrıca iĢ doyumunu
arttırmada olumlu etkiler oluĢturabilir.
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EKLER
Ek-1

ANKETLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Sayın Öğretmenim;
Bu anket uygulaması “Demokratik Okul Kültürü ile Öğretmen ĠĢ Doyum
Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki ( Denizli Pamukkale Ġlçe Örneği)” adlı proje çalıĢmasına veri
toplamak amacıyla hazırlanmıĢtır.
Bu çalışmada;
1.

Elde edilen veriler sadece ilgili yüksek lisans proje çalıĢmasında kullanılacaktır.

2.

ÇalıĢmanın

amacı

Denizli

ili

Pamukkale

ilçesinde

çalıĢan

anaokulu

Öğretmenlerinin “ Demokratik okul kültürü ile iĢ tatmin düzeyi arasındaki
iliĢki”nin ölçülmesidir.
3.

Ankette okul, isim ve kimlik bilgilerini yazmak zorunda değilsiniz.

4.

Anketlerin acele etmeden rahat düĢünebilecek zaman ve ortamda doldurulması en
doğru bilgi akıĢını sağlayacaktır.

5.

Anket uygulanan kiĢilerin baskı hissetmemeleri için kimlik ve okul bilgileri
istenmemiĢtir.

Ġlgi ve katkılarınızdan dolayı teĢekkür eder, çalıĢmalarınıza kolaylıklar dilerim.

Canan ULUDAĞ
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
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DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER
Sayın Öğretmenim;
Bu anket formu, “Denizli Pamukkale Ġlçesinde çalıĢan anaokulu öğretmenlerinin
Demokratik Okul Kültürü ile Öğretmen ĠĢ Doyum Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkiyi” ölçmeye
yönelik hazırlanmıĢtır.
Okul ve kimlik bilgilerinizi lütfen yazmayınız. Vereceğiniz cevaplar bilimsel bir
çalıĢmaya veri sağlayacağı için soruları dikkatli okuyup cevaplayınız.
Katkılarınızdan dolayı teĢekkür ederim.

Canan ULUDAĞ
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

1. BÖLÜM DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER
1.

Cinsiyetiniz

( ) Kadın

2.

YaĢınız ( ) 21-30

( ) 31-40

3.

Medeni Haliniz

( ) Evli

4.

Eğitim Durumunuz
( ) Ön Lisans–2 yıl

( ) Erkek
( ) 41-50

( ) Lisans–4 yıl

( ) 51 ve üzeri

( ) Bekâr
( ) Lisans Üstü –Master/Doktora
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Mesleki Gelişim

İş Arkadaşları

Yöneticiler ve Yönetim Tarzı

Memnunum

Kararsızım

Lütfen size uygun seçeneği işaretleyiniz.

Memnun
Değilim
Hiç Memnun
Değilim

BÖLÜM İŞ DOYUMU
Çok
Memnunum

2.

5

4

3

2

1

1

ĠĢimizle ilgili bilgi akıĢının zamanında ve net
yapılmasından

O

O

O

O

O

2

Amirlerimin görevimle ilgili sorunlarda yardım
etmesi yönünden

O

O

O

O

O

3

Amirimin emrindeki kiĢileri demokratik idare tarzı
açısından

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

6 Amirlerimin kiĢiliğime saygılı davranma düzeyinden

O

O

O

O

O

7 Amirlerimin yaptığım iĢi takdir etme düzeyinden

O

O

O

O

O

8 Amirlerimin iĢ konusunda bana güvenme düzeyinden

O

O

O

O

O

9 ĠĢ arkadaĢlarımla kurumsal arkadaĢlık iliĢkilerimizden

O

O

O

O

O

10 ĠĢ arkadaĢlarımla yardımlaĢma düzeyinden

O

O

O

O

O

11 ĠĢ arkadaĢlarımın görevlerini iyi yapma gayretinden

O

O

O

O

O

ĠĢ arkadaĢlarımın benim fikirlerime değer verme
düzeyinden

O

O

O

O

O

13 ĠĢ arkadaĢlarımın bana saygılı davranma düzeyinden

O

O

O

O

O

4 Amirlerimin karara dâhil etme yeteneği bakımından
5

12

Amirlerimin benim fikirlerime değer verme
düzeyinden

14

ĠĢimizle ilgili bize verilen kurs, seminer, vb. eğitim
hizmetlerinden

O

O

O

O

O

15

Mesleki bilgi ve becerilerimi kullanabilmem
yönünden

O

O

O

O

O
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Yeni mesleki bilgi ve beceriler kazanabilmem
yönünden

O

O

O

O

O

17 ĠĢimi iyi yapabilmem için mesleki özgüvenimden

O

O

O

O

O

18 Mesleğime okulumda verilen değerden

O

O

O

O

O

İşin Kendisi ve Çalışma Şartları

16

19

Görevimde kendi yöntemlerimi kullanabilme Ģansının
verilmesinden

O

O

O

O

O

20

Okulumdaki iĢ yükünün dengeli dağıtılması
yönünden

O

O

O

O

O

21

Ġhtiyacım olduğu zaman izin verilip verilmemesi ya
da nöbet değiĢiminin yapılıp yapılmamasından

O

O

O

O

O

ĠĢ içinde terfi olanağımın olması ( Müdür yardımcısı,
22 müdür ve daha üst olarak öncelikli atanabilme hakkı )
bakımından

O

O

O

O

O

23 Velilerle rahat iletiĢim kurabilme yönünden

O

O

O

O

O

24 Okula severek gelme yönünden

O

O

O

O

O
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