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GİRİŞ  

Problem Durumu 

Eğitim ile hedeflenen, öğrencilerin istendik davranış kazandırmaktır. Sınıfta öğrenciler istendik davranışları her 

zaman göstermeyebilirler. Bunun önüne geçmek mümkün değildir. Fakat istenmedik davranışları en aza indirmek 

öğretmenin mesleki alandaki yetişmesine bağlıdır (Durukan ve Öztürk, 2004: 197). 

Bireyin bundan sonraki yaşamında belirleyici rolü oynayan kurum kuşkusuz okuldur. Bu nedenle okul daha da 

geliştirilmeli ve eğitim sürecine dahil olan herkes katılmalıdır. Çocukları için destekleyici bir ortam sağlayan 

aileler, çocuklarının akademik başarılarını olumlu yönde etkileyebilir. Okul başarısını artırmak aileler ve okullar 

için ortak bir endişe olduğundan, okullar ve aileler bu hedefe ulaşmak için programlarını organize etmek ve 

uygulamak için birlikte çalışabilirler (Tutkun  &  Köksal,  2000).   
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Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş Doyumları 

Job Satisfaction of Preschool Teachers 

ÖZET 

Bu inceleme okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumlarını incelemek maksadıyla yapılmıştır. 
Araştırmanın verileri, anket yöntemi ile toplanmıştır. Sonuç olarak okul öncesi öğretmenlerinin 

iş doyumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerin işlerinden memnun 

olduğu, işlerinde tek başına çalışma olanakları olduğu, ara sıra değişik şeyler yapabildikleri, 

öğretmenlerin işleri nedeniyle toplumda saygın bir kişiliğe sahip oldukları, amirlerinin 
emrindeki kişileri idare tarzından memnun olduğu, amirimin karar vermedeki yeteneğini 

beğendiğini, vicdanına aykırı olmayan şeyleri yapabildiği, sabit bir işi olduğu tespit edilmiştir.  

21-30 ve 31-50 yaş arası olan öğretmenlerin iş doyumu algıları arasında anlamlı bir fark yoktur 

(t80 = ,211 p>0,05). Mesleki çalışma süresi 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerimizin iş doyum 
düzeyleri 2,5968 iken, çalışma süresi 11-20 yıl arasında olan katılımcıların iş doyumu düzeyi 

2,6470 arasında olup çalışma süresi 21 ve üstü üzerinde olan katılımcılarımızın iş doyumu 

düzeyi ise 2,6667 olarak belirlenmiştir. Lisans ve yüksek lisans mezunu öğretmenlerin iş 

doyumu düzeyi arasında anlamlı bir fark yoktur (t80 = ,471 p>0,05). Kadın ve erkek 

öğretmenlerin iş doyumu düzeyi arasında anlamlı bir fark yoktur (t80 = ,665 p>0,05).  

Anahtar Kelimler: İş Doyumu, Okul Öncesi Öğretmen, Okul Öncesi Eğitim 

ABSTRACT 

This study was carried out in order to examine the job satisfaction of preschool teachers. The 
data of the research were collected by the survey method. As a result, it was conducted to 

examine the job satisfaction of preschool teachers. Preschool teachers are satisfied with their 

jobs, have the opportunity to work alone in their jobs, can do different things from time to time, 

teachers have a respectable personality in the society due to their jobs, are satisfied with the way 
their superiors manage their subordinates, like my supervisor's ability to make decisions, can do 

things that are not contrary to their conscience, He has been found to have a steady job. 

There is no significant difference between the job satisfaction perceptions of teachers between 

the ages of 21-30 and 31-50 (t80 = .211 p>0.05). While the job satisfaction level of our teachers 
with a professional working period of 1-10 years is 2.5968, the job satisfaction level of the 

participants with a working period of 11-20 years is between 2.6470, and the level of job 

satisfaction of our participants with a working period of 21 and above is 2.6667. has been 

determined. There is no significant difference between the job satisfaction levels of 
undergraduate and graduate teachers (t80 = .471 p>0.05). There is no significant difference 

between the job satisfaction levels of female and male teachers (t80 = ,665 p>0.05). 
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Okul ve aile ile birlikte çalışmak öğrenci başarısını, katılımını, motivasyonunu, güvenini ve davranış 

değişikliklerini artırır. Ayrıca aile katılımı, çocukların okula ve öğretmenlere karşı olumlu tutum geliştirmeleri için 

temel bir araçtır (Pehlivan, 2000). Epstein (1995) aile katılımında bazı önemli noktaları şu şekilde sıralamaktadır: 

Aileleri sorumluluklarına yönelik bilgilendirme, Okul-aile iletişimi, Evde öğretim ve eğitim etkinliklerine katılma, 

Yönetim ve karar alma etkinliklerine katılım. 

Okul öncesi eğitim, 0-72 ay yaş grubundaki çocukları, çatışmayan bir anlayışla, kendi milletinin ve yakın 

çevresinin sosyo-kültürel ve evrensel değerleriyle tanıştırmayı, zengin ve uyarıcı çevresel fırsatlar sunmayı 

amaçlar. Çocuğun gelişim düzeyine uygun yaratıcılığın gelişimi başta olmak üzere tüm yönleriyle gelişimini 

desteklemek, öğrenilmiş, planlanmış, isteğe bağlı bir davranış kazanma sürecidir (Turan, 2004).  

Seven (2014), okul öncesi eğitimin çocuğun doğumundan ilköğretim günlerine kadar olan dönemi kapsadığını ve 

çocukların ileriki yaşamlarında ve psikomotor, beden, zihin, dil gibi çeşitli gelişim alanlarında önemli rol 

oynadığını belirtmektedir. Duygusal duyguların büyük ölçüde eksiksiz olduğunu, kişiliklerinin hem kurumlarda 

hem de ailelerde yetiştirilme yoluyla şekillendiği oluşum ve gelişim süreci olarak açıklıyor. 

Ural ve Ramazan (2007) okul öncesi eğitimi, kurum içi ve kurum dışı her çocuğun temel hakkı, amacı, bakımı ve 

eğitim faaliyetleri ve çocukların her alanda gelişimini sağlamak olarak açıklamaktadır. Hayatın temeli okul öncesi 

dönemdir ve bu dönemdeki çocukların öğrenme hızları bu dönemde oldukça fazladır. Ailelerin ve koşulların 

elverişsiz olduğu ortamlardan gelen çocukların iyi konuşabilmeleri için çevre (MEB, 2013) dört maddeden 

oluştuğu görülmektedir. 

Eğitimciler ve psikologlar, bireyin dilsel, bilişsel, sosyal, fiziksel, entelektüel ve yaratıcı gelişimi için ilk altı yılın 

çok önemli olduğunu onaylamaktadır. Okul öncesi dönem çocuğun kişilik oluşumunda kritik bir dönemdir ve 

kaliteli bir okul öncesi eğitim ile çocuğun ihtiyaçlarını karşılama, hayata uyum için temel alışkanlıklar kazanma ve 

onu ilkokula hazırlama yeteneklerini ortaya çıkarmak mümkündür. Okul öncesi eğitimin ve onu desteklemekten 

sorumlu olanların görevi, çocukları sosyal yaşama, geleceğe ve temel eğitime hazırlamada ailelere destek olmak, 

çocukların bireysel farklılıklarına ve gelişim özelliklerine uygun birçok uyarıcının bulunduğu bir ortam oluşturmak, 

yönlendirmek için genel gelişimlerini desteklemektir (Okutan,2012).  

Ülkemizde okul öncesi eğitimin ağırlıkta olması, bu kurumların fiziki yapısı ve talebe sayıları, imkânları, 

kurumlarda vazife meydana getiren öğretmenler, okul öncesi tahsil programı, kazandırılması ihtiyaç duyulan 

malumat ve beceriler ile buna dikkat derler. ailelerin yansımaları ve uygulamalara yönelik tutumları, camianın okul 

öncesi tahsile bakışı. Araştırmalar, kaliteli erken çocukluk tahsil programlarına katılan çocuklarda okul başarısının 

müspet yönde arttığını ve tam zamanlı tahsil alanların yarı zamanlı tahsil alanlara nazaran daha müspet 

bulunduğunu göstermiştir (Carnes ve Albrecht, 2007; Santoro, 2011; Ada, Küçükali, Akan ve Dal). , 2014). Bireyin 

gelişiminde çok önemli bir yer tutan bu dönemde sorunların tespit edilmesi, çözüm önerilerinin getirilmesi ve 

iyileştirmelerin yapılması nitelikli eğitimin sağlanması için büyük önem taşımaktadır. 

Sınıfta meydana gelen olumlu veya olumsuz her hareket sınıfın paydaşları olan öğrencileri ve öğretmenleri 

etkilemektedir. Herhangi bir iş yerinde çalışanların temel gayesi ihtiyaçlarını temin edecek imkânlara ulaşmaktır. 

Çalışanların ihtiyaçlarının karşılanmasının sonucu olarak iş doyumu, karşılanmasının sonucu olarak da iş 

doyumsuzluğunun ortaya çıkması muhtemeldir. 

Bu araştırmada; okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumları ele alınarak incelenecektir. Bu araştırmanın temel amacı; 

okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumları düzeyini incelemektir. 

Araştırmanın Problem Cümlesi 

Araştırmanın problem cümlesi; “Okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumları ne düzeydedir?” olarak belirlenmiştir.  

Araştırmanın Önemi 

Okul öncesi eğitim kuruluşları, 0-6 yaş aralığındaki çocukları gelişimleri süresince, sağlıklı ve düzenli fiziksel 

koşullar çerçevesinde, toplumun kültürel özellikleriyle uygun olarak yönlendirmektedir. Böylelikle eğitim 

kurumlarında sağlam bir kişilik, sosyal duyarlılık ve yaratıcı zekanın temelleri atılmaktadır (Aksoy, 1995; Akt: 

Poyraz, Dere, 2001). Okul öncesi eğitim süreci çocukların hayatındaki temel gereksinimleri ve öncelikleri 

belirlemektedir. Hayatın ilk aylarında, bu gereksinimlerin en önemlisi beslenme, temizlik ve uyku benzeri başlıca 

hayati gereksinimler olup, bu temel gereksinimlerinin giderilmesinde yetişkin tutumu önem taşımaktadır. Eğitim 

süresince hareket özgürlüğü, yetişkin desteği, diğerleriyle oynama, oyun oynama gereksinimleri yer almaktadır. Bu 

ihtiyaçları karşılamak, eğitimde çocuklara sağlanacak temel prensipler kapsamındadır. Diğer taraftan okul öncesi 

eğitimin bu genel prensiplerine ek olarak, birçok uzmanın işaret ettiği gibi kabul edilebilir sosyal davranışlar elde 

etmek için bazı ortak özelliklerin belirlenmesinin gerekliliği göz ardı edilmemelidir. Fakat bunu yaparken çocuğun 
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kişisel niteliklere ve gelişim yeterliliğine sahip olduğu özel dönemleri dikkate almak gerekmektedir (Oktay, 1999). 

İş tatmini hakkaniyet ve adalet algısında en çok çalışılan konulardan biridir.Örgüt psikolojisi. İş tatmininin önemli 

olmasının birçok nedeni vardır. İnsani bir davadır çünkü insanları doğrudan etkiler .(Erdoğan, 1996). Bu açıdan 

bakıldığında araştırmanın sonuçları eğitim kurumları için ilk sıralarda yer almasını sağlamaktadır. 

Sınırlılıklar 

Araştırma anket soruları ile sınırlandırılmıştır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Okul Öncesi Eğitim 

Bireyin bundan sonraki yaşamında belirleyici rolü oynayan kurum kuşkusuz okuldur. Bu nedenle okul daha da 

geliştirilmeli ve eğitim sürecine dahil olan herkes katılmalıdır. Çocukları için destekleyici bir ortam sağlayan 

aileler, çocuklarının akademik başarılarını olumlu yönde etkileyebilir. Okul başarısını artırmak aileler ve okullar 

için ortak bir endişe olduğundan, okullar ve aileler bu hedefe ulaşmak için programlarını organize etmek ve 

uygulamak için birlikte çalışabilirler (Tutkun & Köksal,  2000).   

Okul ve aile ile birlikte çalışmak öğrenci başarısını, katılımını, motivasyonunu, güvenini ve davranış 

değişikliklerini artırır. Ayrıca aile katılımı, çocukların okula ve öğretmenlere karşı olumlu tutum geliştirmeleri için 

temel bir araçtır (Pehlivan, 2000). Epstein (1995) aile katılımında bazı önemli noktaları şu şekilde sıralamaktadır: 

Aileleri sorumluluklarına yönelik bilgilendirme, Okul-aile iletişimi, Evde öğretim ve eğitim etkinliklerine katılma, 

Yönetim ve karar alma etkinliklerine katılım. 

Okul öncesi eğitim, 0-72 ay yaş grubundaki çocukları, çatışmayan bir anlayışla, kendi milletinin ve yakın 

çevresinin sosyo-kültürel ve evrensel değerleriyle tanıştırmayı, zengin ve uyarıcı çevresel fırsatlar sunmayı 

amaçlar. Çocuğun gelişim düzeyine uygun yaratıcılığın gelişimi başta olmak üzere tüm yönleriyle gelişimini 

desteklemek, öğrenilmiş, planlanmış, isteğe bağlı bir davranış kazanma sürecidir (Turan, 2004).  

Seven (2014), okul öncesi eğitimin çocuğun doğumundan ilköğretim günlerine kadar olan dönemi kapsadığını ve 

çocukların ileriki yaşamlarında ve psikomotor, beden, zihin, dil gibi çeşitli gelişim alanlarında önemli rol 

oynadığını belirtmektedir. Duygusal duyguların büyük ölçüde eksiksiz olduğunu, kişiliklerinin hem kurumlarda 

hem de ailelerde yetiştirilme yoluyla şekillendiği oluşum ve gelişim süreci olarak açıklıyor. 

Ural ve Ramazan (2007) okul öncesi eğitimi, kurum içi ve kurum dışı her çocuğun temel hakkı, amacı, bakımı ve 

eğitim faaliyetleri ve çocukların her alanda gelişimini sağlamak olarak açıklamaktadır. Hayatın temeli okul öncesi 

dönemdir ve bu dönemdeki çocukların öğrenme hızları bu dönemde oldukça fazladır. Ailelerin ve koşulların 

elverişsiz olduğu ortamlardan gelen çocukların iyi konuşabilmeleri için çevre (MEB, 2013) dört maddeden 

oluştuğu görülmektedir. 

Eğitimciler ve psikologlar, bireyin dilsel, bilişsel, sosyal, fiziksel, entelektüel ve yaratıcı gelişimi için ilk altı yılın 

çok önemli olduğunu onaylamaktadır. Okul öncesi dönem çocuğun kişilik oluşumunda kritik bir dönemdir ve 

kaliteli bir okul öncesi eğitim ile çocuğun ihtiyaçlarını karşılama, hayata uyum için temel alışkanlıklar kazanma ve 

onu ilkokula hazırlama yeteneklerini ortaya çıkarmak mümkündür. Okul öncesi eğitimin ve onu desteklemekten 

sorumlu olanların görevi, çocukları sosyal yaşama, geleceğe ve temel eğitime hazırlamada ailelere destek olmak, 

çocukların bireysel farklılıklarına ve gelişim özelliklerine uygun birçok uyarıcının bulunduğu bir ortam oluşturmak, 

yönlendirmek için genel gelişimlerini desteklemektir (Okutan,2012).  

Ülkemizde okul öncesi eğitimin ağırlıkta olması, bu kurumların fiziki yapısı ve talebe sayıları, imkânları, 

kurumlarda vazife meydana getiren öğretmenler, okul öncesi tahsil programı, kazandırılması ihtiyaç duyulan 

malumat ve beceriler ile buna dikkat derler. ailelerin yansımaları ve uygulamalara yönelik tutumları, camianın okul 

öncesi tahsile bakışı. Araştırmalar, kaliteli erken çocukluk tahsil programlarına katılan çocuklarda okul başarısının 

müspet yönde arttığını ve tam zamanlı tahsil alanların yarı zamanlı tahsil alanlara nazaran daha müspet 

bulunduğunu göstermiştir (Carnes ve Albrecht, 2007; Santoro, 2011; Ada , Küçükali, Akan ve Dal). , 2014). 

Bireyin gelişiminde çok önemli bir yer tutan bu dönemde sorunların tespit edilmesi, çözüm önerilerinin getirilmesi 

ve iyileştirmelerin yapılması nitelikli eğitimin sağlanması için büyük önem taşımaktadır. 

Okul öncesi Eğitim Özellikleri 

Okul öncesi eğitim kuruluşları, 0-6 yaş aralığındaki çocukları gelişimleri süresince, sağlıklı ve düzenli fiziksel 

koşullar çerçevesinde, toplumun kültürel özellikleriyle uygun olarak yönlendirmektedir. Böylelikle eğitim 

kurumlarında sağlam bir kişilik, sosyal duyarlılık ve yaratıcı zekanın temelleri atılmaktadır (Aksoy, 1995; 

Akt:Poyraz, Dere, 2001). 
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Okul öncesi eğitim süreci çocukların hayatındaki temel gereksinimleri ve öncelikleri belirlemektedir. Hayatın ilk 

aylarında, bu gereksinimlerin en önemlisi beslenme, temizlik ve uyku benzeri başlıca hayati gereksinimler olup, bu 

temel gereksinimlerinin giderilmesinde yetişkin tutumu önem taşımaktadır. Eğitim süresince hareket özgürlüğü, 

yetişkin desteği, diğerleriyle oynama, oyun oynama gereksinimleri yer almaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamak, 

eğitimde çocuklara sağlanacak temel prensipler kapsamındadır. Diğer taraftan okul öncesi eğitimin bu genel 

prensiplerine ek olarak, birçok uzmanın işaret ettiği gibi kabul edilebilir sosyal davranışlar elde etmek için bazı 

ortak özelliklerin belirlenmesinin gerekliliği göz ardı edilmemelidir. Fakat bunu yaparken çocuğun kişisel 

niteliklere ve gelişim yeterliliğine sahip olduğu özel dönemleri dikkate almak gerekmektedir (Oktay, 1999). 

Okul öncesi eğitim süreci çocukların yaşam kalitesini ve çalışma ortamını etkin bir şekilde iyileştirmeli, onları daha 

çekici hale getirmeli, akran ve çalışan-ebeveyn ilişkilerinin kalitesini dikkate almalıdır.(Katz, 1994'den akt: Şıvgın, 

2005). 

Okul öncesi eğitim süreci çocuk gereksinim ve ilgilerini karşılamak için iyi organize edilmelidir. Ebeveynler, aile 

üyeleri, toplum ve çocuk gelişimi teorilerinden gelen bilgiler programın kurulmasında etkilidir. Tüm yaş seviyeleri 

için neyin uygun olduğuna, kitaplardan, dergilerdeki gelişim ile ilgili profesyonel makalelere, web sitelerine ve 

erken çocukluk eğitimi için meslek kuruluşlarına ait bilgiler programın gelişimine destek olmalıdır (Moore, 2001). 

Okul öncesi eğitim programı tasarlanma sürecinde aşağıdaki unsurlar dikkate alınmalıdır (Bredekamp ve diğ. 

1992):  

✓ Çocuğun gelişim bilgileri  

✓ Çocuğun bireysel nitelikleri  

✓ Çeşitli branşlara ilişkin temel veriler  

✓ Kültürel olgular 

✓ Ebeveynlerin talepleri 

✓ Sosyal yapıda çocuğun yeterlilik kazanması gereken ihtiyaçlarına dair bilgi  

Okulöncesi eğitim programı, kaliteli hizmet sağlamalı ve kapsamlı şekilde tanımlanmalıdır. Eğitim programı; 

eğitimcilerin tutumları, soru sorma biçimleri, sınıf yönetme, ebeveyn ilişkileri, çocuk odaklı eğitim benzeri alanları 

içermelidir (Catron ve Allen, 1993'den akt: Şıvgın, 2005). 

İş Doyumu Kavramı 

Elton Mayo ve arkadaşlarının 1920'li yıllarda yaptıkları Hawthorne çalışmalarıyla birlikte, iş tatmini ile ilgili olarak 

kişilerarası ilişkiler konusu önem kazanmıştır (Atakan, 2007:31). 

İş tatmini kavramının yönetim bilim adamları tarafından birçok tanımı vardır. İş tatmini kavramına ilişkin tanımlara 

yer verilerek konunun daha da derinleştirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Erdoğan'a göre (1996: 376); İş 

tatmini, çalışanın işe veya işin belirli yönlerine tepkisini yansıtır. İş tatmini, insanların işe ve çalışma ortamına 

yönelik olumlu tutumlarının toplamı olarak tanımlanmaktadır. 

Locke'a göre; İş tatmini, işin olumlu ve hoş bir duygu olarak bireysel olarak değerlendirilmesinin sonucudur. 

Dolayısıyla iş doyumu, bireyin önemli olarak algıladığı belirli faktörleri değerlendirmesinin bir sonucudur (Özkalp 

ve Kırel, 2004: 76).  

Eren’e göre (2004: 202); İş tatmini denilince, çalışanın yaptığı işten sağladığı maddi faydalar, birlikte çalışmaktan 

keyif aldığı çalışma arkadaşları ve bir iş olarak işini yaratmanın mutluluğu akla gelir.  

İş Doyumu Etkenleri 

Doğrudan iş tatminsizliğinden kaynaklanan davranış; İşe atanma, devamsızlık, düşük performans, sendikalaşma, 

zihinsel ve fiziksel sağlıkta bozulma göz önünde bulundurulur (Feldman ve Arnold, 1983:192).Yukarıda da 

açıklandığı gibi iş tatmini üzerine yapılan araştırmalar bu konunun önemli olduğunu göstermektedir. Mooreheald 

ve Griffin'e göre; Yöneticiler açısından mutlu bir iş gücü, yüksek verimlilik, sağlıklı ve pozitif bir yaşam ve iş 

tatminini beraberinde getirir (Özkalp ve Kırel, 2004: 80).Burada örgütlerin yapması gereken, iş tatminsizliğine yol 

açan davranışları ya da özellikleri dikkatle izleyerek hem çalışanlarının hem de örgütlerinin başarısını 

sağlayabilecek bir ortam yaratmaktır. Araştırmaların gösterdiği gibi, iş tatmini okul başarısını etkilemekte, bu da 

insanların normal yaşamlarını olumsuz etkilemekte ve onları yeni arayışlara yöneltmektedir. Bu, iş tatminsizliği 

olan kişilerin beklendiği gibi performans göstermelerini engeller. 

Bireysel Etkenler 

Gerçek şu ki, bireysel faktörlerin veya kişisel faktörlerin iş tatmini üzerinde etkisi vardır. Doğdukları toplumların 

doğum zamanına, yerine ve sosyal yapısına bağlı olarak yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, rütbe, hizmet süresi, medeni 
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durum gibi bazı özellikler vardır. yaşarlar (Kolçak, 2012). , s.160). Çalışan emek değerlerini farklılaştıran faktörler 

arasında bireysel faktörler de yer alabilir (Barcı, 1985). 

Örgütsel Etkenler 

Çalışanların birçok değişkenin etkisi altında gelişen iş ve iş ortamına yönelik tutumları bulunmaktadır. Bu 

değişkenler, pozisyon için gerekli olan bilgi ve beceri düzeyinden, pozisyonun çalışana sağladığı sosyo-ekonomik 

faydalara kadar uzun bir listede değerlendirilebilir. İş doyumunun sağlanması ya da iş doyumsuzluğunun oluşması 

için bireysel faktörlerin yanında bir takım örgütsel faktörler de büyük önem taşımaktadır.  

Bu faktörlerin yönetim tarafından daha fazla kontrol ve kontrol potansiyeline sahip olduğu göz önüne alındığında, 

ilgili faktörlere gereken ağırlık verilmelidir.  

Güçlü ve zayıf kurum kültürü ile çalışan memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu genel olarak kabul 

edilmektedir. Güçlü ya da zayıf örgüt kültürü, kişilerarası ilişkiler, örgüt içindeki bilgi akışı, yetki devri ve 

yetkilendirme, çalışan saygısı, liderlik tarzı, terfi ve ödüller gibi örgütsel yapı değişkenleri tarafından belirlenir. 

Ayrıca iş garantisi, iş özellikleri, iş disiplini, ücretler, eğitim, sosyal ve fiziksel koşullar gibi çalışma ortamı ile ilgili 

değişkenlerin de çalışanların iş tatmini üzerinde etkisi vardır (Akıncı, 2002, s. 5). ). 

Yurtiçinde Ve Yurtdışında Yapılan Araştırmalar 

Kaya (2005) tarafından çalışanların yaşları ile iş doyumları arasında yapılan araştırmada; Gelişim ve terfi fırsatları, 

fiziksel çevre, liderlik tarzı, maaşlar ve personel, iş fırsatları ve genel iş tatmini seviyelerinde önemli farklılıklar 

olmadığı bulundu. Çalışanların iş tatmini algılarının eğitim düzeylerine göre önemli ölçüde farklılaştığı tespit 

edilmiştir. Yüksek lisans derecesine sahip olanlar, diğer eğitim seviyesinden daha mutludur. 

Alsweel ve Buehl (2002), Öğretmenlerin İş Doyumu: Öğretmenlerin Neden Öğretmen Kaldığına İlişkin Nicel Bir 

Çalışma başlıklı bir çalışma yürütmüştür. Bu çalışmada, öğretmenlerin iş doyumunu etkileyen nedenleri incelemek 

için 60 öğretmene anket uygulamışlardır. Araştırma, yaş, öğretmenlerin görev süresi, cinsiyet, eğitim düzeyi ve 

seyahat süresi gibi değişkenleri içermektedir.  

Ololube (2006), “Okul verimliliği ve öğretmen iş tatmini ile ilgili olarak iş tatmini: bir değerlendirme” başlıklı 

araştırmasında, iş tatmini ve iş tatmininin öğretmen gelişimi için büyük önem taşıdığını belirtmektedir. Dünya 

çapında. Bu çalışma Nijerya'da Rivers State'de öğretmen iş tatmini, iş tatmini ve öğretmen performansı arasındaki 

ilişkileri ve farklılıkları incelemiştir. Araştırmanın diğer bulguları arasında; İş performansı ile ilgili motivasyona 

neden olan faktörler ile katılımcıların iş tatminleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı, iş tatminsizliği 

faktörlerinin yoğunluğunda anlamlı bir farklılık yoktu, katılımcıların cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık 

yoktu. 

Crossman ve Harris'in (2006) incelediği iş doyumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

İngiltere'deki farklı ortaokul türlerinde 'Ortaokul Öğretmenlerinin İş Doyumu' çalışmasında. Sonuçlar, okul türüne 

göre tüm öğretmenler arasında iş doyumunda önemli bir farklılık olduğunu göstermiştir. Ayrıca sonuçlar yaş, 

cinsiyet ve kıdeme göre analiz edildiğinde iş tatmininde anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.  

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Tarama modelleri, geçmişte ya da mevcut bir durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan araştırma 

yaklaşımlarıdır. Araştırılan olay, kişi veya nesneyi kendi terimleriyle ve olduğu gibi tanımlamakla ilgilidir. Onları 

herhangi bir şekilde değiştirmek veya etkilemek için hiçbir girişimde bulunulmaz. Bilmek istediğin şey var ve 

orada. Önemli olan onu doğru bir şekilde “gözlemlemektir” (Karasar, 2009, s.77). Bu ilkelerden hareketle bu 

çalışmada tarama modeli uygulanmış ve veriler olduğu gibi sunulmuştur. 

Araştırmanın Evren Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Samsun ili İlkadım İlçesinde MEB’na bağlı okullarda görevli okul öncesi öğretmenleri, 

örneklemini ise,  bu okullar içerisinden rastgele ve tesadüfî örneklem seçim yolu ile belirlenmiş 141 katılımcıdan 

oluşmaktadır. Çalışma grubuna ilişkin demografik bilgiler aşağıda sırasıyla verilmiştir. Tablo 3 örneklemde yer 

alan öğretmenlerin cinsiyetlerine göre dağılım bilgisini vermektedir.  

Tablo 1: Okul öncesi öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet f % 

 Erkek 44 31,2 

Kadın 97 68,8 

Toplam 141 100,0 
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Okul öncesi öğretmenlerin cinsiyetlerine göre dağılımı incelendiğinde; 141 öğretmenden 97’sinin (%68,8) kadın ve 

44’ünün (%31,2) ise erkek olduğu görülmektedir. Tablo 2, okul öncesi öğretmenlerinin medeni durumuna göre 

dağılımını göstermektedir. 

Tablo 2: Okul öncesi öğretmenlerin Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

Medeni Durum f % 

Evli 109 77,3 

Bekar 32 22,7 

Toplam 141 100,0 

Okul öncesi öğretmenlerin medeni durumlarına göre dağılımı incelendiğinde; 141 öğretmenden 32’sinin (%22,7)  

bekar ve 109’unun (%77,3) ise evli olduğu görülmektedir. Tablo 3, okul öncesi öğretmenlerinin yaşlarına göre 

dağılımını göstermektedir. 

Tablo 3: Okul öncesi öğretmenlerin Yaşlarına Göre Dağılımı 

Yaş F % 

21-30 Yaş 3 2,1 

31-40 Yaş 36 25,5 

41-50 Yaş 90 63,8 
50 Yaş üzeri 12 8,5 

Toplam 141 100,0 

Okul öncesi öğretmenlerin yaşlarına göre dağılımı incelendiğinde; 141 öğretmenin 12’sinin (%8,5) 50 yaş üzeri, 

90’ının (%63,8) 41-50 yaş, 36’sının (%25,5) 31-40 yaş ve 3’ünün (%2,1) ise 21-30 yaş olduğu görülmektedir. 

Tablo 4, okul öncesi öğretmenlerinin mesleki kıdemlerine göre dağılımını göstermektedir. 

Tablo 4: Okul öncesi öğretmenlerin Meslekli Kıdemlerine Göre Dağılımı 

Mesleki Kıdem f % 

3-5 yıl 2 1,4 

6-8 yıl 5 3,5 

9-15 yıl 24 17,0 
16+ yıl 110 78,0 

Toplam 141 100,0 

Okul öncesi öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre dağılımı incelendiğinde; 141 öğretmenden 110’unun (%78,0)  

16+ yıl, 24’ünün (%17,0)  9-15 yıl, 5’inin (%3,5)  6-8 yıl ve 2’sinin (%1,4) ise 3-5 yıl olduğu görülmektedir. Tablo 

5, okul öncesi öğretmenlerinin eğitim durumlarına göre dağılımını göstermektedir. 

Tablo 5: Okul öncesi öğretmenlerin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

Eğitim Durumu f % 

Lisans 101 71,6 

Yüksek Lisans 38 27,0 
Doktora 2 1,4 

Toplam 141 100,0 

Okul öncesi öğretmenlerin eğitim durumlarına göre dağılımı incelendiğinde; 141 öğretmenlerden 2’sinin (%1,4)  

doktora, 38’inin (%27,0)  yüksek lisans ve 101’inin (%71,6) ise lisans olduğu görülmektedir. Tablo 6, okul öncesi 

öğretmenlerinin yöneticilik konusunda hizmet içi eğitim alma durumlarına göre dağılımını göstermektedir. 

Tablo 6: Okul öncesi öğretmenlerin Yöneticilik Konusunda Hizmet içi Eğitim Alma Durumları 

Hizmet-içi Eğitim alma durumu f % 

Evet 62 44,0 

Hayır 79 56,0 

Toplam 141 100,0 

Okul öncesi öğretmenlerin yöneticilik konusunda hizmet içi eğitim alma durumlarına yönelik dağılımları 

incelendiğinde; 141 öğretmenin 79’unun (%56,0) hizmet içi eğitim almadıkları ve 62’sinin (%44,0) ise hizmet içi 

eğitim aldığı görülmektedir.  

Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları 

Araştırmada anket aracı olarak "Minesota İş Memnuniyeti Ölçeği" ile bir anket kullanılmıştır. Kullanılan anket iki 

bölümden oluşmaktadır.  
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Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Verilerin kullanılabilirliği kontrol edildikten sonra bilgisayara aktarılmış ve değerlendirme için gerekli tüm 

hesaplamalar "SPSS (Statistical Package For Social Sciences) for Windows" (Statistics Program for Social 

Sciences) program paketi ile yapılmıştır. Verilerin analizinde ve değerlendirilmesinde frekans (f) ve yüzde (%) 

istatistikleri kullanılmıştır. Farklılıkları belirlemek için değişkenlere göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını 

belirlemek; t-testi, ANOVA analizi ve istatistiksel varyans analizi kullanıldı. 

BULGULAR VE YORUM 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmada elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Bulgular ankette yer alan sorulara 

verilen cevapların dağılımını gösterecek biçimde tablolaştırılarak sunulmuştur. 

Tablo 9: Öğretmenlerin “İşimden beni her zaman meşgul etmesi bakımından memnunum” ifadesine ilişkin görüşlerinin dağılımı 

Seçenekler f % 

“Hiç Memnun Değilim” 5 3,5 

“Memnun Değilim” 36 25,5 

“Kararsızım” 9 6,4 
“Memnunum” 38 27,0 

“Çok Memnunum" 53 37,6 

Toplam 141 100,0 

Okul öncesi öğretmenlerin “İşimden beni her zaman meşgul etmesi bakımından memnunum” ifadesine ilişkin 

memnuniyet dağılımı incelendiğinde; toplam 141 öğretmenden 53 ‘ünün (%37,6) “Çok Memnunum”, 

38’inin(%27,0) “Memnunum”, dokuzunun (%6,4) “Kararsızım”, 36’sının (%25,5) “Memnun Değilim” ve beşinin 

(%3,5) ise “Hiç Memnun Değilim” seçeneklerinde görüş bildirdikleri görülmektedir. Katılımcıların bu maddede 

verilen ifadeye yönelik memnuniyet düzeylerinin “Çok Memnunum” seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

Tablo 10: Öğretmenlerin “İşimden tek başıma çalışma olanağımın olması bakımından” ifadesine ilişkin memnuniyet dağılımı 

           Seçenekler f % 

 Hiç Memnun Değilim 7 5,0 

Memnun Değilim 10 7,1 

Kararsızım 3 2,1 

Memnunum 53 37,6 

Çok Memnunum 68 48,2 

Toplam 141 100,0 

Okul öncesi öğretmenlerin “İşimden tek başıma çalışma olanağımın olması bakımından” ifadesine ilişkin 

memnuniyet dağılımı incelendiğinde; toplam 141 katılımcıdan 68’nin (%48,2) “Çok Memnunum”, 53’nün (%37,6) 

“Memnunum”, üçünün (%2,1) “Kararsızım”, 10 katılımcının (%7,1) “Memnun Değilim” ve yedi katılımcının 

(%5,0) ise “Hiç Memnun Değilim” cevabı verdiği görülmektedir. Katılımcıların bu ifadeye ilişkin memnuniyet 

dağılım durumları “Çok Memnunum” seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

Tablo 11: Öğretmenlerinin “İşimden ara sıra değişik şeyler yapabilme şansımın olması bakımından” ifadesine ilişkin memnuniyet dağılımı 

             Seçenekler           F % 

 Hiç Memnun Değilim 1 0,7 

Memnun Değilim 5 3,5 

Kararsızım 8 5,7 

Memnunum 51 36,2 

Çok Memnunum 76 53,9 

Toplam 141 100,0 

Okul öncesi öğretmenlerin “İşimden ara sıra değişik şeyler yapabilme şansımın olması bakımından” ifadesine 

ilişkin memnuniyet dağılımı incelendiğinde; toplam 141 katılımcıdan 76’sının (%53,9) “Çok Memnunum”, 51’nin 

(%36,2) “Memnunum”, sekizinin (%5,7) “Kararsızım”, beşinin (%3,5) “Memnun” ve bir öğretmenin (%0,7) “Hiç 

Memnun Değilim” cevabı verdiği görülmektedir. Katılımcıların bu ifadeye ilişkin memnuniyet dağılım durumları 

“Çok Memnunum” seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

Tablo 12: Öğretmenlerin “İşimden toplumda "saygın" bir kişi olma sansını bana vermesi bakımından” ifadesine ilişkin memnuniyet dağılımı 

             Seçenekler f % 

 Hiç Memnun Değilim 7 5,0 

Memnun Değilim 8 5,7 

Kararsızım 9 6,4 

Memnunum 58 41,1 

Çok Memnunum 59 41,8 

Toplam 141 100,0 
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Okul öncesi öğretmenlerin “İşimden toplumda "saygın" bir kişi olma sansını bana vermesi bakımından” iş doyumu 

sağlanmasına ilişkin memnuniyetin dağılımı incelendiğinde; toplam 141 katılımcıdan 59’unun(%41,8) “Çok 

Memnunum”, 58’inin (%41,1) “Memnunum”, dokuzunun (%6,4) “Kararsızım”, sekizinin (%5,7) “Memnun 

Değilim” ve yedisinin (%5,0) ise “Hiç Memnun Değilim” cevabı verdiği görülmektedir. Katılımcıların bu ifadeye 

ilişkin memnuniyet dağılım durumları “Çok Memnunum” seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

Tablo 13: Öğretmenlerin “İşimden amirimin emrindeki kişileri idare tarzı açısından” ifadesine ilişkin memnuniyet dağılımı 

          Seçenekler f % 

 Hiç Memnun Değilim 7 5,0 

Memnun Değilim 21 14,9 

Kararsızım 18 12,8 
Memnunum 52 36,9 

Çok Memnunum 43 30,5 

Toplam 141 100,0 

Okul öncesi öğretmenlerin “İşimden amirimin emrindeki kişileri idare tarzı açısından” iş doyumu sağlanmasına 

ilişkin memnuniyetin dağılımı incelendiğinde; toplam 141 katılımcıdan 43’ünün (%30,5) “Çok Memnunum”, 

52’sinin (%36,9) “Memnunum”, 18’inin (%12,8) “Kararsızım”, 21’inin (%14,9) “Memnun Değilim” ve yedisinin 

(%5,0) ise “Hiç Memnun Değilim” cevabı verdiği görülmektedir. Katılımcıların bu ifadeye ilişkin memnuniyet 

dağılım durumları “Memnunum” seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

Tablo 14: Öğretmenlerin “İşimden amirimin karar vermedeki yeteneği bakımından” ifadesine ilişkin memnuniyet dağılımı 

             Seçenekler f % 

 Hiç Memnun Değilim 2 1,4 

Memnun Değilim 26 18,4 

Kararsızım 12 8,5 

Memnunum 54 38,3 

Çok Memnunum 47 33,3 

Toplam 141 100,0 

Okul öncesi öğretmenlerin “İşimden amirimin karar vermedeki yeteneği bakımından” iş doyumu sağlanmasına 

ilişkin memnuniyetin dağılımı incelendiğinde; toplam 141 katılımcıdan 47’sinin (%33,3) “Çok Memnunum”, 

54’ünün (%38,9) “Memnunum”, 12’sinin (%8,5) “Kararsızım”, 26’sının (%18,4) “Memnun Değilim” ve ikisinin 

(%1,4) ise “Hiç Memnun Değilim” cevabı verdiği görülmektedir. Katılımcıların bu ifadeye ilişkin memnuniyet 

dağılım durumları “Memnunum” seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

Tablo 15: Öğretmenlerin “İşimden vicdanıma aykırı olmayan şeyler yapabilme sansımın olması açısından” ifadesine ilişkin memnuniyet 

dağılımı 

            Seçenekler f % 

 Hiç Memnun Değilim 2 1,4 

Memnun Değilim 16 11,3 

Kararsızım 5 3,5 

Memnunum 67 47,5 

Çok Memnunum 51 36,2 

Toplam 141 100,0 

Okul öncesi öğretmenlerin “İşimden Vicdanıma aykırı olmayan şeyler yapabilme sansımın olması açısından” iş 

doyumu sağlanmasına ilişkin memnuniyetin dağılımı incelendiğinde; toplam 141 katılımcıdan 51’inin (%36,2) 

“Çok Memnunum”, 67’sinin (%47,5) “Memnunum”, beşinin (%3,5) “Kararsızım”, 16’sının (%11,3) “Memnun 

Değilim” ve ikisinin (%1,4) ise “Hiç Memnun Değilim” cevabı verdiği görülmektedir. Katılımcıların bu ifadeye 

ilişkin memnuniyet dağılım durumları “Memnunum” seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

Tablo 16: Öğretmenlerin “İşimden bana sabit bir iş sağlaması bakımından” ifadesine ilişkin memnuniyet dağılımı 

             Seçenekler f % 

 Hiç Memnun Değilim 4 2,8 

Memnun Değilim 4 2,8 

Kararsızım 5 3,5 

Memnunum 41 29,1 

Çok Memnunum 87 61,7 

Toplam 141 100,0 

Okul öncesi öğretmenlerin “İşimden bana sabit bir iş sağlaması bakımından” iş doyumu sağlanmasına ilişkin 

memnuniyetin dağılımı incelendiğinde; toplam 141 katılımcıdan 87’sinin (%61,7) “Çok Memnunum”, 41’inin 

(%29,1) “Memnunum”, beşinin (%3,5) “Kararsızım”, dördünün (%2,8) “Memnun Değilim” ve dördünün (%2,8) 
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ise “Hiç Memnun Değilim” cevabı verdiği görülmektedir. Katılımcıların bu ifadeye ilişkin memnuniyet dağılım 

durumları “Çok Memnunum” seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

Tablo 17: Öğretmenlerin “İşimden başkaları için bir şeyler yapabilme olanağına sahip olmam bakımından” ifadesine ilişkin memnuniyet 

dağılımı 

            Seçenekler f % 

 Hiç Memnun Değilim 5 3,5 

Memnun Değilim 8 5,7 
Kararsızım 10 7,1 

Memnunum 59 41,8 

Çok Memnunum 59 41,8 

Toplam 141 100,0 

Okul öncesi öğretmenlerin “İşimden başkaları için bir şeyler yapabilme olanağına sahip olmam bakımından” iş 

doyumu sağlanmasına ilişkin memnuniyetin dağılımı incelendiğinde; toplam 141 katılımcıdan 59’unun (%41,8) 

“Çok Memnunum”, 59’unun (%41,8) “Memnunum”, 10’unun (%7,1) “Kararsızım”, sekizinin (%5,7) “Memnun 

Değilim” ve beşinin (%3,5) ise “Hiç Memnun Değilim” cevabı verdiği görülmektedir. Katılımcıların bu ifadeye 

ilişkin memnuniyet dağılım durumları “Çok Memnunum” seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

Tablo 18: Öğretmenlerin“İşimden kişilere ne yapacaklarını söyleme sansına sahip olmam bakımından” ifadesine ilişkin memnuniyet 
dağılımı 

            Seçenekler f % 

 Hiç Memnun Değilim 6 4,3 

Memnun Değilim 5 3,5 

Kararsızım 19 13,5 

Memnunum 40 28,4 

Çok Memnunum 71 50,4 

Toplam 141 100,0 

Okul öncesi öğretmenlerin “İşimden kişilere ne yapacaklarını söyleme sansına sahip olmam bakımından” iş 

doyumu sağlanmasına ilişkin memnuniyetin dağılımı incelendiğinde; toplam 141 katılımcıdan 71’inin (%50,4) 

“Çok Memnunum”, 40’ının (%28,4) “Memnunum”, 19’unun (%13,5) “Kararsızım”, beşinin (%3,5) “Memnun 

Değilim” ve altısının (%4,3) ise “Hiç Memnun Değilim” cevabı verdiği görülmektedir. Katılımcıların bu ifadeye 

ilişkin memnuniyet dağılım durumları “Çok Memnunum” seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

Tablo 19: Öğretmenlerin “İşimden kendi yeteneklerimi kullanarak bir şeyler yapabilme şansımın olması bakımından” ifadesine ilişkin 

memnuniyet dağılımı 

               Seçenekler f % 

 Hiç Memnun Değilim 6 4,3 

Memnun Değilim 5 3,5 

Kararsızım 4 2,8 

Memnunum 59 41,8 

Çok Memnunum 67 47,5 

Toplam 141 100,0 

Okul öncesi öğretmenlerin “İşimden kendi yeteneklerimi kullanarak bir şeyler yapabilme şansımın olması 

bakımından” iş doyumu sağlanmasına ilişkin memnuniyetin dağılımı incelendiğinde; toplam 141 katılımcıdan 

67’sinin (%47,5) “Çok Memnunum”, 59’unun (%41,8) “Memnunum”, dördünün (%2,8) “Kararsızım”, beşinin 

(%3,5) “Memnun Değilim” ve altısının (%4,3) ise “Hiç Memnun Değilim” cevabı verdiği görülmektedir. 

Katılımcıların bu ifadeye ilişkin memnuniyet dağılım durumları “Çok Memnunum” seçeneğinde yoğunlaştığı 

görülmektedir.  

Tablo 20: Öğretmenlerin “İşimden iş ile ilgili alınan kararların uygulanmaya konması bakımından” ifadesine ilişkin memnuniyet dağılımı 

            Seçenekler F % 

 Hiç Memnun Değilim 2 1,4 

Memnun Değilim 10 7,1 

Kararsızım 12 8,5 

Memnunum 62 44,0 

Çok Memnunum 55 39,0 

Toplam 141 100,0 
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Okul öncesi öğretmenlerin “İşimden iş ile ilgili alınan kararların uygulanmaya konması bakımından” iş doyumu 

sağlanmasına ilişkin memnuniyetin dağılımı incelendiğinde; toplam 141 katılımcıdan 55’inin (%39,0) “Çok 

Memnunum”, 62’sinin (%44,0) “Memnunum”, 12’sinin (%8,5) “Kararsızım”, 10’unun (%7,1) “Memnun Değilim” 

ve ikisinin (%1,4) ise “Hiç Memnun Değilim” cevabı verdiği görülmektedir. Katılımcıların bu ifadeye ilişkin 

memnuniyet dağılım durumları “Memnunum” seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

Tablo 21: Öğretmenlerin “İşimden yaptığım iş ve karşılığında aldığım ücret bakımından” ifadesine ilişkin memnuniyet dağılımı 

              Seçenekler f % 

 Hiç Memnun Değilim 9 6,4 

Memnun Değilim 38 27,0 

Kararsızım 12 8,5 

Memnunum 52 36,9 

Çok Memnunum 30 21,3 

Toplam 141 100,0 

Okul öncesi öğretmenlerin “İşimden yaptığım iş ve karşılığında aldığım ücret bakımından” iş doyumu 

sağlanmasına ilişkin memnuniyetin dağılımı incelendiğinde; toplam 141 katılımcıdan 30’unun (%21,3) “Çok 

Memnunum”, 52’siinin (%36,9) “Memnunum”, 12’sinin (%8,5) “Kararsızım”, 38’inin (%27,0) “Memnun 

Değilim” ve dokuzunun (%6,4) ise “Hiç Memnun Değilim” cevabı verdiği görülmektedir. Katılımcıların bu ifadeye 

ilişkin memnuniyet dağılım durumları “Memnunum” seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

Tablo 22: Öğretmenlerin“İşimden iş içinde terfi olanağımın olması bakımından” ifadesine ilişkin memnuniyet dağılımı 

             Seçenekler f % 

 Hiç Memnun Değilim 44 31,2 

Memnun Değilim 27 19,1 
Kararsızım 6 4,3 

Memnunum 43 30,5 

Çok Memnunum 21 14,9 

Toplam 141 100,0 

Okul öncesi öğretmenlerin “İşimden iş içinde terfi olanağımın olması bakımından” iş doyumu sağlanmasına ilişkin 

memnuniyetin dağılımı incelendiğinde; toplam 141 katılımcıdan 21’inin (%14,9) “Çok Memnunum”, 43’ünün 

(%30,5) “Memnunum”, altısının (%4,3) “Kararsızım”, 27’sinin (%19,1) “Memnun Değilim” ve 44’ünün (%31,2) 

ise “Hiç Memnun Değilim” cevabı verdiği görülmektedir. Katılımcıların bu ifadeye ilişkin memnuniyet dağılım 

durumları “Hiç Memnun Değilim” seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

Tablo 23: Öğretmenlerin “İşimden kendi kararlarımı uygulama serbestliğini bana vermesi bakımından” ifadesine ilişkin memnuniyet 

dağılımı 

             Seçenekler f % 

 Hiç Memnun Değilim 20 14,2 

Memnun Değilim 47 33,3 

Kararsızım 13 9,2 

Memnunum 42 29,8 

Çok Memnunum 19 13,5 

Toplam 141 100,0 

Okul öncesi öğretmenlerin “İşimden kendi kararlarımı uygulama serbestliğini bana vermesi bakımından” iş 

doyumu sağlanmasına ilişkin memnuniyetin dağılımı incelendiğinde; toplam 141 katılımcıdan 19’unun (%13,5) 

“Çok Memnunum”, 42’siinin (%29,8) “Memnunum”, 13’ünün (%9,2) “Kararsızım”, 47’sının (%33,3) “Memnun 

Değilim” ve 20’sinin (%14,2) ise “Hiç Memnun Değilim” cevabı verdiği görülmektedir. Katılımcıların bu ifadeye 

ilişkin memnuniyet dağılım durumları “Memnunum” seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

Tablo 24: Öğretmenlerin “İşimden işimi yaparken kendi yöntemlerimi kullanabilme şansını bana sağlaması bakımından” ifadesine ilişkin 

memnuniyet dağılımı 

             Seçenekler f % 

 Hiç Memnun Değilim 5 3,5 

Memnun Değilim 14 9,9 

Kararsızım 11 7,8 

Memnunum 92 65,2 

Çok Memnunum 19 13,5 

Toplam 141 100,0 

Okul öncesi öğretmenlerin “İşimden işimi yaparken kendi yöntemlerimi kullanabilme sansını bana sağlaması 

bakımından” iş doyumu sağlanmasına ilişkin memnuniyetin dağılımı incelendiğinde; toplam 141 katılımcıdan 

19’unun (%13,5) “Çok Memnunum”, 92’sinin (%65,2) “Memnunum”, 11’iinin (%7,8) “Kararsızım”, 14’ünün 

(%9,9) “Memnun Değilim” ve beşinin (%3,5) ise “Hiç Memnun Değilim” cevabı verdiği görülmektedir. 
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Katılımcıların bu ifadeye ilişkin memnuniyet dağılım durumları “Memnunum” seçeneğinde yoğunlaştığı 

görülmektedir.  

Tablo 25: Öğretmenlerin “İşimden çalışma şartları bakımından” ifadesine ilişkin memnuniyet dağılımı 

             Seçenekler f % 

 Hiç Memnun Değilim 14 9,9 

Memnun Değilim 36 25,5 

Kararsızım 16 11,3 

Memnunum 55 39,0 

Çok Memnunum 20 14,2 

Toplam 141 100,0 

Okul öncesi öğretmenlerin “İşimden çalışma şartları bakımından” iş doyumu sağlanmasına ilişkin memnuniyetin 

dağılımı incelendiğinde; toplam 141 katılımcıdan 20’sinin (%14,2) “Çok Memnunum”, 55’inin (%39,0) 

“Memnunum”, 16’sının (%11,3) “Kararsızım”, 36’sının (%25,5) “Memnun Değilim” ve 14’ünün (%9,9) ise “Hiç 

Memnun Değilim” cevabı verdiği görülmektedir. Katılımcıların bu ifadeye ilişkin memnuniyet dağılım durumları 

“Memnunum” seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

Tablo 26: Öğretmenlerin “İşimden çalışma arkadaşlarımın birbirleri ile anlaşması açısından” iş doyumu sağlanmasına ilişkin memnuniyet 

dağılımı 

            Seçenekler f % 

 Hiç Memnun Değilim 13 9,2 

Memnun Değilim 7 5,0 

Kararsızım 4 2,8 

Memnunum 52 36,9 

Çok Memnunum 65 46,1 

Toplam 141 100,0 

Okul öncesi öğretmenlerin “İşimden çalışma arkadaşlarımın birbirleri ile anlaşması açısından” iş doyumu 

sağlanmasına ilişkin memnuniyetin dağılımı incelendiğinde; toplam 141 katılımcıdan 65’inin (%46,1) “Çok 

Memnunum”, 52’sinin (%36,9) “Memnunum”, dördünün (%2,8) “Kararsızım”, yedisinin (%5,0) “Memnun 

Değilim” ve 13’ünün (%9,2) ise “Hiç Memnun Değilim” cevabı verdiği görülmektedir. Katılımcıların bu ifadeye 

ilişkin memnuniyet dağılım durumları “Çok Memnunum” seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

Tablo 27: Öğretmenlerin “İşimden yaptığım iyi bir iş karşılığında takdir edilme açısından” ifadesine ilişkin memnuniyet dağılımı 

             Seçenekler f % 

 Hiç Memnun Değilim 8 5,7 

Memnun Değilim 36 25,5 

Kararsızım 18 12,8 

Memnunum 62 44,0 

Çok Memnunum 17 12,1 

Toplam 141 100,0 

Okul öncesi öğretmenlerin “İşimden yaptığım iyi bir iş karşılığında takdir edilme açısından” iş doyumu 

sağlanmasına ilişkin memnuniyetin dağılımı incelendiğinde; toplam 141 katılımcıdan 17’sinin (%12,1) “Çok 

Memnunum”, 62’sinin (%44,0) “Memnunum”, 18’inin (%12,8) “Kararsızım”, 36’sının (%25,5) “Memnun 

Değilim” ve sekizinin (%5,7) ise “Hiç Memnun Değilim” cevabı verdiği görülmektedir. Katılımcıların bu ifadeye 

ilişkin memnuniyet dağılım durumları “Memnunum” seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

Tablo 28: Öğretmenlerin “İşimden yaptığım iş karşılığında duyduğum başarı hissinden” ifadesine ilişkin memnuniyet dağılımı 

             Seçenekler f % 

 Hiç Memnun Değilim 22 15,6 

Memnun Değilim 57 40,4 

Kararsızım 16 11,3 

Memnunum 32 22,7 

Çok Memnunum 14 9,9 

Toplam 141 100,0 

Okul öncesi öğretmenlerin “İşimden yaptığım iş karşılığında duyduğum başarı hissinden” iş doyumu sağlanmasına 

ilişkin memnuniyetin dağılımı incelendiğinde; toplam 141 katılımcıdan 14’ünün (%9,9) “Çok Memnunum”, 
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32’sinin (%22,7) “Memnunum”, 16’sının (%11,3) “Kararsızım”, 57’sinin (%40,4) “Memnun Değilim” ve 22’sinin 

(%15,6) ise “Hiç Memnun Değilim” cevabı verdiği görülmektedir. Katılımcıların bu ifadeye ilişkin memnuniyet 

dağılım durumları “Memnunum” seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

Tablo 29: Öğretmenlerin Yaş değişkeni T-Testi Analiz Sonuçları Tablosu 

Yaş f X ss t df p 

Okul Kültürü Ölçeği 21-30 3 2,97 0,35 
1,261 80 0,211 

31-50 138 2,85 0,47 

Tablo 29’a göre 21-30 ve 31-50 yaş arası olan öğretmenlerin algıları arasında anlamlı bir fark yoktur (t80 = ,211 

p>0,05). Ortalamalara bakıldığında 21-30 yaş arası olanların ortalamaları (X=2,97) ile 31-50 yaş arası olanların 

ortalamalarının (X=2,85) hemen hemen aynı olduğu görülmektedir.  

Tablo 30: Mesleki Çalışma Süresi Değişkenine Göre Öğretmenlerin İş Doyum Düzeylerine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 N X Ss Std. Hata 

-10 yıl 46 2,5968 ,31369 ,04625 

11-20 yıl 81 2,6470 ,34244 ,03805 
21+ yıl 63 2,6667 ,27273 ,03436 

Total 190 2,6414 ,31333 ,02273 

Tablo 30’a göre Mesleki çalışma süresi 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerimizin iş doyum düzeyleri 2,5968 

iken, çalışma süresi 11-20 yıl arasında olan katılımcıların iş doyumu düzeyi 2,6470 arasında olup çalışma 

süresi 21 ve üstü üzerinde olan katılımcılarımızın iş doyumu düzeyi ise 2,6667 olarak belirlenmiştir.  

Tablo 31: Öğretmenlerin Cinsiyet Değişkeni T-Testi Sonuçları Tablosu 

Cinsiyet  f X ss t df p 

Okul Kültürü Ölçeği Bay 44 2,96 0,44 ,434 80 ,665 

 Bayan 97 2,92 0,34 

Tablo 31’e göre kadın ve erkek öğretmenlerin algıları arasında anlamlı bir fark yoktur (t80 = ,665 p>0,05).  

Ortalamalara bakıldığında bay ortalamaları (X=2,96) ile bayan ortalamalarının (X=2,92) hemen hemen aynı olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 32:Öğretmenlerin Eğitim Durumu Değişkeni T-Testi Sonuçları Tablosu 

Eğitim durumu  f X ss t df p 

Okul Kültürü Ölçeği Lisans 75 2,92 0,40 -,725 80 ,471 

 Yüksek lisans 7 3,03 0,25 

Tablo 32’ye göre lisans ve yüksek lisans mezunu öğretmenler arasında anlamlı bir fark yoktur (t80 = ,471 p>0,05). 

Ortalamalara bakıldığında lisans mezunu olanların ortalamaları (X=2,92) ile yüksek lisans mezunu olanların 

ortalamalarının (X=3,03) hemen hemen aynı olduğu görülmektedir.  

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırma okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır.  

Beni her zaman meşgul etmesi bakımından (%37,6)’sının çok memnun olduğu, tek başıma çalışma olanağımın 

olması bakımından  %48,2’sinin çok memnun olduğu, ara sıra değişik şeyler yapabilme sansımın olması 

bakımından %53,9’unun çok memnun olduğu,  toplumda "saygın" bir kişi olma sansını bana vermesi bakımından  

%41,8’inin çok memnun olduğu, öğretmenlerin “İşimden vicdanıma aykırı olmayan şeyler yapabilme sansımın 

olması açısından % 47,5’unun memnun olduğu, İşimden bana sabit bir iş sağlaması bakımından %61,7’sinin çok 

memnun olduğu,  İşimden kişilere ne yapacaklarını söyleme sansına sahip olmam bakımından (%50,4)’ünün çok 

memnun olduğu,  İşimdenkendi kararlarımı uygulama serbestliğini bana vermesi bakımından (%33,3)’ünün 

memnun olmadığı, İşimden yaptığım iş karşılığında duyduğum başarı hissinden (%40,4 )’ünün memnun olmadığı 

görülmektedir. 

21-30 ve 31-50 yaş arası olan öğretmenlerin iş doyumu algıları arasında anlamlı bir fark yoktur (t80 = ,211 p>0,05). 

Benzer sonuçlara sahip (Eroğlu, Adıgüzel ve Öztürk, 2011; Şahin, 2013) ve farklı sonuçlara sahip çalışmalar 

bulunmaktadır. Örneğin; Cirhinlioğlu ve Demir (2017) 2125 yaş grubundaki psikolojik danışmanların iş 

doyumlarının diğer yaş gruplarına göre daha düşük olduğunu bulmuştur. Aktaş ve Şimşek (2015) bankacılık 

üzerine yaptıkları araştırmada, yaşla birlikte iş tatmini algılarının arttığını bulmuşlardır. 

Lisans ve yüksek lisans mezunu öğretmenlerin iş doyumu düzeyi arasında anlamlı bir fark yoktur (t80 = ,471 

p>0,05). 
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Kadın ve erkek öğretmenlerin iş doyumu düzeyi arasında anlamlı bir fark yoktur (t80 = ,665 p>0,05). Türkiye'de 

yapılan diğer araştırmalar da cinsiyet değişkeninin iş tatmini algıları üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı 

bulgusunu desteklemektedir. (Cirhinlioğlu ve Demir, 2017; Şahin, 2013; Önder, 2017).  

Öneriler 

Araştırmada ulaşılan temel sonuçlara dayalı olarak geliştirilen öneriler aşağıda sıralanmıştır: 

Araştırma Samsun İli, İlkadım İlçesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan okul öncesi 

öğretmenleri ile gerçekleştirilmiştir. Yeni çalışmaların yapılması gerektiğinden konu geniş bir evren ve örneklemle 

çalışılabilir.  

Eğitimcilerin iş doyumları farklı değişkenlere atanarak incelenebilir. Örneğin eğitimcilerin iş doyumları ile mesleğe 

yönelik tutumları arasındaki bağlantı gibi konu farklı açılardan incelenebilir. 
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