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Abstract 

The purpose of this study is to find out the factors that affect the job satisfaction of teachers who are 
working in the textile departments of Technical and Industrial High Schools. It is well known that job 
satisfaction is an effective factor over the job efficiency. The results can be used to increase the job 
satisfaction levels of employees and can also lead to new studies in the future. The sample consists of 
two different groups, for the preliminary study the first group consist of 303 senior students from the 
Marmara University, Technical Education Faculty, Department of Textile Education. The second group 
made out of 175 textile teachers from 11 different Technical and Vocational High Schools. Totally, 478 
people were involved in this study. The participation was voluntarily. To collect data from the 
university students a questionnaire and a twelve item occupational self-efficacy scale were used. In the 
second part of the study, in order to collect data from textile teachers; a questionnaire, two job 
satisfaction inventories, a communal mastery scale and a relatedness scale were used. The job 
satisfaction inventories were analyzed item by item. Pearson product-moment correlation coefficient, 
independed-sample t-test, Mann- Whitney U test and Kruskal-Wallis H test statistical technics were 
used for the statistical analyses. The level of significance was accepted as 0.05 in all tests. From the 
results of the study; we can say that gender, age, department, being pleased to be working in the field, 
to be able to choose the branch on your own, makes significant differences and plays important roles 
on the outcome. We can also see that there is a significant correlation between job satisfactions and 
relatedness on the work place. Replication with different subjects in other contexts is suggested. 
Keywords: Textile,  Girls in Technical and Industrial Vocational High Schools. 

Tekstil Bölümü Olan Kız Teknik ve Endüstri Meslek 

Liselerinde Görev Yapan Alan Öğretmenlerinde İş 

Tatmininin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Özet 

Tekstil Bölümü Olan Kız Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinde görevli alan öğretmenlerine yönelik 
yapılan bu çalışmanın amacı öğretmenlerin iş tatmin düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemektir. İş 
tatminin verim üzerinde etkili olduğu bilinen bir gerçektir. Ulaşılan bulgular çalışanların iş tatmin 
artırmak amacıyla kullanılabileceği gibi daha sonraki araştırmalara ışık tutabilir. Araştırmanın 
evreni İstanbul ilidir. Örneklem ise iki gruptan oluşmuştur, birinci bölümde Marmara Üniversitesi 
Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Eğitimi son sınıfta okuyan 303 öğrenciden toplanan verilerle bir ön 
çalışma yapılmıştır. İkinci bölümde ise tesadüfü örnekleme yöntemi ile seçilmiş 11 ortaöğretim meslek 
lisesinde görev yapan 175 öğretmenden veri toplanmıştır. Böylece örneklem toplamda 478 kişiden 
oluşmuştur. Veriler anket uygulama yöntemiyle toplanmıştır. Katılım gönüllü olmuştur. Üniversite 
öğrencilerine bir anket ve 12 maddelik mesleki öz-yeterlilik ölçeği uygulanmıştır. Özellikle erkek 
öğrencilerin öz yeterliliklerinin düşük olduğu tespit edildikten sonar araştırmanın ikinci bölümüne 
geçilmiştir. Öğretmenlere kişisel bilgiler, iş tatmini, çevresel destek, iş arkadaşları ile ilişki düzeyini 
belirlemeye yönelik toplam 51 soru yöneltilmiştir. İş tatminine yönelik analizler madde düzeyinde 
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yapılmıştır. Verilerin analizinde ortalamalar arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon 
katsayısı, ikili gruplar arası anlamlı farklılıkların tespiti için t-test, Mann-Whitney U testi, ikiden fazla 
gruplar arası anlamlı farklılıkların tespiti için Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Bütün testlerde 
anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Sonuçta; iş tatmini ölçeğindeki ifadelerden alınan 
puanların cinsiyet, yaş, branş, alanda çalışmaktan memnuniyet ve alanı kendi isteği ile tercih etme 
değişkenlerine gore anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca iş tatmin düzeyinin iş 
ortamındaki iletişim düzeyi ile ilişkili olduğu görülmüştür. Farklı örneklem gruplarıyla benzer 
çalışmaların yapılması önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Tekstil, Kız Teknik Ve Endüstri Meslek Liselerinde . 

1. Giriş 

Bireyin içinde yaşadığı sosyal ve kültürel ortam incelendiğinde çok sayıda duygu 
ve değer yargılarının etkisinde olduğu anlaşılır. Bu açıdan ele alındığında tatmin 
sağlayan alanlar sayılamayacak kadar çoktur. Yaygın iş kaynaklı sorunlar, öğrenci 
sayısının fazlalığı, derslerin yoğunluğu öğretmenlerin psikolojik durumlarıyla ilgili 
çalışmaların yapılmasını gerekli kılmaktadır. İş tatmini diğer birçok meslekte 
olduğu gibi öğretmenlikte de verimi etkileyen önemli bir faktör olarak 
görülmektedir. İş tatmininin düşük olması verilen hizmetin kalitesini düşürmekte 
ve dolayısıyla verimsizliğe neden olmaktadır. İş tatmini ya da iş doyumu “çalışanın 
işini ya da iş yaşamını değerlendirdiğinde duyduğu haz ya da ulaştığı duygusal 
doyum” olarak tanımlanır (Güler, 1990). İş tatmininin yaşam doyumu ile ilişkili 
olduğu ve bireylerin fizik ve ruh sağlıklarını doğrudan etkilediği kabul edilir 
(Ergin, 1997). Araştırmalar, öğretmenlerin sürekli olarak öğrencilerle etkileşimde 
bulunmaları, onların eğitsel gereksinimlerini karşılamaya çalışırken kendilerini 
geliştirememeleri, iş ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmaması gibi faktörlerin 
giderek öğretmenlerde iş tatminsizliğine yol açtığını göstermiştir (Watland, 1988; 
Akçamete, Kaner, Sucuoğlu, 2001). İş tatmini alanında yapılan çalışmalara ilk kez 
1920’li yıllarda başlanılmış ve o yıllardan beri endüstri ve örgüt psikolojsinin en 
fazla çalışılan konuları arasında yer almaktadır. Konunun bu kadar önemli 
olmasında etkili olan ektenlerden biri, insani boyutunun olmasıdır. Literatürde 
eğitimin farklı alanlarında bu konuyla ilgili yapılmış çalışmalara yaygın olarak 
rastlanmaktadır (Akkayalı, 1986; Akçamete, Kaner, Sucuoğlu, 2001; Yılmaz, 2009; 
Gündayı, Toprak, 2010). Ancak teknik eğitim alanında hizmet veren öğretmenlerle 
ilgili bu konu ile ilgili çalışmaların oldukça sınırlı olduğu belirlenmiştir. 
Öğretmenlik mesleği 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43. Maddesinde; 
“Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir 
ihtisas mesleği” olarak tanımlanmaktadır. Ülkenin ihtiyacı olan nitelikli insan 
gücünü yetiştirme sorumluluğunu yüklenen öğretmenlerin huzurlu ve verimli 
çalışabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması gerekmektedir. 
Ancak ekonomik koşulların yetersiz olması öğretmenlerin ek işler yapmasına 
neden olmaktadır. Bu da eğitim ve öğretim kalitesini düşürmekte ve istenilen 
düzeyde nitelikli insanların yetiştirilmesini zorlaştırmaktadır. Bilhassa 
öğretmenlik mesleğinin sadece okul ile sınırlı kalmaması ve öğretmenlerin 
okuldan sonra eve iş götürmek zorunda kalması nedeniyle öğretmenlerin 
işlerinden aldıkları doyumun genel yaşam mutluluğuna etkisi diğer meslek 
gruplarından daha fazladır. Bu nedenle eğitimde çağdaş bir seviyeye ulaşabilmek 
için öğretmenlerimizin içinde bulunduğu durumu yansıtan araştırmalara önem 
vermek ve elde edilen sonuçlara göre yeni düzenlemeler yapmakla gerçekleşir. Bu 
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çalışmanın amacı Tekstil meslek liselerinde çalışan tekstil ve hazır giyim 
öğretmenlerinin iş tatmini düzeyini belirlemek ve sosyal iletişim, çevresel destek 
ve demografik özellikler gibi değişik faktörler ile ilişkisini incelemektir. Ayrıca 
tekstil bölümü son sınıfta okuyan öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterlilikleri 
değerlendirilerek, şu anda öğretmenlik yapanların iş tatmini ile 
ilişkilendirilecektir. Tekstil eğitimi alanında hizmet veren öğretmenlerin, iş tatmini 
konusunda ulaşılanbulgular, öğretmenlerin sorunlarını gidermeye ve verimi  
artırmaya yönelik çalışmalara yön verebilir. Tekstil meslek liselerinde öğretmen 
verimini ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla bu alanda yapılan çalışmaların 
sonuçlarından yararlanılabilir. 

1.2. Problem Cümlesi 

Tekstil bölümü olan kız teknik ve endüstri meslek liselerinde görev yapan alan 
öğretmenlerinde iş tatmini düzeyleri nasıldır? 

1.3. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Eğitimin amacı, kişileri yaşadığı toplumun ve çağdaş dünyanın uyumlu bir üyesi 
haline getirerek onları çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmaktır. Bu da 
nitelikli ve işini seven öğretmenler sayesinde gerçekleştirilir. Öğretmenlerin işleri 
ile ilgili yaşadıkları sorunları belirlemek ve çözüm önerilerinde bulunmak amacıyla 
yapılan akademik araştırmalara önem vermek ve sonuçlarından faydalanmak 
önemlidir. Bu çalışmanın amacı; İstanbul İlinde Milli Eğitime bağlı Tekstil Meslek 
Liselerinde çalışan tekstil ve hazır giyim öğretmenlerinin iş tatmini düzeyini 
belirlemek ve sosyal iletişim, çevresel destek ve demografik özellikler gibi değişik 
faktörler ile ilişkisini incelemektir. Ayrıca Tekstil Bölümü son sınıfta okuyan 
öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterlilikleri değerlendirilerek, şu anda 
öğretmenlik yapanların iş tatmini ile ilişkilendirilecektir. Araştırmanın sonuçları 
tekstil eğitimi alanında hizmet veren öğretmenlerin sorunlarını gidermeye ve 
onların verimini arttırmaya yönelik çalışmalara yön verebilir. Bu amaç 
doğrultusunda alt amaçlar belirlenerek aşağıda sunulmuştur. 

1.4. Alt Problemler 

Araştırmanın alt problemleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: . 

1. Cinsiyet farklılığı iş tatmin düzeyini etkiler. Öğretmenlerin kadın veya erkek 
olması iş tatminleri etkileyen bir faktördür. 

2. Yaş faktörü iş tatmin düzeyini etkiler. Öğretmenlerin yaşına göre iş tatmini 
düzeylerinde farklılık vardır. 

3. Branş öğretmenlerin iş tatminini etkiler. Öğretmenlerin branşına göre iş tatmini 
düzeylerinde farklılık vardır. 

4. Alan, öğretmenlerin iş tatminini etkiler. Alana göre öğretmenlerin iş tatminleri 
anlamlı bir farklılık vardır. 

5. Öğretmenlerin mesleği isteyerek seçme veya seçmemesine göre iş tatminleri 
anlamlı bir farklılık vardır. 

6. Öğretmenlerin mesleklerinden memnuniyetleri iş tatminleri etkileyen bir 
faktördür. 
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1.5. Varsayımlar 

Araştırmada kabul edilen varsayımlar aşağıda belirtilmiştir: 

− Verilerin toplanmasında kullanılan ölçme aracı (anket ve ölçekler) amaca hizmet 
eder niteliktedir (güvenilir ve geçerlidir). 

− Araştırmaya gönüllü olarak katılan öğretmenler anket formlarını doğru ve 
içtenlikle yanıtlamışlardır ve bunun sağlanması için uygun ortam sağlanmıştır. 

1.6. Sınırlılıklar 

1. Araştırma 2011 Bahar- 2012 Güz Döneminde Tekstil Eğitimi bölümü 
öğrencilerinden ve Tekstil meslek lisesi öğretmenlerinden toplanmıştır. 

2. Araştırma ulaşılabilen literatür ile sınırlıdır. 

3. Araştırma hazırlanan anket formundaki toplam 51 soru ile sınırlıdır. 

1.7. Tanımlar 

Araştırmada kullanılan önemli terimlerden bazıları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 
Tekstil: Latince Textus/Doku kökenli bir kelimeden türetilmiş olup 
dokulandırılmış, örgütlenmiş yüzey anlamına gelir. Eğitim: Eğitimin tanımı 
Selahattin Ertürk tarafından “Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve 
kasıtlı olarak istendik değişim oluşturma sürecidir” olarak yapılmıştır (Ertürk, 
1982). 

İş Tatmini: Bireyin çalışma ortamına karşı gösterdiği reaksiyondur (Bayrak Kök). 

İş Tatminsizliği: Bireyin işinden duyduğu hoşnutsuzluk ve bunun sonucunda 
bireyde meydana gelen rahatsızlık halidir (Başaran, 1985). 

1.8. İlgili Araştırmalar 

1.8.1. Türkiye’de yapılan araştırmalar 

Türkiye’de iş tatmini konusunda birçok araştırma yapılmış olmasına rağmen 
öğretmenlerinin iş tatmini düzeyleri hakkında yapılmış çok fazla araştırma yoktur. 
Yapılan araştırmalar ve elde edilen sonuçlardan bazıları şunlardır: Balcı (1985) 
tarafından eğitim kurumlarında iş tatminine yönelik önemli bir çalışma yapılmıştır. 
Balcı, eğitim yöneticisinin iş tatmini konulu araştırmasıyla şu sonuçlara ulaşmıştır: 
Araştırmadaki denekler iş tatmini ile ilgili kendilerine verilen tüm maddelerden 
tatminsizlik duymaktadırlar fakat tatminsizlik düzeyi yüksek değildir. Değişik 
kademelerde (ilköğretim ve ortaöğretim) görev yapan yöneticilerin iş tatmin 
düzeyleri arasında yapılan araştırmada önemli bir fark bulunmamasına karşın iş 
ve işin niteliğine bağlı olarak yaşa göre farklı tatmin düzeyleri elde edilmiştir. 
(Kale, 2007)’ye göre söz konusu denekler iş ve işin niteliğinden en yüksek iş 
tatmini sağlarken en düşük tatmini ise ücretten elde etmektedirler. (Özdayı 1990), 
Devlet liselerinde ve özel liselerde çalışan öğretmenlerin iş tatmini ve iş stresi 
arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu araştırmanın sonucunda resmi liselerde çalışan 
öğretmenlerde iş tatmin düzeyinin özel liselerde çalışanlara göre düşük çıkmasına 
rağmen iş stresleri yüksek çıktığı sonucuna ulaşmıştır. Günbayı (1999), “İlköğretim 
Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu” adlı çalışmasında sınıf ve branş öğretmenlerini 
iş tatmini bakımından karşılaştırmış sınıf öğretmenlerinde bu değeri yüksek 
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bulmuştur. (Ağan 2002); özel okullar, devlet okulları ve dershanelerde çalışan lise 
öğretmenleri üzerinde bir çalışma yapmıştır. Bu araştırmasında özel okullar ile 
dershanelerde çalışan öğretmenlerin iş tatmini düzeylerinin, devlet okullarında 
çalışanlarınkine göre daha yüksek olduğunu sonucuna ulaşmıştır. İstanbul İli 
Beyoğlu ilçesinde çalışan ilköğretim okulu öğretmenlerinin iş tatmini düzeylerini 
inceleyen Tellioğlu (2004); cinsiyet, medeni durum, mezuniyet alanı ve kıdem gibi 
değişkenleri açısından ilkokul öğretmenlerinin iş tatmin düzeyleri arasında önemli 
bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

1.8.2. Yurtdışında yapılan araştırmalar 

1981-2001 yılları arasında Social Sciences Citation Index’te yer alan dergilerde iş 
tatmini konusunda toplam 1230 makale yayınlanmıştır. Fakat bu makalelerin 
yalnız 71 tanesi (%6) öğretmenlerin tatmin düzeyi ile ilgilidir. Bunun nedeni ise iş 
tatmininin okullarda örnek olay olarak incelenmesi ve genellenebilirliklerinin 
sınırlı olmasındandır (Ardıç ve Baş, 2001, s.9). Eğitim ortamlarında yapılan 
çalışmalardan elde edilen bulgulara göre cinsiyet, ücret kıdem, başarı duygusu, 
ilerleme olanakları, kararlara katılım gibi faktörlerin her birinin iş tatmini ile 
ilişkili olduğu ancak iş tatmininin yanlızca bu fatörlerle açıklanmasının yeterli 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Herzberg’in iş tatmini ve güdüleme kuramı olan 
“iki etken kuramı”nın geçerliğini ölçmek amacı ile Sergiovanni 1969 yılında 
öğretmenlerin iş tatminine etki eden etkenler hakkında bir araştırma yapmıştır. Bu 
araştırmanın sonucunda; öğretmenlerde iş tatminine neden olan etkenlerin “işin 
kendisi” ile yüksek düzeyde, “iş koşulları” yada “iş çevresi” ile düşük düzeyde 
ilişkisinin olduğuna ulaşmıştır. (Flanders ve Simon 1969), öğretmenlerin etkinliği 
konusunda bir çalışma yapmış ve bir kısım öğretmen davranışlarını ve bunların 
öğrenci performansı üzerindeki özel etkileri arasında nedensel ilişkilerde 
araştırma yapmanın son derece gerekli olduğunu belirtmişlerdir. (Ronald J. 
Pellegrin 1970), teknik okullar ve normal okullarda çalışan öğretmenlerin iş tatmin 
düzeylerini karşılaştırmış ve teknik okullarda çalışan öğretmenlerin iş tatmin 
düzeyini yüksek bulmuştur. Sarason (1971) ise beş yıl ve üzeri görev yapan 
öğretmetmenlerde yaptığı araştırmada öğretmenlerin göreve ilk başladıkları 
yıllarda başarma duygusu, heyecan, zevk ve istek duygularının sonraki yıllarda 
giderek azaldığını, okul ödülleri ile iş tatmininin aynı yönde olmadığı sonucuna 
ulaşmıştır. Illinois’de 1593 öğretmen üzerinde yaptığı araştırmada (Sergiovanni ve 
Carver 1973), sosyal ve güvenlik ihtiyaçları iyi karşılanan öğretmenlerin işlerinden 
iyi tatmin olduklarını ve yine okulun amaçlarına ulaşmak için etkinliklerde 
bulunarak üst düzey gereksinimlerini de doyurabildiklerini saptamıştır. (Ostraff 
1992), işgörenlerin iş tatmini ile işle ilgili tutumlar (işe bağlılık, uyum ve psikolojik 
stress) ve performans arasındaki ilişkiyi incelemiş, bunun için 298 okuldaki 13880 
öğretmen, 352 yönetici ve 24874 öğrenciden veri toplamıştır. Bu araştırma ile iş 
tatmini yüksek olan iş görenlerin çalıştığı örgütler iş tatmini düşük olan iş 
görenlerin çalıştığı örgütlere göre daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 
‘‘Öğretmen Doyumu, Güdüleme ve Sağlık: Öğretmen 2000 Projesinin Birinci 
Aşaması’’ adlı araştırma Dinham ve Scott (1996) tarafından Avustralya Batı 
Sidney’deki ilk ve orta dereceli 47 okulda çalışan 529 öğretmen ve idareciye 
uygulanmıştır. Öğretme görevini benimseyenlerin genelde tatmin oldukları; 
öğretmen ve yönetici sorunlarına karışanlarınsa genelde tatmin olmadıkları 
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saptanmıştır (Akt:Tellioğlu, 2004). 

George, Louw ve Badenhorst (2008), Namibya’da ortaokullarda çalışan 
öğretmenlerin iş tatminini incelemişlerdir. 17 okuldan seçilen 337 kişi üzerinde 
yapılan araştırmada iş tatmininin okul imkânları ve kıdem değişkenlerinde düşük 
seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yukarıda iş tatmini konusunda yurt içinde 
ve yurt dışında yapılan bazı çalışmalara örnekler verilmiştir. Bu örnekler yapılacak 
olan çalışmalara ışık tutacak ve daha etkili çalışmalar için önemli bir basamak 
olacaktır. 

 2. Sonuç ve Öneriler 

2.1. Üniversite Öğrencilerine Ait Sonuçlar 

2.1.1. Üniversite öğrencilerinin cinsiyet değişkenine ait sonuçlar 

Üniversitede yapılan ankette araştırmaya katılan 303 öğrencinin verileri 
incelendiğinde katılımcıların 218’i bayan, 85’i erkek olarak tespit edilmiştir. 
Öğrencilerin arasında bayan öğrencilerin daha fazla olmasının sonucu özellikle 
hazır giyim öğretmenliğinde okuyanlar arasında bayan öğrencilerin fazla 
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu bölümleri genellikle bayan öğrenciler tercih 
etmektedir. Ancak diğer bölümler için durum böyle değildir. Hazır giyim 
öğretmenliği bulunan liselerde yapılan araştırmada da cinsiyete göre dağılım 
incelendiğinde aralarında paralellik olduğu görülür yani bayan alan öğretmeni 
sayısının erkek alan öğretmeni sayısına göre fazladır. 

2.1.2. Üniversite öğrencilerinin yaş değişkenine ait sonuçlar 

Üniversite öğrencilerinin yaş dağılımı analiz edildiğinde araştırmaya katılan 303 
öğrencinin 66’sı 19-21 yaş aralığında, 116’sı 22 yaşında, 109’u 23-25 yaş 
aralığında, 12’si ise 26-30 yaş aralığındadır. Aynı sınıfa giden öğrencilerden 22 
yaşında olanlar en fazla sayıya sahipken onu 23-25 yaş aralığındaki öğrenciler 
takip etmekte, daha sonra 19-21 yaş aralığı ve en son olarakta 26-30 yaş 
aralığındaki öğrenciler gelmektedir. 

2.1.3. Üniversite öğrencilerinin öz yeterlilik düzeylerine ait sonuçlar 

(Bandura, 1986)’ya göre öz-yeterlilik bireyin belli bir performansı göstermek için 
gerekli olan etkinlikleri organize edip, başarılı olarak yapma kapasitesine duyduğu 
inançtır. Araştırmada tekstil öğretmenliği adaylarının mesleki yeterliliklerini 
değerlendirmek amacıyla bu ölçek uygulanmıştır. Katılımcı öğrencilerden sorulan 
12 soruya 1 (hiçbir zaman) ile 5 (her zaman) arasında beşli seçenekten birini 
işaretlemek suretiyle cevap vermeleri istenmiştir. Sonuçlar analiz edildiğinde; öz 
yeterlilik ölçeğinden alınan puanların genel ortalaması 46, minimum değeri 26 
iken maksimum değeri 66 olup standart sapması 7,242 olarak bulunmuştur. 
Standart sapmanın yüksek oluşundan öğrencilerin tekstil öğretmenliği ile ilgili 
konularda kendini fazla yeterli hissetmediği sonucunu çıkarabilir. Öğretmenlik 
eğitimi alan öğrencilerde öz-yeterlik ölçeğinin sonucunun düşük çıkması 
istenmeyen bir sonuçtur. Bu nedenle ulaşılan sonuç iyi değerlendirilmelidir çünkü 
son sınıf öğrencileri, KPSS sınavına girerek atanacak olan öğretmen adaylarıdır ve 
gerekli donanım ile mezun olmaları yetiştirecekleri yeni nesil öğrencileri de 
doğrudan etkileyecektir. Özellikle tekstil öğretmenliğinin uygulama ağırlıklı bir 
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bölüm olması nedeniyle öğrencilere Fakültenin sahip olduğu makina ve araç 
gereçleri kullanma imkanı verilmelidir yeterli olmadığı durumlarda ise staj yerleri 
bu eksikliği giderici özellikte olan fabrika ve işletmeler arasından seçilmelidir. 
Ölçekte ayrıca öğretmenlik meslek bilgisine dair sorular da sorulmuştur. Örneğin 
tekstil dersi için materyal hazırlama sunum için doküman hazırlama öğretim 
yöntemlerini etkili şekilde kullanma, sınıf disiplinini sağlama, öğrencileri derse 
motive etme vb. Öğretmen adaylarının verdiği yanıtlar analiz edildiğinde standart 
sapmanın yüksek olduğu yani öz yeterliliğin düşük olduğu sonucu çıkarılmıştır. 
Eğitim fakültelerinde öğretmenlik alan bilgisine yönelik etkinliklerin sayısı ve 
çeşidi arttırılarak öğrencilerin öz yeterlilikleri arttırılabilir. (Soodak ve 
Podell,1997)’ın yaptığı araştırmaya göre öğretmen özyeterlilik algılarının 
öğrencilerin eğitim tecrübelerini eninde sonunda etkileyecek olan pek çok 
öğretimsel kararın temelini oluşturur. (Schmitz, 2000), öz-yeterlik beklentisinin 
meslek stresine karşı koruyucu bir faktör olduğu, öz-yeterliliği yüksek olan 
bireylerin mesleklerine daha çok yöneldiğini ve mesleklerinden 
memnuniyetlerinin yüksek olduğunu belirtmektedir. Buna göre eğitim 
fakültesinde öğrenim gören bireylere mesleğe başlamadan önce tecrübe 
kazandırmaya yönelik çalışmalar yaptırılmalıdır. Meslek öğretmenlerinden öz-
yeterliliği düşük olanlara ise hizmetiçi eğitim programlarına katılmaları 
sağlanmalıdır.. 

2.1.4. Üniversite öğrencilerinin öz yeterlilik düzeyinin cinsiyete göre 
farklılığını gösteren t-testi analizine ait sonuçlar 

Üniversite öğrencilerine uygulanan ankette cinsiyetin öz-yeterliliğe göre farklılığı 
incelenmiş ve bayan öğrencilerin öz-yeterliliklerinin ortalaması 47 olarak 
bulunurken erkek öğrencilerin ortalaması 44 olarak bulunmuştur. Bayan 
öğrencilerin ortalaması erkek öğrencilerin ortalamasına yakın olmakla bereber 
daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan analizde öz-yeterliliğin cinsiyet 
farklılığı üzerinde anlamlılığı düşüktür sonucuna ulaşılmıştır. 

2.2. Öğretmenlere ait sonuçlar 

2.1. Cinsiyet değişkenine göre sonuçlar 

Tekstil Meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin cinsiyet değişkeni ile 
“Toplumda Saygın Bir Kişi Olma Şansını Bana Vermesi Yönünden” mesleklerinden 
memnuniyeti arasında anlamlı bir farklılık vardır (P= ,005). Yöneltilen soruyu 123 
kadın öğretmen ve 48 erkek öğretmen yanıtlamıştır. Elde edilen veriler analiz 
edildiğinde ise kadın öğretmenlerin ortalaması 92,15; erkek öğretmenlerin 
ortalaması 70,25 olarak bulunmuştur. Böylece kadın öğretmenlerin toplumda 
saygın bir kişi olma şansını vermesi yönünden mesleklerinden memnuniyete erkek 
öğretmenlerden daha fazla katıldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Avrupa’da 6000 den 
fazla kişi üzerinde yapılan çalışmada iş tatmini açısından kadınlar ve erkekler 
arasında ciddi farklılıklar olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İş tatmini konusunda 
yapılan araştırma sonuçları cinsiyet faktörü iş tatminini etkileyen bir etken 
olduğunu gösterirken, hangi cinsiyetin daha çok tatmin sağladığı konusunda net 
bir sonuç elde edilmemiştir. Bazı araştırma sonuçları kadınların iş tatmininin 
erkeklere göre daha yüksek olduğunu söylerken (Xin, MacMillan 1999, s.42; 
Taylor, Tashakkori 1995: s.218; Azar, Henden 2003, 338: Akçamete, Kaner: 
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Sucuoğlu 2001, s.36), bazıları da tam tersine erkeklerin iş tatmininin daha yüksek 
olduğunu söylemektedir (Ağan 2002, s.5, Ardıç: Baş 2002,s.2). Yurtdışında 
yayımlanan bir raporda (Worklife Report, 1992), öğretmenlerin doyum ve stresleri 
incelenmiş ve Kanadalı öğretmenler Federasyonunun Kanada’daki 17000 
öğretmene anket ve 223 öğretmene görüşme tekniği uygulayarak elde edilen 
veriler analiz edildiğinde öğretmenlerin %90’a yakın bir kısmının öğretmen 
olmaktan gurur duydukları belirtilmiş ve öğretmenliğin çok değerli bir uzmanlık 
alanı olduğu konusunda birleşilmiştir. 

 

2.2. Yaş değişkenine göre sonuçlar 

Öğretmenlerin yaş dağılımına bakıldığında 23-30 yaş aralığındaki 39 öğretmen (% 
22,8) 31-40 yaş aralığında 90 öğretmen (%52,6) , 41-50 yaş aralığında 36 
öğretmen (21,1) , 51-60 yaş aralığında ise 6 öğretmen (% 3,5) olduğu 
görülmektedir.  

Yaş değişkeni ile ilgili elde edilen bulgulara göre ;  

 Alanınızı kendi isteğinizle mi tercih ettiniz sorusuna 31-40 yaş aralığındaki 

öğretmenler 51-60 yaş aralığındaki öğretmenlerden, onlar 41-50 yaş 

aralığındaki öğretmenlerden onlarda 23-30 yaş aralığındakilerden daha 

fazla katılmaktadır. Anlamlılık değeri (P=0,005) olarak bulunmuştur. 

Araştırmada alanınızı kendi isteğinizle mi seçtiniz sorusuna 137 kişi evet ve 

34 kişi hayır yanıtını vermiştir. (Özdayı 1990), yapmış olduğu 

araştırmasında orta yaş grubuna dahil öğretmelerin katılım oranı yüzdesini 

(%51.6) olarak bulmuştur. Bulunan sonuç Özdayı’nın araştırmasına 

benzerdir. 

 Yöneticilerin karar verme yeteneği bakımından mesleklerinden 

memnuniyete 51-60 yaş aralığındaki öğretmenler en fazla sonra 31-40 yaş 

aralığındaki öğretmenler daha sonra 41-50 yaş aralığındaki öğretmenler ve 

en az 23-30 yaş aralığındaki öğretmenler katılmaktadır. Anlamlılık değeri 

(P=0,005) olarak bulunmuştur. 

 Kendisine garantili bir gelecek sağlaması yönünden mesleğinden 

memnuniyete 31- 40 yaş aralığındaki öğretmenler en fazla sonra 41-50 yaş 

aralığındaki öğretmenler sonra 23-30 yaş aralığındaki öğretmenler ve en az 

51-60 yaş aralığındaki öğretmenler katılmaktadır. Anlamlılık değeri 

(P=0,044) olarak bulunmuştur. Kamuda görev yapan diğer bireyler gibi 

öğretmenler de geleceği garantili bir meslekte çalışmak istemektedirler ve 
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bu beklenen bir sonuçtur. Özellikle ülkemizde var olan ücretli öğretmenlik 

statüsünde çalışan öğretmenlerin de kamuya atanmak istemelerinde son 

dönemlerde yaşanan yükselişin nedeni de bundan kaynaklanmaktadır 

sonucu çıkarılabilir. 

 

 Yapılan iş karşılığında alınan ücret yönünden mesleğinden memnuniyete 

31-40 yaş aralığındaki öğretmenler en fazla sonra 51-60 yaş aralığındaki 

öğretmenler sonra 23-30 yaş aralığındaki öğretmenler ve en az 41-50 yaş 

aralığındaki öğretmenler katılmaktadır. Anlamlılık değeri (P=0,003) olarak 

bulunmuştur. Aldıkları ücret yönünden memnun olan 23-30 yaş 

aralığındaki öğretmenlerin sayısı 40’lı yaşlardaki öğretmenlerin sayısından 

azdır. Bunun nedeni o yaş dönemindeki kişilerin ihtiyaç ve harcamaları 

diğerlerine göre daha farklıdır. Yaş ilerledikçe aile için belirli birikimler 

yapılacak ve tasarrufa gidilecektir. Bu nedenle yaş ilerledikçe alınan 

ücretten memnuniyet artacaktır. Ama belli yaşlardan sonra tekrar 

düşmektedir. 

 Terfi imkanının olması yönünden mesleğinden memnuniyete 51-60 yaş 

aralığındaki öğretmenler en fazla sonra 31-40 yaş aralığındaki öğretmenler 

sonra 23-30 yaş aralığındaki öğretmenler ve en az 41-50 yaş aralığındaki 

öğretmenler katılmaktadır. Anlamlılık değeri (P=0,022) olarak 

bulunmuştur. Kamuda çalışan kişiler yıllık olarak terfi alırlar ve bu da 

onların aldıkları ücretlere cüzi miktarda da olsa yansımaktadır. Ücrette 

tatmin sağlayan bir araç olduğu için terfi imkanının olması öğretmenlerin 

mesleklerinden memnuniyeti sağlayan bir etkendir sonucu çıkarılabilir. 

2.3. Branş değişkenine göre sonuçlar 

Ankette kullanılan değişkenlerden bir diğeri de branştır ve öğretmenlerin 
branşları arasında belirgin bir farklılık vardır. Ankete katılan 171 öğretmenden 
142’si meslek öğretmeni iken (%83), 29’u ise yan alan öğretmenidir (%17). Branş 
değişkeninin anketteki diğer maddeleri etkileyip etkilemediği analiz edilmiş ve 
elde edilen sonuçlar aşağıda açıklanmıştır. 

 Yöneticilerin verdiği kararlar bakımından öğretmenlerin mesleklerinden 

duydukları memnuniyet ile branşları üzerindeki etkisi incelenmiş ve 
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anlamlılık değeri (P=0,05) olarak bulunmuştur. Veriler analiz edildiğinde 

alan öğretmeni sayısı 142, yan alan öğretmen sayısı 29 olarak bulunmuştur. 

Buna göre araştırmaya katılan alan öğretmenlerinin “Yöneticinin Karar 

Verme Yeteneği Bakımından” mesleklerinden memnuniyet ifadesine 

katılımı yan alan öğretmenlerinden daha fazladır sonucu çıkarılabilir. 

 Öğretmenlerin başkaları için bir şeyler yapabildiklerini hissetmeleri 

yönünden duydukları memnuniyet ile branşları üzerindeki etkisi 

incelenmiş ve meslekten memnuniyet puan ortalamaları arasında anlamlı 

bir farklılığa rastlanmıştır (P=,050). Buna göre araştırmaya katılan alan 

öğretmenlerinin “Başkaları İçin Bir şeyler Yapabildiğimi Hissetmem 

Yönünden” mesleklerinden memnuniyet ifadesine katılımı yan alan 

öğretmenlerinden daha fazladır sonucu çıkarılabilir. 

 Öğretmenlerin işleri ile ilgili alınan kararların uygulamaya konması 

yönünden meslekten memnuniyet açısından puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (P=,003). Buna göre araştırmaya katılan 

alan öğretmenlerinin “İşimle İlgili Alınan Kararların Uygulamaya Konması 

Yönünden” mesleklerinden memnuniyet ifadesine katılımı yan alan 

öğretmenlerinden daha fazladır sonucu çıkarılabilir. 

 Öğretmenlerin kendi fikir/kanaatlerini rahatça kullanma imkanı vermesi 

yönünden meslekten memnuniyet açısından puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (P=,022). Buna göre araştırmaya katılan 

alan öğretmenlerinin “Kendi Fikir/Kanaatlerimi Rahatça Kullanma İmkanı 

Vermesi Yönünden” mesleklerinden memnuniyet ifadesine katılımı yan alan 

öğretmenlerinden daha fazladır sonucu çıkarılabilir.  

 Öğretmenlerin çalışma şartları yönünden meslekten memnuniyet açısından 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (P=,050). 

Buna göre araştırmaya katılan alan öğretmenlerinin “Çalışma Şartları 

Yönünden” mesleklerinden memnuniyet ifadesine katılımı yan alan 

öğretmenlerinden daha fazladır sonucu çıkarılabilir. 

 Öğretmenlerin şu anki işlerinin işe girdikleri zaman bu işle ilgili 

beklentilerine uyması ifadesi sonucundaki iş tatminini açısından puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (P=,050). Buna 
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göre araştırmaya katılan alan öğretmenlerinin “Şu Andaki İşim İşe Girdiğim 

Zamandaki Bu İşle İlgili Beklentilerime Uyuyor” ifadesine katılımı 

sonucunda duydukları tatmin yan alan öğretmenlerinden daha fazladır 

sonucu çıkarılabilir. 

2.4. Alanda çalışmaktan memnuniyet değişkenine göre sonuçlar 

Ankette kullanılan değişkenlerden bir diğeri de alanda çalışmaktan memnuniyettir 
ve öğretmenlerin alanlarında çalışmaktan memnuniyeti hususunda anlamlılık 
vardır. Alanda çalışmaktan memnuniyet değişkeninin anketteki diğer maddeleri 
etkileyip etkilemediği analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar aşağıda açıklanmıştır. 

 Alanda çalışmaktan memnuniyet değişkeni ile “Beni Her Zaman Meşgul 

Etmesi Bakımından” meslekten memnuniyet açısından puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (P=,032). Buna göre 

araştırmaya katılan öğretmenlerden alanında çalışmaktan memnun 

olanların “Beni Her Zaman Meşgul Etmesi  Bakımından” mesleklerinden 

memnuniyet ifadesine katılımı memnun olmayanlardan daha düşüktür 

sonucunu çıkarabiliriz. 

 Alanda çalışmaktan memnuniyet değişkeni ile “Yöneticinin Emrindeki 

Kişileri İyi Yönetmesi Bakımından” meslekten memnuniyet açısından puan 

ortalamalarıarasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (P=,022). Buna göre  

araştırmaya katılan öğretmenlerin “Yöneticinin Emrindeki Kişileri İyi 

Yönetmesi Bakımından” mesleklerinden memnuniyet ifadesine katılanlar 

bu ifadeye katılmayanlardan daha fazladır ve öğretmenlerin alanlarında 

çalışmaktan memnun olmalarından dolayı mesleklerinden tatmin olmaları 

sonucu çıkarılabilir. 

 Alanda çalışmaktan memnuniyet değişkeni ile “Başkaları İçin Bir şeyler 

Yapabildiğimi Hissetmem Yönünden” meslekten memnuniyet açısından 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (P=,050). 

Buna göre araştırmaya katılan öğretmenlerin “Başkaları İçin Bir şeyler 

Yapabildiğimi Hissetmem Yönünden” mesleklerinden memnuniyet 

ifadesine katılanlar bu ifadeye katılmayanlardan daha fazladır ve 

öğretmenlerin alanlarında çalışmaktan memnun olmalarından dolayı 

mesleklerinden tatmin olmaları doğal bir sonuçtur. ( Akkan, 2008)’da 
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yaptığı çalışmasında öğretmenlerin başkaları için bir şeyler yapabilmeyi 

hissetmesi yönünden alanından memnuniyet duyma düzeylerini yüksek 

bulmuştur. 

 Alanda çalışmaktan memnuniyet değişkeni ile “Kişileri Yönlendirmek İçin 

Fırsat Vermesi Yönünden” meslekten memnuniyet açısından puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (P=,043). Buna 

göre araştırmaya katılan öğretmenlerin “Kişileri Yönlendirmek İçin Fırsat 

Vermesi Yönünden” mesleklerinden memnuniyet ifadesine katılanlar bu 

ifadeye katılmayanlardan daha fazladır ve öğretmenlerin alanlarında 

çalışmaktan memnun olmalarından dolayı mesleklerinden tatmin olmaları 

doğal bir sonuçtur. 

 Alanda çalışmaktan memnuniyet değişkeni ile “Kendi Yeteneklerimle Bir 

Şeyler Yapabilme Şansı Vermesi Yönünden” meslekten memnuniyet 

açısından puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır 

(P=,050). Buna göre araştırmaya katılan öğretmenlerin “Kendi 

Yeteneklerimle Bir Şeyler Yapabilme Şansı Vermesi Yönünden” 

mesleklerinden memnuniyet ifadesine katılanlar bu ifadeye 

katılmayanlardan daha fazladır ve öğretmenlerin alanlarında çalışmaktan 

memnun olmalarından dolayı mesleklerinden tatmin olmaları doğal bir 

sonuçtur. 

 Alanda çalışmaktan memnuniyet değişkeni ile “Kendi Fikir / Kanaatlerimi 

Rahatça Kullanma İmkanı Vermesi Yönünden” meslekten memnuniyet 

açısından puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır 

(P=,030). Buna göre araştırmaya katılan öğretmenlerin “Kendi Fikir / 

Kanaatlerimi Rahatça Kullanma İmkanı Vermesi Yönünden” mesleklerinden 

memnuniyet ifadesine katılanlar bu ifadeye katılmayanlardan daha fazladır 

ve öğretmenlerin alanlarında çalışmaktan memnun olmalarından dolayı 

mesleklerinden tatmin olmaları doğal bir sonuçtur. 

 Alanda çalışmaktan memnuniyet değişkeni ile “İşim Tüm Koşulları 

Düşündüğümde Beni Memnun Ediyor” ifadesi açısından puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (P=,021). Buna göre 

araştırmaya katılan öğretmenlerin “İşim Tüm Koşulları Düşündüğümde 
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Beni Memnun Ediyor” ifadesine katılanlar bu ifadeye katılmayanlardan 

daha fazladır ve öğretmenlerin alanlarında çalışmaktan memnun 

olmalarından dolayı mesleklerinden tatmin olmaları doğal bir sonuçtur 

 Alanda çalışmaktan memnuniyet değişkeni ile “Yaptığım İşi Seviyorum” 

ifadesi açısından puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığa 

rastlanmıştır (P=,000). Buna göre araştırmaya katılan öğretmenlerin 

“Yaptığım İşi Seviyorum” ifadesine katılanlar bu ifadeye katılmayanlardan 

daha fazladır ve öğretmenlerin alanlarında çalışmaktan memnun 

olmalarından dolayı mesleklerinden tatmin olmaları doğal bir sonuçtur. 

 Alanda çalışmaktan memnuniyet değişkeni ile “Şimdiki Aklım Olsaydı Başka 

Bir İş Seçerdim” ifadesi açısından puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

farklılığa rastlanmıştır (P=,024). Buna göre araştırmaya katılan ve 

alanlarında çalışmaktan memnun olmayanlar “Şimdiki Aklım Olsaydı Başka 

Bir İş Seçerdim” ifadesine alanlarında çalışmaktan memnun olanlara göre 

daha fazla katılmaktadır ve öğretmenlerin memnuniyetsizliğinden dolayı 

mesleklerinde tatminsiz olmaları doğal bir sonuçtur. 

 Alanda çalışmaktan memnuniyet değişkeni ile “Yaptığım İşi Başkasına 

Tavsiye Ederim” ifadesi açısından puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

farklılığa rastlanmıştır (P=,013). Buna göre araştırmaya katılan 

öğretmenlerin “Yaptığım İşi Başkasına Tavsiye Ederim” ifadesine katılanlar 

bu ifadeye katılmayanlardan daha fazladır ve öğretmenlerin alanlarında 

çalışmaktan memnun olmalarından dolayı mesleklerinden tatmin olmaları 

doğal bir sonuçtur. 

 Alanda çalışmaktan memnuniyet değişkeni ile “Şu Anki İşim Hayalimdeki 

İşe Uyuyor” ifadesi açısından puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

farklılığa rastlanmıştır (P=,001). Buna göre araştırmaya katılan 

öğretmenlerin “Şu Anki İşim Hayalimdeki İşe Uyuyor” ifadesine katılanlar 

bu ifadeye katılmayanlardan daha fazladır ve öğretmenlerin alanlarında 

çalışmaktan memnun olmalarından dolayı mesleklerinden tatmin olmaları 

doğal bir sonuçtur. 

 Alanda çalışmaktan memnuniyet değişkeni ile “Şu Andaki İşim İşe Girdiğim 

Zamandaki Bu İşle İlgili Beklentilerime Uyuyor” ifadesi açısından puan 
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ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (P=,033). Buna 

göre araştırmaya katılan öğretmenlerin “Şu Andaki İşim İşe Girdiğim 

Zamandaki Bu İşle İlgili Beklentilerime Uyuyor” ifadesine katılanlar bu 

ifadeye katılmayanlardan daha fazladır ve öğretmenlerin alanlarında 

çalışmaktan memnun olmalarından dolayı mesleklerinden tatmin olmaları 

doğal bir sonuçtur. 

2.5. Alanınızı kendi isteğinizle mi tercih ettiniz değişkenine göre sonuçlar 

Ankette kullanılan değişkenlerden bir diğeri de alanınızı kendi isteğinizle mi tercih 
ettinizdir ve öğretmenlerin alanınızı kendi isteğinizle mi tercih ettiniz hususunda 
anlamlılık vardır. Alanınızı kendi isteğinizle mi tercih ettiniz değişkeninin 
anketteki diğer maddeleri etkileyip etkilemediği analiz edilmiş ve elde edilen 
sonuçlar aşağıda açıklanmıştır. 

 Alanınızı kendi isteğinizle mi tercih ettiniz bağımsız değişkeni “Yöneticinin 

Emrindeki Kişileri İyi Yönetmesi Bakımından” mesleğimden memnuniyet 

ifadesi puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır 

(P=,000). Buna göre araştırmaya katılan öğretmenlerden alanını kendi 

isteği ile tercih edenler “Yöneticinin Emrindeki Kişileri İyi Yönetmesi 

Bakımından” mesleğinden memnuniyete katılımı kendi tercih etmeyenlere 

göre daha fazladır ve öğretmenlerin alanlarında çalışmaktan memnun 

olmalarından dolayı mesleklerinden tatmin olmaları doğal bir sonuçtur. 

 Alanınızı kendi isteğinizle mi tercih ettiniz bağımsız değişkeni ile 

“Yöneticinin Karar Verme Yeteneği Bakımından” mesleğimden memnuniyet 

ifadesi puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır 

(P=,000). Buna göre araştırmaya katılan öğretmenlerden alanını kendi 

isteği ile tercih edenler “Yöneticinin Karar Verme Yeteneği Bakımından” 

mesleğinden memnuniyete katılımı kendi tercih etmeyenlere göre daha 

fazladır ve öğretmenlerin alanlarında çalışmaktan memnun olmalarından 

dolayı mesleklerinden tatmin olmaları doğal bir sonuçtur. 

 Alanınızı kendi isteğinizle mi tercih ettiniz bağımsız değişkeni ile “Vicdani 

Bir Sorumluluk Taşıma Şansını Bana Vermesi Yönünden” mesleğimden 

memnuniyet ifadesi puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığa 

rastlanmıştır (P=,018). Buna göre araştırmaya katılan öğretmenlerden 

alanını kendi isteği ile tercih edenler “Vicdani Bir Sorumluluk Taşıma 
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Şansını Bana Vermesi Yönünden” mesleğinden memnuniyete katılımı kendi 

tercih etmeyenlere göre daha fazladır ve öğretmenlerin alanlarında 

çalışmaktan memnun olmalarından dolayı mesleklerinden tatmin olmaları 

doğal bir sonuçtur. 

 Alanınızı kendi isteğinizle mi tercih ettiniz bağımsız değişkeni ile “Yaptığım 

İş Karşılığında Aldığım Ücret Yönünden” mesleğimden memnuniyet ifadesi 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (P=,050). 

Buna göre araştırmaya katılan öğretmenlerden alanını kendi isteği ile tercih 

edenler “Yaptığım İş Karşılığında Aldığım Ücret Yönünden” mesleğinden 

memnuniyete katılımı kendi tercih etmeyenlere göre daha fazladır ve 

öğretmenlerin alanlarında çalışmaktan memnun olmalarından dolayı 

mesleklerinden tatmin olmaları doğal bir sonuçtur.  

 Alanınızı kendi isteğinizle mi tercih ettiniz bağımsız değişkeni ile “Terfi 

İmkanı Olması Yönünden” mesleğimden memnuniyet ifadesi puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (P=,020). Buna 

göre araştırmaya katılan öğretmenlerden alanını kendi isteği ile tercih 

edenler “Terfi İmkanı Olması Yönünden” mesleğinden memnuniyete 

katılımı kendi tercih etmeyenlere göre daha fazladır ve öğretmenlerin 

alanlarında çalışmaktan memnun olmalarından dolayı mesleklerinden 

tatmin olmaları doğal bir sonuçtur. 

 Alanınızı kendi isteğinizle mi tercih ettiniz bağımsız değişkeni ile “Yaptığım 

İşi Seviyorum” ifadesi açısından puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

farklılığa rastlanmıştır (P=,002). Buna göre araştırmaya katılan 

öğretmenlerden alanını kendi isteği ile tercih edenler “Yaptığım İşi 

Seviyorum” ifadesine katılanlar bu ifadeye katılmayanlardan daha fazladır 

ve öğretmenlerin alanlarında çalışmaktan memnun olmalarından dolayı 

mesleklerinden tatmin olmaları doğal bir sonuçtur. 

 Alanınızı kendi isteğinizle mi tercih ettiniz bağımsız değişkeni ile “Şimdiki 

Aklım Olsaydı Başka Bir İş Seçerdim” ifadesi açısından puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (P=,002). Buna göre 

araştırmaya katılan öğretmenlerden alanını kendi isteği ile tercih 

etmeyenlerin “Şimdiki Aklım Olsaydı Başka Bir İş Seçerdim” ifadesine 
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katılımları mesleğini kendi tercih edip bu maddeye katılmayanlardan daha 

fazladır. Bu ifadeye katılmayanlarda iş tatminsizliği daha fazladır sonucu 

çıkarılabilir. 

 

 Alanınızı kendi isteğinizle mi tercih ettiniz bağımsız değişkeni ile “Yaptığım 

İşi Başkasına Tavsiye Ederim” ifadesi açısından puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (P=,044). Buna göre araştırmaya katılan 

öğretmenlerden alanını kendi isteği ile tercih edenler “Yaptığım İşi 

Başkasına Tavsiye Ederim”  ifadesine katılanların sayısı bu ifadeye 

katılmayanlardan daha fazladır ve öğretmenlerin alanlarında çalışmaktan 

memnun olmalarından dolayı mesleklerinden tatmin olmaları doğal bir 

sonuçtur. 

 Alanınızı kendi isteğinizle mi tercih ettiniz bağımsız değişkeni ile “Şu Anki 

İşim Hayalimdeki İşe Uyuyor” ifadesi açısından puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (P=,000). Buna göre araştırmaya katılan 

öğretmenlerden alanını kendi isteği ile tercih edenler ve “Şu Anki İşim 

Hayalimdeki İşe Uyuyor” ifadesine katılanlar bu ifadeye katılmayanlardan 

daha fazladır ve öğretmenlerin alanlarında çalışmaktan memnun 

olmalarından dolayı mesleklerinden tatmin olmaları doğal bir sonuçtur. 

Alanınızı kendi isteğinizle mi tercih ettiniz bağımsız değişkeni ile “Şu Andaki İşim 
İşe Girdiğim Zamandaki Bu İşle İlgili Beklentilerime Uyuyor” ifadesi açısından puan 
ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (P=,000). Buna göre 
araştırmaya katılan öğretmenlerden alanını kendi isteği ile tercih edenler “Şu 
Andaki İşim İşe Girdiğim Zamandaki Bu İşle İlgili Beklentilerime Uyuyor” ifadesine 
katılanlar bu ifadeye katılmayanlardan daha fazladır ve öğretmenlerin alanlarında 
çalışmaktan memnun olmalarından dolayı mesleklerinden tatmin olmaları doğal 
bir sonuçtur. 
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Öneriler 

Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre, ilgililere ve bu konuda yapılacak yeni 
araştırmalara ışık tutması amacıyla aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir. 

1) Tekstil alanını seçmeyi düşünen adaylara ortaöğretim kurumlarında bu alan çok 
iyi tanıtılmalı ve tercihler konusunda adaylar doğru yönlendirilmelidir. 

2) Bu konuda yöneticilere yönetim ve organizasyon hususunda hizmetiçi eğitim 
verilerek karar verme yetenekleri geliştirilebilir. 

3) Öğretmenlerin çalışma saatleri yönünden mesleklerinden memnuniyetleri 
anlamlıdır ancak daha iyi seviyelere getirilebilir. 

4) Öğretmenlerin başkaları için bir şeyler yapabildiğini hissetmeleri yönünden 
alanlarından memnuniyetleri anlamlıdır ancak daha iyi seviyelere getirebilmek 
için çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde daha fazla görev verilebilir ve gönüllü 
olarak katılacağı kampanyalara destek verilebilir. 

5) Öğretmenler yaptıkları iş karşılığında aldıkları ücretten memnundur ancak daha 
iyi bir düzeye getirilebilir. Bunun için öğretmenlerin verdikleri ders saati ücretleri 
yeniden düzenlenerek alım güçleri yükseltilebilir. 

6) Alanlarını kendi isteği ile tercih eden öğretmenler yaptıkları işi başkalarına 
tavsiye ederler. Araştırma sonucumda da bu ifadeyi destekler bir sonuç elde 
edilmiştir. Ancak son dönemlerde meslek liselerinin tekstil alanına çok az sayıda 
öğretmen ataması yapıldığından dolayı öğretmenlerin yaptıkları işi tavsiye etme 
düzeyi daha düşüktür. Atama sayısı artırılarak bu düzey yükseltilebilir. 

7) Öğretmenlerin kendi yeteneklerini kullanarak birşeyler yapabilme şansı 
vermesi yönünden alanlarında çalışmaktan memnun oldukları sonucuna 
varılmıştır. Elde edilen sonucun daha iyi bir düzeye getirilebilmesi için okul 
yönetimi tarafından öğretmenlere okullardaki sınıflarda ve atölyelerde bu 
yönlerini geliştirici donanım veya ortam sağlanabilir. 

8) Öğretmişlerin seçtikleri branşın işe girerken işleri ile ilgili beklentilerine uyduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulardaki değerler öğretmenlerin görev 
yaptığı bölgelerdeki okulların fiziki şartları, öğrencilerin tutumları, meslektaşlar ile 
iletişimi gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Okulun fiziki şartları ve 
dersliklerdeki donanımın yeterli oluşu öğretmenlerdeki beklenti seviyesini 
yükseltecektir. Ayrıca öğrencilerin dersleri hakkındaki olumlu tutumları da bu 
yönde pozitif bir etkiye sahip olacaktır. 

Kaynakça  

1. Ağan, F. (2002) “Özel Okullarda, Devlet Okullarında ve Dershanelerde Çalışan 

Lise Öğretmenlerinin İş Tatminlerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye. 



24 

 

2. Akçamete, G., Kaner,S., Sucuoğlu,B. (2001) Öğretmenlerde Tükenmişlik, İş 

Doyumu ve Kişilik. Nobel Yayıncılık, Ankara. 

3. Akıncı, Z. (2002) Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: 

Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 2, 

S.4,1–25. 

4. Akkan, Ö. (2008) “Milli Eğitime Bağlı Meslek Okullarında Görev Yapan 

Öğretmenlerin İş Tatmini”. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Eğitim 

Bilimlei Enstitüsü, İstanbul. 

5. Akkayalı, M. (1986) Orta Dereceli Okul Öğretmenlerinde İş Doymu ve Moral. 

Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi,Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Kamu 

Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programı, Balıkesir, Türkiye. 

6. Alkan, C., Doğan, H., Sezgin, İ. (1994) Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları. Gazi 

Ünversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara, Türkiye. 

7. Akman, Y., Kelecioğlu, H., Bilge, F. (2006) Academicians’ Views on The Factors 

Which Influence Their Job Satisfaction. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dergisi. Cilt 30. 11–20. 

8. Aksu, S. (1998) Hizmet İşletmelerinde İş Tatmini. Yüksek Lisans Tezi, Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 4-23. 

9. Aldemir,C. (1983) “Yöneticilerin Güç Tipleri ve İşe Yabancılaşma ve İş Doyumu 

arasınddaki ilişki”, Amme İdaresi Dergisi, Sayı 1, Cilt 16, s 64. 

10. Ardıç, K. ve Türker Baş.(2002). “Comparison of Job Satisfaction of Public and 

Private University Academicians in Turkey”.METU Journal of Development, Vol. 29, 

27-46. 

11. Aşıkoğlu, M. (1996) İnsan Kaynaklarını Verimliliğe Yönlendirme Aracı Olarak 

Motivasyon, Üniversite Kitabevi, İstanbul, Türkiye. 

12. Ataman, G. (2001) İşletme Yönetimi. Türkmen Kitabevi, İstanbul, Türkiye. 

13. Aydın, M. (2000) Çağdaş Eğitim Denetimi. Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, Türkiye. 

14. Balcı, A. (1985) Eğitim Yöneticisinin İş Doyumu. Yayımlanmamış Doktora Tezi, 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye. 

15. Başaran, İ. E. (1982) Örgütsel Davranışın Yönetimi. Ankara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara, Türkiye. 

16. Başaran, İ.E. (1991) Örgütsel Davranış İnsanın Üretim Gücü , 2. Baskı, Gül 

Yayınevi, Ankara, Türkiye. 



25 

 

 

17. Bayrak Kök, 

S.http://edergi.atauni.edu.tr/index.php/IIBD/article/view/3683/3512 

27.04.2013 

18. Baysal, A.C., Tekarslan, E. (1996) İşletmeciler İçin Davranış Bilimleri, 2. Baskı, 

Avcıol Basım Yayın, İstanbul. 

19. Baysal, A.C. (1997) İşletmelerde İş Tatminini Ölçmede Kullanılan Psikoteknik 

Yöntemler, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, C:16, İstanbul. 

20. Bilgiç, R.(1998) “The Relationship Between Job Satisfaction and Personal 

Caharacteristics of Turkish Workers,” Journal of Psychology, 132/5, (September,), 

s.549-558. 

21. Bilir, M. Emine. (2007) Öğretmen Algılarına Göre İlköğretim Okul 

Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleriyle Öğretmenlerin İş Doyumu 

İlişkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Konya. 

22. Bingöl, D.(1990) İşyeri Disiplini ve Çalışma Barışı, Özgür Matbaacılık, İstanbul. 

23. Bozkurt, Ö., Bozkurt, İ. (2008) “İş Tatminini Etkileyen İşletme İçi Faktörlerin 

Eğitim Sektörü Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, 

Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1) , 2. 

24. Bozkurt, T., Turgut, T. (1999) Çalışanların Toplam Kalite Yönetim Uygulamaları 

İle İlgili İş Tatminleri ve Kültürel Sayıltıları Arasındaki İlişkiler. Marmara 

Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 2. 

25. Budak,G. ve Budk,G.,(2000). Halkla İlişkiler, 3. Baskı, Barış Yayınları, İzmir, 

Türkiye. 

26. Bursalıoğlu, Z. (2000). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Onbirinci 

Basım, Ankara: Pegem Yayıncılık. 

27. B.M.Bass.G.V.Barret.Work and Organizations, Boston, Allyn and Bacon Inc. 

1972,s.89. 

28. Çardak, M. (2002) İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin İş Doyumu ile 

Stresle Başa Çıkma Yolları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde, Türkiye. 

29. Çekmecelioğlu, H. (2006). “İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının İşten 

Ayrılma Niyeti ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi:Bir 



26 

 

Araştırma”. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 8, S. 2. 

30. Çermik, E. (2001). Ortaöğretim Fizik Öğretmenlerinin Profili, İş Tatmini ve 

Motivasyonu. Yüksek Lisans Tezi Marmara Ünivesitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

İstanbul. 

31. Çetinkanat, C. (2000). Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu. Anı Yayıncılık, 

Ankara. 

32. Demir, E. (2001). Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumunu Etkileyen Olası Faktörler 

ve Bu Faktörler Kapsamında Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin 

Ölçülmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Ankara. 

33. Deniz, M. (2005). İşletme Yönetiminde Motivasyon. Tikici, M (Editör). Örgütsel 

Davranış Boyutlarından Seçmeler. Ankara: Nobel Yayın. ss. 126-170. 

34. Eren , E., (1993), “Yönetim Psikolojisi” Beta Basım A.Ş., İstanbul. 

35. Eren, E. (2001) Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayın 

Dağıtımı, Genişletilmiş 7.Baskı, İstanbul, Türkiye. 

36. Erdoğan, İ. (1994) İşletmelerde davranış. İstanbul: Beta Basım yayım. 

37. Erdoğan, İ.(1996). İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. İstanbul: Avcıol 

Basım Yayın,s:233. 

38. Ergenç, A. (1982) İş doyumunun belirleyicileri olarak beklenti algılama 

tutarsızlığı ve çalışma değerleri. Yönetim Psikolojisi II. Anakara: TODAİE Yayınları. 

39. Ergül, H.F. (2005). “Motivasyon ve Motivasyon Teknikleri”.Elektronik Sosyal 

Bilimler Dergisi, Cilt 4, S.14, 67–79. 

40. Eroğlu, F. (2000). Davranış Bilimleri. 5.Baskı. İstanbul: Beta Basım Yayım 

Dağıtım. 

41. Ergin, C.(1997).Bir iş doyumu Ölçümü Olarak “İş Betimlemesi 

Ölçeği”:Uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması.Türk Psikoloji Dergisi, 12 

(39),25-36. 

42. Ertürk, S.(1982). Eğitimde Program Geliştirme, Yelkentepe Yay., Ankara, s. 12. 

43. Eşme, İ. (2007), “Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünkü Durumu ve Sorunlar”, 

T.C. YÖK Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı, Ankara. 

44. Evcimen,S. H., (1998). Lise Müdürlerinin İletişim Düzeyi ile Öğretmenlerin İş 

Doyumu ve Öğrencilerle Sınıf İçi İletişim Düzeyi Arasındaki İlişkiler. Yüksek Lisans 



27 

 

Tezi. Hacettepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

45. Feldman, D. And Hugh, A.; Managing Individual and Group Behavior in 

Organizations, Auckland, McGraw-Hill International Book Company,1986. 

46. Fidan, N., M. Erden, (1994), “Eğitime Giriş” Meteksan Anonim Şirketi, Ankara, 

47. George, E. ve Louw, D. ve Badenhorst, G. (2008). Job Satisfaction Among Urban 

Secondary- School Techers in Namibia. South African Journal of Educational.Vol. 

28, 2. 

48. Govindarajulu, Nalini and Bonnie F. Daily. (2004). Motivating Employees for 

Environmental Improvement. Industrial Management & Data Systems, 104 (4), 

364-372. 

49. Güler, M.(1990). “Endüstri İşçilerinin İş Doyumu Ve İş verimine Depresyon, 

Kaygı Ve Diğer Bazı Değişkenlerin Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

50. Günbayı, İ. (2000). Örgütlerde İş Doyumu Ve Güdülenme, Özen Yayımcılık, 

Ankara, Türkiye. 

51. Gündayı, İ., Toprak, D. (2010) “İlköğretim Okulu Son Sınıf Öğretmenlerinin İş 

Doyum Düzeylerinin Karşılaştırılması”, İlköğretim Online, 9(1),150-169. 

52. Gürgen, H.(1997). Örgütlerde İletişim Kalitesi, Der Yayınları, İstanbul. 

53. Hagemann, Gisela, Çev.Göktuğ AKSAN(1997). Motivasyon El Kitabı, Rota 

Yayınları, İstanbul. 

54. Hızar, H.(2005). “Değişken Ücret Yaklaşımları”, İnsan Kaynaklarında Yeni 

Eğilimler, ed. Deniz Yalım, Hayat Yayıncılık, İstanbul. 

55. Hobfoll, S. E., Schröder, K. E. E., Wells, M., & Malek, M. (2002). “Communal 

versus individualistic construction of sense of mastery in facing life challenges”. 

Journal of Social and Clinical Psychology, 21, 362–399. 

56. Izgar, H. (2003). Endüstri ve Örgüt Psikolojisi. Konya Eğitim Kitabevi. 

57. Kağan, M. (2005). Devlet ve Özel İlköğretim Okulları İle Rehberlik ve Araştırma 

Merkezlerlerinde Çalışan Rehber Öğretmenlerin İş Doyumlarının İncelenmesi 

Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

Ankara. 

58. Kale, F. (2007). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik 

Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Niğde 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde, s:27-30. 



28 

 

59. Karadal, H. (1999). Yönetici Yaşam Biçimleri İle Yöneticinin Etkinligi ve İş 

Tatmini Arasındaki İlişki: Bazı Sektörlerde Bir Araştırma. Doktora Tezi, Çukurova 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Adana. 

60. Karagüven, M. H., Ekşioğlu, M., Gül. Ç. (5-7 Eylül 2012) “Sosyal İlişki 

Gereksinimi Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliği”, XX. Ulusal Eğitim Bilimleri 

Kongresi, İstanbul. 

61. Karagüven, M. H. (2005, July). “Academic motivation and communal mastery of 

technical high school students”. 25. STAR Konferansı, Stress and Anxiety Research 

Society, Germany. 

62. Karatepe, S.(2005b). Örgütlerde İletişim-Güdüleme İlişkisi. Ankara:Siyasal 

Kitabevi. 

63. Kaynak, T. (1995). Organizasyonel Davranış ve Yönlendirilmesi. Yenilenmiş 

2.Baskı, İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım. 

64. Kaynak, T.; Adal,Z., vd.(1998). İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi 

Yayınları, İstanbul. 

65. Kırel, Ç.(1999); “Esnek Çalışma Saatleri Uygulamalarında Cinsiyet, İş Tatmini 

ve İş Bağlılığı İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fskültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 

2, s 115-136. 

66. Koç, Z. (2001). “Rehberlik ve Arastırma Merkezlerinde Görev Yapan Rehber 

Ögretmenlerin İş Doyumlarının Bazı Değiskenlere Göre İncelenmesi”. Kastamonu 

Eğitim Dergisi, Cilt 9, S. 2, 395–410. 

67. Koç, B.(2005) Gıda Sanayi İşletmelerinde Motivasyon Araçlarının İş Gören ve 

İşletme Verimliliğine Olan Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. 

68. Koçel, T. (1998). İşletme Yöneticiliği, 6.Baskı, İstanbul, Beta Yayın, S: 25-26. 

69. Konokay, G. (2009) “Akademisyenlerin Duygusal Zeka Yeterliliklerinin İş 

Tatmine Etkisinin Analizi: Kocaeli Üniversitesi Örneği”, Bilgi Ekonomisi Dergisi, 

499-509. 

70. Kutaniş, R.Ö. ve S. Bayraktaroğlu. (2002). “Karayolu Turizm Taşımacılığında İş 

Tatmini Unsurları: Bir Uygulama”. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik 

Yüksekokulu, Azim Matbaa. 

71. Locke, E. (1983). Narure and Causes of Job Satisfaction” Handbook of Industrial 

and organizational Psychology.(ed) Durnette, John Wiley and Sons, USA. 



29 

 

72. Luthans, F. (1973) Organizational Behavior. Sixth Edition, McGraw-Hill, New 

York. 

73. Luthans, F. (1992). Organizational Behavior. Sixth Edition, International 

Edition, - Singapore : McGraw-Hıll Inc., 

74. Luthans, F. (2002), Organizational Behavior (9. ed.) New York Mc Graw – Hill, s. 

269-271, USA. 

75. Mahmutoğlu, A. (2007). Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütünde İş Doyumu Ve 

Örgütsel Bağlılık. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Bolu. 

76. Maitland, Iain, Çev. Aksu BORA, Cankoçak,O. (1997). İnsanları Motive Etmek, İlk 

Kaynak Kültür Ve Sanat Ürünleri Ltd. Şti., Ankara. 

77. Martin J. GANNON, Organizational Behavior : A Managerial And Organizational 

Perspective, (Little, Brown and Company, Boston, Toronto: 1979). 

78. Maslow, A. (2001), İnsan Olmanın Psikolojisi, (Çev, Okhan Gündüz). Kuraldışı 

Yayıncılık, İstanbul. 

79. Organ, D.W. & Konovsky, M : “Cognitive Versus Affective Determinants of 

Organizational Citizenship Behavior”, Journal of Applied Psychology, 74, 1989. 80. 

Özdayı, N.(1990). Resmi ve Özel Liselerde Çalışan Öğretmenlerin İş Tatmini ve İş 

Streslerinin Karşılaştırmalı Analizi. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi İşletme 

Fakültesi, İstanbul, s:1-2. 

81. Özgener, S. (1996). Gelişmekte Olan Ülkelerde İşgörenin Güdülenmesi ve 

Toplam Kalite Yönetiminin İşgörenin Güdülenmesine Katkıları. Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. 

82. Öztürk, A. ve F. Özdemir (2003). “İşletmelerde Personel Güçlendirmeye Dayalı 

İş Doyumunun Artırılması”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 

Cilt 17, S.1–2, 189–202. 

83. Pekel, H. N., (2001), “İşletmelerde Motivasyon-Verimlilik İlişkisi Devlet Hava 

Meydanları İşletmesi Antalya Havalimanı Çalışanları Arasında Bir Örnek Olay 

Araştırması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme 

Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS00219.pdf, 

Erişim Tarihi: 04.12.2012. 

84. Robert A. STRINGER, “Achievement Motivation And Management Control“, 

Motivation And Control In Organizations, Edited by Gene W. Dalton ve Paul R. 

Lawrence, (Richard D. Irwin Inc. and The Dorsey Press, 1971), s. 329. 

http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS00219.pdf


30 

 

85. Sabuncuoğlu, Z.(1984). Çalışma Psikolojisi, Uludağ Üniversitesi İİBF Yayını, 

Bursa. 

86. Sabuncuoğlu, Z.(1997). Personel Yönetimi: Politika ve Yönetsel Teknikler, Ezgi 

Kitabevi, Bursa, Türkiye. 

87. Sabuncuoğlu, Z., Tüz M. (1998). Örgütsel Psikoloji. Alfa Yayınları. 3. baskı. 

Bursa, Türkiye. 

88. Sarason, S, B. (1971). The Culture of School and The Problem Change Boston: 

Allyn and Bacon. 

89. Schermerhorn, J.R., Hunt, J.G. and Osborn, R.N.(1994). Managing Organization 

Behavior, Fifth Edition, New York, John Willey & Sons, Inc. 

90. Sencer, M.(1982). “Kamu Görevlilerinde İş Doyumu ve Moral”. Amme İdaresi 

Dergisi, Cilt 15, S.3. 

91. Solmuş, T., (2004). İş Yaşamında Duygular ve Kişilerarası İlişkiler; Psikoloji 

Penceresinden İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları. 

92. Sönmezer, M.G.; “Milli Eğitim Bakanlığı’nda Çalışan Öğretmenler İle Milli Eğitim 

Bakanlığı’ndan Emeklilik Veya İstifa Nedeniyle Özel Eğitim Kurumlarında 

Çalışanların İş Tatmin Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi”, Doktora Tezi, İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, (2007) 8. 

93. Spector,P.E.(1997). JobSatisfaction: Application, Assessment, Cause, and 

Consequences. California: SAGE Publications, 1997. 

94. Sun, H.Ö (2002) İş Doyumu Üzerine Bir Araştırma: Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü. Uzmanlık Yeterlilik Tezi Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara. 

95. Stiffler, Mark, (2006). “Incentive Compensation Management : Making Pay-for- 

Performance a Reality”, Performance Improvement, 45/1. 

96. Şimşek, L. (1994). “Mühendislerin İş Tatminini Etkileyen Faktörler ve 

Uygulamalı Bir Çalışma”, Marmara Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul. 

97. Şimşek, M. S., T. Akgemci ve A. Çelik. (2001). Davranış Bilimlerine Giriş ve 

Örgütlerde Davranış. Gelistirilmiş 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

98. Şimşek, M.Ş. (2001). Yönetim ve Organizasyon. Yenilenmiş 6. Baskı. Konya: 

Günay Ofset. 

99. Tahta F. (1995). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İş 



31 

 

Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 

Sağlık Bilimler Enstitüsü), Ankara. 

100.Taymaz, H., (1997) Hizmetiçi Eğitim, Kavramlar İlkeler, Yöntemler. Ankara: 

Tapu ve Kadastro Matbaası. 

101. Tellioğlu, A. (2004). İstanbul İli Beyoğlu İlçesi’nde Çalışan İlköğretim Okulu 

Öğretmenlerin İş Doyum Düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız 

Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

102. Thompson Brad Lee, Performans Geliştirme, Hayat Yayınevi,1998. 

103. Tikici, M., Deniz,M. (1993). Örgütsel Davranış, Enstitü yayınları., Malatya. 

104. Tietjen, Mark A. and Robert M. Myers. (1998). Motivation and Job Satisfaction. 

Management Decision, 36 (4), 226-231. 

105. Toker, B. (2007). “Demografik Değişkenlerin İş Tatminine Etkileri: İzmir’deki 

Beş ve Dört Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 

Sayı: 8(1). 

106. Tümgan, C., (2007), “Kamu Örgütlerinde Motivasyon ve Tatmin”, 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. 

107. Türk, S. (2007). Örgüt Kültürü Ve İş Tatmini. Gazi Kitabevi, Ankara. 

108. Türkoğlu, M. (2008). Genel Liselerde Örgütsel Kültürün İş Doyumuna Etkisi 

(Malatya İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Elazığ. 

109. Ünal, Z. (2003). Öğretmenlerde İş Doyumu Ve Örgütsel Vatandaşlık. Yüksek 

Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Afyonkarahisar. 

110. Watland, A.E.(1988).Professionalism and job satisfaction perception of middle 

school teachers in Alaska, Norway and Wales. Professionalism and job 

satisfaction,61,358-361. 

111. Weiss, H., M. (2002). Deconstructing job satisfaction separating evaluations, 

beliefs and affective experiences. Human Resource Management Review, 12173– 

194, s.174. 

112. Yavaş, T. (2007). Kırsal Alanda ve Kent Merkezinde Çalışan Sınıf 

Öğretmenlerinin İş Doyumu. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Elazığ. 

113. Yıldırım, D., Ş. (2006). Resmi İlköğretim Okullarında Görev yapan 

Öğretmenlerin Motivasyon ve İş Tatminini Etkileyen Faktörler, Yayınlanmamış 



32 

 

Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

114. Yılmaz,E.(2009). İlköğretimde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarının 

İş Doyumu ve Yaratıcılık Açısından İncelenmesi” İlköğretim Online, 812, 476-484. 

115. Yumuşak, S. (2008), “İşgören Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin 

İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF. 

Dergisi Sayı:3 Cilt:13. 

116. Yüksel, Ö. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi. 

117.http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2006/takvim/egitim_sistemi.ht

ml Erişim Tarihi: 10.05.2012 saat: 15.34 

 

 

 
 

Strategic Research Academy © 

© Copyright of Journal of Current Researches on Engineering, Science and 
Technology (JoCREST) is the property of Strategic Research Academy and its 
content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv 
without the copyright holder's express written permission. However, users may 
print, download, or email articles for individual use. 


