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ÖZ 

ÖZ YETERLİK İLE KARİYER GELİŞİMİ İLİŞKİSİ 
Pendik İlçesi Eğitimcileri Örneği 

Demet Diktaş Yılmaz 
Yüksek Lisans Tezi  

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı 

Danışman: Prof. Dr. Niyazi Karasar 
Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

Bu araştırmada İstanbul ili, Pendik ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 
içerisinde özel okullarda ve devlet okullarında görev yapan eğitimcilerin öz yeterlikleri 
ile kariyer gelişimleri arasındaki ilişki araştırılmak istenmiştir. Tarama modelli bu 
araştırmaya 755 öğretmen, 90 müdür yardımcısı ve 80 okul müdürü katılmıştır. 
 

Araştırmada öğretmen ve okul idarecilerinin genel öz yeterlik algılarını tespit 
etmek amacıyla “Genel Öz Yeterlik Ölçeği” , demografik bilgilerini tespit etmek 
amacıyla da Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik 
katsayısı α=.90 olarak bulunmuştur. Verilerin toplama sürecinde ilçede belirli 
dönemlerde okul idarecilerine yönelik yapılan toplantılara ve okullara gidilerek 
eğitimcilere araştırma hakkında bilgi verilmiştir. Ölçekler dağıtılarak araştırmaya 
katılmak isteyen öğretmenlerden ve okul idarecilerinden veriler toplanmıştır. 
 
 Eğitimcilere yönelik kariyer gelişimlerine ilişkin öz yeterlik düzeyleri 
incelendiğinde kariyer basamağı, eğitim düzeyi ve kariyer hedeflerinin olup olmaması 
değişkenleri temel alınmıştır. Öz yeterlik ile kariyer gelişimi arasındaki ilişki kariyer 
basamaklarına göre incelendiğinde, öz yeterlik düzeyinin kariyer bakımından alt 
basamaktan üst basamağa doğru arttığı tespit edilmiştir. Buna ek olarak okul 
müdürlerinin ve müdür yardımcılarının öz yeterlik düzeyleri oldukça yüksek ve 
ortalamanın üzerinde iken öğretmenlerin öz yeterlik düzeyleri ortalamanın altında 
kaldığı saptanmıştır. Öz yeterlik ile kariyer gelişimi arasındaki ilişki mezun oldukları 
eğitim seviyesine göre incelendiğinde yüksek lisans mezunlarının öz yeterlik düzeyi 
lisans mezunlarına göre daha yüksek seviyede çıkmış, doktora yapan eğitimcilerin 
sayısı az olduğundan karşılaştırma yapılamamıştır. Öz yeterlik ile kariyer gelişimi 
arasındaki ilişki kariyer hedefinin olup olmamasına göre incelendiğinde ise; kariyer 
hedefi olan eğitimcilerin öz yeterlik düzeylerinin kariyer hedefi olmayan eğitimcilere 
göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

 

Eğitimcilerin öz yeterlik algı düzeyleri kariyer basamaklarına göre cinsiyet, 
kıdem, mezuniyet düzeyi, kariyer hedefi ve yaş değişkenlerine göre anlamlı ve pozitif 
yönlü bir ilişki olduğu; medeni durum değişkeninde anlamlı bir farklılık olmadığı 
saptanmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Kariyer, kariyer gelişimi, kariyer hedefi, yetkinlik beklentisi, öz 
yeterlik  
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ABSTRACT 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF EFFICACY AND CAREER 
DEVELOPMENT 

Pendik District Educators’ Case 

Demet Diktaş Yılmaz 
Master Thesis 

Department of Educational Sciences 
Educational Manegement and Supervision Programme 

Thesis Advisor: Prof. Dr. Niyazi Karasar 
Maltepe Üniversity Graduate School of Social Sciences, 2019 

 This survey has been performed to analyze the relationship between self 
efficacy and career development of educators who work both at private schools and 
state schools within 2018-2019 academic year in Pendik district of Istanbul province. 
755 teachers, 90 assistant principals and 80 school principals participated in this 
scanning model survey. 
  General Self-efficacy Scale was used to identify the perception of self-
efficacy of teachers and school principals. Besides, Personal Information Form was 
also used to identify demographic information of teachers and school principals. Alpha 
reliability coefficient of the scale was found as α =.90. During the data collection 
process, meetings were held for school administrators in certain periods and educators 
were informed about the research. Scales were distributed and data were collected 
from teachers and school administrators who wanted to participate in the study. 
 When the level of educators' self efficacy was examined in terms of their 
career development, the self efficacy of educators was grounded on variables of their 
career stages, graduations and whether they have career goals or not. When the 
realationship between the self efficacy and career development was examined 
according to the career stages, it was determined that level of self efficacy scaled up 
from lower step to top step. In addition to this, the level of self efficacy of the school 
principals and deputy managers was found extremely high and above the average, 
however, the level of self efficacy of the teachers was found below the average. When 
the relationship between the self efficacy and career development was examined 
according to the level of education, level of self efficacy of the postgraduate students 
was found higher comparing to bachelors. On the other hand, survey couldn’t be 
performed on Ph.D. students because of the insufficient numbers. When the 
relationship between self efficacy and career development was examined in terms of 
career goals, the level of self efficacy of educators who have career goals was 
determined higher than the educators who don't have any caeer goals. 
 When the self efficacy perception levels of the educators were examined 
according to their career levels, it was found that there was a significant and positive 
relationship according to gender, seniority, graduation level, career goals anda ge 
variables; there was no significant difference in marital status variable. 
 
Keywords: Career, career development, career goals, expectations for competence, 
self-efficacy. 
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BÖLÜM 1.  GİRİŞ 

Bu bölümde, problem, amaç, önem, varsayımlar, sınırlılıklar ve tanımlara yer 

verilmiştir. 

Problem 

Globalleşen dünyada yaşanan hızlı değişim ve gelişimlerle beraber bunların 

getirmiş oldukları yenilikler, örgütleri etki altına almıştır. Taşçıoğlu (2006:1)’a göre; iş 

hayatında hızlı değişimi yakalayabilmek içinde bulunduğumuz çağı yakalayabilmek ve 

uyum sağlayabilmek, bugünün organizasyonlarının sahip olduğu en kıymetli servet 

olan insan kaynağını en verimli biçimde değerlendirmek; iş hayatında mutlu, dinamik ve 

doyurulmuş bir iş gücü oluşturmakla muhtemeldir. Bu durumun elde edilebilmesi adına 

kişilerin asıl gereksinimleri yönünde ortaya koydukları kişisel amaçları ile içinde 

bulunduğu organizasyonun geleceğine yönelik amaçları arasında uyum sağlanarak 

kişinin icraat etmekte olduğu çalışmayı çok daha iyi yapabilmesi için olağan yenilikleri 

geliştirmek ve daha sonraki zamanlarda sorumluluk alabileceği pozisyon ve görevlere 

hazırlanabilmesi için yerleşme imkanları tanımak gerekmektedir. Bireyin içinde 

bulunduğu bu koşullar kariyer kavramını ortaya çıkarmaktadır. 

İnsan kaynaklarının örgüt açısından stratejik önem kazanmasıyla birlikte kariyer 

kavramı da gerek birey gerek örgüt açısından üzerinde önemle durulan konulardan biri 

olmuştur (Özkaya, 2013:25). Araştırmacılar kariyer kavramını farklı boyutlarıyla 

değerlendirdiklerinden kavram hakkında farklı tanımların olduğu görülmektedir. Bu 

görüş ve tanımlardan birkaçı şu şekildedir: 

Kariyer, bireylerin seçtikleri işler yolunda ilerleyerek sahip oldukları 

potansiyelleri çeşitli deneyimlerle geliştirmeleri, ortaya çıkan bu yeni durumda yeni 

sorumluluklar edinmeleri, bunun neticesinde daha çok tecrübe ve kabiliyet 

kazanmaları, daha çok sorumluluk üstlenmeleri ve daha çok saygınlık elde etmeleri 

(Tortop, 1999:92) anlamına gelmektedir. Can & Kuyucubaşı (2005), kariyer tanımlarına 

Tortop’un tanımına ilave olarak ‘daha çok güç ve statü elde etmek’ kavramlarını da 

eklemişlerdir. 
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Seymen (2004:81)’ e göre kariyer, bireylerin iş yaşantılarındaki değerlerinin, 

başarılarının, tutum ve davranışlarının, motivasyonlarındaki değişimlerle beraber iş 

hayatları boyunca yönetim kademelerindeki konumlarının yükseliş göstermesidir. 

Eryiğit (2000:9) kariyeri, insanların toplumsal ve mesleki yaşantılarında bireysel 

ölçekte belirledikleri hedefleri gerçekleştirmek amacıyla bulundukları faaliyetler 

sonucunda oluşan deneyim ile birikim olarak tanımlarken, Erdoğmuş (2003:11) kariyeri; 

gündelik hayattaki ilerleme, edinilmiş herhangi bir mesleki statü, kısa ve uzun vadeli 

mesleki görevler ile ilgili yaşantılar olarak tanımlamıştır.  

Bayraktaroğlu (2003:117)’na göre ise kariyer; bireyin iş hayatı süresince 

herhangi bir sektörde adım adım ilerlemesi sonucunda tecrübe ve yetkinlik 

kazanmasıdır. 

Dinamik bir süreç olarak kariyer olgusu, insan hayatının büyük bir bölümünde 

etkili ve belirleyici bir faktördür. Kariyer; kişinin kendini sosyal ağları içinde 

tanımlamasını ve sınırlarını fark etmesini sağlamakla kalmaz, sosyal ve psikolojik 

bakımdan gelişmesini de yakından ilgilendirir. O halde söylenebilir ki tatmin düzeyi 

kişiyi kariyerinin sonraki basamaklarına koşullarken sorumluluk edinebilme 

sistematiğini de geliştirir. Kariyer, bireyin hayatında öncelikle somut maddi kazanımlar 

olarak yer alır. Bu durumda kişilerin yaşamlarında ideal düzeyi gerçekleştirebilmek için 

kariyer hedeflerini daha hızlı gerçekleştirmeleri ve elde ettikleri kazanımları korumaları 

gerekir (Balta Aydın, 2007:12). 

Özellikle, teknolojinin önüne geçilemediği bugünde iş dünyasında sürekli olarak 

yaşanan değişim ve gelişim hareketi bireylerin kendilerinin ve iş dünyasındaki yerlerinin 

yenilenmesini gerekli kılmıştır. Bu gereklilik bireylerin kariyerlerinde sürekli olarak yeni 

hedefler belirlemesi durumunu da doğurmaktadır.  

Kişi, iş hayatına başladığı andan itibaren çeşitli ihtiyaçlarını gidermek, beklenti 

ve isteklerini gerçekleştirebilmek, kişisel gelecek planları için hiyerarşik yapıda yer 

bulup ilerleyebilmek, mevcut konumunu korumak ve en nihayetine de başarılı olmak 

ister. Bireyler bu isteklerini gerçekleştirmek ve çalışma hayatındaki kariyer hedeflerini 

belirlemek için öncelikli olarak kariyerlerine karar verme ve bu doğrultuda ilerleme 

isteklerinde kararlılık göstermek durumundadırlar. Bireylerin kariyer hedefleri 

doğrultusundaki tutumu ve kararlılığı neticesinde planlamalar yapması ve belirli 

adımları gerçekleştirmesi gerekmektedir (Aytaç, 2005:13). Eryiğit (2000), bu adımları; 

öz değerlendirme, kendi koşullarıyla orantılı hedefleri bulma, örgüt içi ve örgüt dışı 
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olanakları tespit etme, planlama ve uygulama olarak dört temel başlıkta toplamıştır. Bu 

adımlardan biri olan kariyer planlamada, öncelikli sorumluluk kişiye aittir.  

Kariyer planlaması, kişinin kendi potansiyellerinin farkına varmak ve onları 

değerlendirmek amacıyla hangi tür meslek güvencelerinin kendisi için öncelikli 

olduğunu fark etmesini sağlamaktır. Böylece kişi, doğru hedefler belirleyip bu hedefleri 

gerçekleştirmek için yapılması gerekenlerin ne olduğuna dair daha iyi kararlar alacak 

hale gelir. Potansiyellerin farkında olan, yeteneklerini bilen bir birey kariyer planlaması 

yaparken zorlanmayacaktır (Solmaz, 2015:16). 

Kariyer planları; bireyin daha isabetli kararlar verip geleceğini güvenceye 

alabilmeleri amacıyla ulaşılabilir ve esnek hedeflerden oluşmalıdır. Ayrıca bireyin şahsi 

gereksinimlerini ve bu gereksinimleri yaşam planları çerçevesinde nasıl karşılayacağını 

da içermektedir. Planlama aşamasında kişinin hali hazırda var olan yeteneklerinin 

dışında gelecekte ihtiyaç duyacağı yeteneklerin de son derece belirlenmesi önemlidir 

(Bingöl, 2011). 

Kariyer planlamasının yapıldığı işletmelerde kişisel kariyer planlarına destek 

sağlanır, böylece hem çalışanların hem de işletmenin hedeflerini gerçekleştirme 

olanağına erişilir. Kaliteli çalışan bulma ve yetiştirme zorluğu, işletmelerde hali hazırda 

var olan açık pozisyonları ve gelecekte ihtiyaç duyulacak pozisyonları doldurma 

gereksinimi kariyer planlaması üzerinde durmayı daha gerekli kılmıştır. İşletmenin 

devamlılığı ve başarısı için işletmeyi daha esnek bir şekilde organize etmede, insan 

kaynaklarını geliştirmede; dinamik dış çevresel koşullara uyumsama ihtiyacı, kariyer 

planlamanın gerekliliğini artırmıştır. Bu planlamayı yapan işletmeler piyasadaki rekabeti 

daha kolay sürdürebilir ve rakiplerinin önüne geçebilme imkanını elde ederler (Alkan, 

2014). Bireylerin kariyer planlama çerçevesinde kendini geliştirmek, bilgi ve becerilerini 

arttırmak amacıyla yaptığı tüm faaliyetler geçirilen süreç kariyer gelişimi olarak 

karşımıza çıkar. 

Kariyer geliştirme, çeşitli aşamalardan oluşur. Her bir aşamada bireye özgü 

problemler, amaçlar, çalışma ve ilgi alanları mevcuttur. Kariyer geliştirme birbirinden 

farklı bu aşamalar serisinin bütüncül bir değerlendirmesidir. Bu değerlendirme süreci 

kişiye kendini geliştirme görevi yükler. Diğer bir tanımlamaya göre kariyer geliştirme 

kişiye kendini geliştirme görevi yüklemekle kalmaz ayrıca beceri kazandırma ve 

geliştirme, öz değerlendirme yapabilme yeterliği edinme yoluyla hedefledikleri kariyer 
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amaçlarını gerçekleştirmesine olanak sağlayan süreç olarak tanımlanır 

(Kozak,2001:17). 

Kariyer gelişiminin temelini birey oluştursa da birey tek başına örgütten 

bağımsız düşünülemez. Kariyer gelişimi örgüt açısından incelendiğinde, örgütün 

gerekliliklerinin karşılanması, üretim alanında başarısı, hedeflere ulaşma oranının 

artması, örgütün daha verimli gelişmesi ve büyümesi açısından, örgütün ve bireyin her 

ikisinin de birlikte olması son derece önemlidir. Bu kapsamda bireylere kariyer 

konusunda yön verilmesi, bireylerin kendilerini geliştirmesi, yaratıcılıklarını ortaya 

çıkartmaları ve bunun sonucunda kendilerine duydukları inancın artması, gerek işveren 

gerekse örgütsel açıdan son derece önem arz etmektedir. 

Balta Aydın (2007) a göre; örgütler, kişilere geçinebilmeleri için gerekli olan 

maddi imkanları sunmakla beraber onların kişisel tatminlerine ve kendilerini 

gerçekleştirmelerine de imkan sunan bir kanal niteliği taşırlar. Örgütün kariyer 

imkanlarından yararlanan elemanlar, yeni sorumluluklara güdülenmiş olurlar. İş birliğini 

ve kişinin gelişimini esas alan örgütlerde gereksinimlerin karşılanması, idari anlamda 

olumlu neticelerin ortaya çıkmasına neden olur. Kariyer gelişimi planlaması yaparken 

şirketlerin sadece yöneticileri değil çalışan tüm personellerinin bu sürece dahil edilmesi 

gerekmektedir. Çünkü çalışanların ihtiyaçlarının karşılanması ve kariyer isteklerinin 

karşılık bulması hem çalışanların ve hem de örgütün gelişmesine, kalitesinin artmasına 

önemli derece de katkı sağlamaktadır. 

Kişiler, yalnızca tek bir işletmede kariyerlerini geliştirebilecekleri gibi çeşitli 

alanlarda etkin olan işletmelerde de kariyerlerini ilerletebilirler. İşletmeler, çalıştırdıkları 

elemanlardan en üst derecede fayda sağlamak istemektedirler. Bu sebepten dolayı 

işletmeler bünyelerine yeni bir bölüm olan “insan kaynakları” nı da ekleme gereği 

duymuş, çalışanların kişisel becerilerini ve taşıdıkları potansiyeli görmek istemişlerdir. 

İşletme tarafından yürütülen insan kaynakları çalışmaları çerçevesinde; çalışanların 

gerek iş yaşamında gerek özel yaşamlarında sürdürdükleri sosyal bağlar ve ilişkileri, 

çalıştıkları işletmeden beklentilerinin ve kariyer hedeflerinin ne olduğu çalışanlarla 

iletişim kurularak tespit edilmeye çalışılarak elde edilen veriler doğrultusunda işletme 

çalışanlarına yönelik uygulamaların planlamaları yapılmaktadır. (Mavisu, 2010). 

Kariyer geliştirme isteği, gelişen iş dünyasından geri kalmamak adına ihtiyaçtan 

doğduğu söylenebildiği gibi bireyin içsel isteği ve hedeflerini göz önünde 

bulundurmasıyla doğduğu da söylenebilir. Bu açıdan örgüt için olduğu kadar kariyer 



 
 

5 
 

gelişimi birey açısından da oldukça önemlidir. Sağ (2004) çalışmasında; bütün 

çalışanlar için kariyerin ileri basamaklarına yükselmek, erişilmesi gerekli bir amaç 

olduğunu ifade eder. Bireyin kendine olan yöneliminin arttığı bu süreç Aytaç 

(2005:202)’a göre: şu şekilde ele alınmaktadır:  

Kariyer geliştirmenin bireyin psikolojik başarısı ve kimlik tamamlaması üzerinde 
de muhtemel etkileri vardır. Öncelikle bireysel amaçların yerleşmesine yol 
açarak, kişinin kendi kendini tanımasına ve gereksinimlerinin bilinmesine neden 
olur. Kişisel amacın bilinmesi ve kişinin kendi kendinin farkında olması yoluyla 
bireyin kendine güveni artarak kimlik gelişimi tamamlanmış olacaktır. Bu arada 
birey kendini değerlendirme fırsatı da bulacaktır. Bütün bu oluşumlar bireyin 
kendine olan saygısını da arttıracaktır. 

Yeşil (2011) kariyer geliştirmenin, kişilerin kariyer tercihlerine ve bu tercihlere 

uyum sağlanması, kişilerin yeterlik ve saygınlık gereksiniminin doyumuna katkıda 

bulunan bilinçli faaliyetler olduğunu söyleyerek Aytaç’ın bu düşüncesini 

desteklemektedir. 

Kariyer planlama ve geliştirmenin örgüte sağladığı kazanımlardan subjektif 

olanları çalışanların bireysel yapılarında gözlemlenebilir. Kişi; iş hayatında ve içinde yer 

aldığı organizasyondaki pozisyonunu sorgulama ve kavrama, geleceğe yönelik hangi 

konum ve statüde yer almak istediğini tespit edebilme durumunda olacaktır. Bu bakış 

açısına göre kişinin, “Gerçekte istediğim şey nedir?”, “Ulaşmak istediğim yer 

neresidir?”, “Amaçlarımı gerçekleştirmek için var olan potansiyelim nedir?” biçiminde 

devamlı kendini irdelemesi söz konusudur. Bu irdeleme süreçlerinde birey kendi kişilik 

yapılarına dair öz eleştiride bulunma, kendini tanıma, anlama ve bu çerçevede 

geleceğe yönelik yönünü tespit etme imkanını da elde etmiş olacaktır. Örgütsel 

Davranış Terminolojisinde bu bireysel çaba “ kendini gerçekleştirme” olgusu olarak 

değerlendirilir. Psikolojik olarak sağlıklı nitelendirilen kişi potansiyelleri geliştikçe 

kendini gerçekleştirme güdüsüyle kariyerini ilerletmek, geliştirmek ve ulaşmak istediği 

hedefleri elde etme gayreti içinde olacaktır. Fakat bu gayretin sağlıklı olarak 

nitelenmesi, belirlenmiş kariyer hedeflerinin bireysel gerçeklerle uyumlu olmasına 

bağlıdır. Bu çabanın sağlıklı olması, kariyer hedeflerinin kişisel gerçeklerle 

çelişmemesine bağlıdır (Soylu, 2002:6). 

 

Bandura (1986) bireylerin kabiliyet, beceri ve bilgilerinin yanı sıra inançlarının 

da kariyerlerini ve davranışlarını belirlemede önemli bir değişken olduğunu söylemiştir. 

Bu açıklama doğrultusunda kariyer; bireyin mesleki yaşamı süresince bulunduğu 

mevkileri ve ürettiği değerleri, bulunduğu her mevkiye özgü davranış ve tutumlarını 
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içermekle beraber yetenek, beceri, sahip oldukları bilgi ve çalışma istekleriyle örgüt 

içinde ilerleyebilme süreci olarak tanımlanabilir ("Argüden, 1998:7", Taşçıoğlu, 2006). 

Bilimsel ve teknolojik ilerlemeye koşut olarak toplumların ekonomik yapı ve 

beklentileri, bilimsel- kültürel seviyeleri sürekli olarak artma eğilimi gösterir. Bu 

gelişmelere dayanarak tarım sektöründen sağlık sektörüne, endüstriden eğitim 

sektörüne kadar insanların davranışlarını, davranışlarındaki değişimi açıklamak ve 

yordamak üzere çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan bir tanesi de Bandura 

(1977) ‘nın, davranış değişikliğinde bazı zihinsel etkenlerin birleştiricilik işlevi 

gördüğüne inanarak geliştirdiği Yetkinlik Beklentisi Kuramı’dır. Öz yetkinlik algısı, 

davranışsal değişim için temel unsurlardan biri olarak değerlendirilmekte, bireyin belli 

başlı sonuçlara ulaşmak için herhangi bir davranışı başarılı bir biçimde yapabileceğine 

dair taşıdığı beklenti olarak tanımlanmaktadır (Atıcı & Cabaroğlu, 2013:224). Bandura 

yetkinlik beklentisi kuramını kariyer konusuyla ilişkilendirerek kariyer yetkinlik teorisini 

geliştirmiştir. Bandura (1977;1986;1997) kariyer yetkinlik beklentisini kişinin kendisine 

verilen bir görevi veya bir davranışı başarılı şekilde yerine getirebilmek için o görev ve 

davranışla ilgili yeteneklerine duyduğu inanç olarak ifade etmektedir (Yıldız, 2015:166). 

Bandura (1977) yetkinliğin bireyin elinde bulundurduğu kapasite, geçmiş 

başarıları, yetenek ve ilgilerinin oluşturduğu özün ve güdülerin birlikte, bir davranışa 

başlaması ve o davranışı sürdürmesi gücü olduğunu söyler. Bireyin yetkinlik algısının 

davranışa başlama veya kaçınma, davranışı gerçekleştirirken gösterilen performans ve 

engellerle karşılaştığında devam etme kararlılığı olarak üç konuda belirleyici etken 

olduğunu ifade eder. Yüksek yetkinlik beklentisi, kişinin sahip olduğu kapasiteyi en üst 

düzeyde kullanmasını sağlar, zayıf yetkinlik beklentisi ise kişinin karşılaştığı ilk zorlukta 

vazgeçmesine neden olur. Bu bakımdan yetkinlik beklentisi bireyin, öngördüğü 

hedeflere ulaşma çabasını anlamada önemlidir (Bandura, 1986). Dolayısıyla yetkinlik, 

kişinin yetenekli olması değil, kendi kaynaklarına güvenmesi anlamına gelir. Bir 

problem karşısında etkin çözüm yolları bulma ve sorun çözme becerilerine sahip olan, 

ancak öz yetkinliği (Woods, 2009) diğer bir ifadeyle öz yeterliği (Mutlu Yener, 2018) 

düşük olan kişi, ilgili yeteneklerini harekete geçiremeyecektir.  

Öz yeterlik, başarılı bir eylem planlaması için gerekli görülen becerileri ve 

yetenekleri fark etmek, eylemi örgütlemek, zorluklara rağmen edinilecek kazanımları 

gözden geçirmek neticesinde ortaya çıkan güdülenme düzeyini içerir. Güçlü bir öz 

yeterlik, kişilerin başarısı ve başarıdaki doyumlarının oluşmasını, daha da önemlisi 

bireylerin gelişimini ve yeteneklerinin çeşitlenmesini sağlar (Yıldırım & İlhan, 2010:302). 



 
 

7 
 

Bandura’ ya göre (1977) öz yeterliği düşük bireylerle öz yeterliği yüksek bireyleri 

birbirinden ayıran en önemli özellik, yüksek öz yeterliliğe sahip olanların yenilgiler 

karşısında daha hızlı bir biçimde toparlanıp (kendini toparlama gücü), işlerinde azimli 

olmaları yani pes etmemeleridir. Bandura aynı makalede öz yeterliği bireyin herhangi 

bir bağlamda (alanda) kendi yeteneklerine ilişkin algılarını değerlendirmek olarak 

açıklamakla beraber bu algıların genellenebilirliğine de dikkat çekmektedir. Bireylerin 

belirli bir bağlamdaki yeteneklerine olan algılarına yönelik değerlendirmesi benzer 

bağlamlardaki yetenek değerlendirmelerine genellenebilmektedir. Bu genellenebilirliğe 

ilişkin fikirler sonrasında öz yeterlikten türeyen ve genel öz yeterlik ismi verilen yeni bir 

olgunun gelişmesine hizmet etmiştir (Cohen-Charash, Kern & Scherbaum, 2006)  

Öz yeterlik olgusu boyutu içerisinde yer alan kişisel güdülenmişlik düzeyinin; 

bireysel istek ve hedefleri gerçekleştirmeye olan bağlılıkla, eylemlerde gösterilen 

çabaların miktarıyla, zorluklar karşısındaki direnç düzeyiyle, muvaffakiyet ve 

muvaffakiyetsizlik yüklemelerinin doğasıyla ve karmaşık vazifelerdeki performans 

etkililiği ile ilişkili olduğu söylenebilir (Aypay, 2010).  

Aytaç (2005:13)’a göre psikolojik bakımdan sağlıklı olarak nitelendirilen, 

fizyolojik gereksinimleri doyurulmuş bir birey, potansiyellerinin farkına varıp geliştirdikçe 

kendini gerçekleştirme güdüsü doğrultusunda meslek yaşamında belli yerlere gelmek, 

yükselmek, sorumluluk üstlenmek isteyecektir. Bu yükseliş bireyin içinde bulunduğu 

örgütte daha fazla prestij ve güç elde etmenin yanında daha fazla para kazanma 

istediğini de yanında getirecektir. Bu para kazanma isteğinin şiddeti kişiden kişiye göre 

değişim gösterebilir. Bireyler iç temayüllerini ve dışsal dünyadan gelen etkileri dikkate 

alarak farklı davranış biçimi sergilerler. Farklı kişilik yapısında olan bireylerin 

temayülleri, ilgileri, yetenekleri ve istekleri de farklılık göstermektedir. 

İnsanlar için taşıdıkları inanç önemlidir ve birçok bakımdan öncelikli ve tayin 

edicidir. Kişiler kendi inanç çerçevesine alabildikleri yaşam biçimlerini benimserler. 

Gündelik hayatta taşıdıkları ve benimsedikleri görüşler, tutundukları değer yargıları 

inançlarıyla büyük ölçüde uyumludur. Bireyin kendine yönelik beslediği inanç 

çerçevesinde bir işi başaracağına dair vardığı kanı değişik düzeylerde ortaya çıkar. 

Kendine dönük inanç esasında bir kendilik farkındalığıyla mümkündür. Kişinin becerileri 

ve yeterlikleriyle ilintili olan inançları taşıdığı potansiyel güçlere yönelik bir bilinç 

geliştirir. Bu bilinç düzeyi kişiye güç kazandırır, onu yapacağı işlerde istekli kılar 

(Benzer, 2011). 
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Bireyler bir eyleme geçmeden, bir davranışı sergilemeden önce o iş hakkında 

yeterli olup olmadıklarını sorgularlar. Bu sorgulamalar bireylerin performanslarını 

etkileyecek güce sahiptir. Bu sebepten dolayı bireylerin bir davranışı sergilemesi, işe 

koyulmaları ve işlerini başarıyla devam ettirebilmeleri için o iş ile ilgili inançlarının 

yüksek olması gerekmektedir (Öztürk, 2013). Bir işi gerçekleştirebileceklerine dair 

kendilerine duydukları inançları yüksek olan bireylerin herhangi bir konu veya problem 

üzerindeki sonuca daha kısa bir zaman içerisinde ulaşabilecekleri ve daha üstün bir 

başarı sergileyebilecekleri belirtilmektedir (Kiremit & Gökler, 2010). 

Bu görüşlerden yola çıkarak, kariyerini geliştirmek isteyen bir bireyin sahip 

olduğu bakış açısının öz yeterliği yüksek bir insanın sahip olduğu bakış açısına 

benzediği görülmektedir. Çünkü kariyer geliştirmek isteyen bireylerde daha fazla 

sorumluluk almak, bulunduğu iş yolundan ilerlemek, deneyim ve yetenek kazanmak 

için karşılaşılabilecek engelleri aşma, hemen yılmama ve çabuk toparlanma 

yeteneğinin beklendiği gibi öz yeterliği yüksek bireylerden de hedeflerini doğru şekilde 

oluşturması, tüm zorluklara rağmen inatla ve kararlılıkla hedefe yönelik çabaları 

sürdürmesi beklenmektedir. Bireylerin, kariyer hedeflerini belirlemelerinde, bu 

hedeflerin gerçekleştirmesinde ve hedefledikleri işi yapabilmelerinde kendilerine 

duydukları inançların payının büyük olduğu savunulabilir. Bu durumda aynı iş dalı 

içerisinde kariyerlerinde ilerlemiş olan bireylerin diğer bireylere göre öz yeterliklerinin 

daha yüksek olması beklenmektedir. 

Bu görüşler eşliğinde eğitim sisteminin temel elemanları olan öğrencilere nitelikli 

bir eğitim verebilmeleri, aynı zamanda sistemin temelinin en küçük birimi olan 

sınıflardan başlanarak verimli olarak atılabilmesi için eğitimcilerin mesleklerine karşı 

güdülenmeleri, başarılarını arttırabilmeleri ve hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için 

gereken motivasyon sağlanmalıdır. Bu motivasyonun artmasıyla birlikte eğitimcilerin 

mesleğini icra ederken mesleğini yapabilmelerinde kendilerine duydukları inanç ve 

güven de artar. Bu inanç eğitimcilerin iş doyumunun artmasına ve kendilerini yetkin 

olarak görmelerini sağlamakla beraber kariyer hedeflerini de olumlu yönde etkiler. 

Eğitimin amacının ‘bireye bilgi vererek kendi geleceğine müteveccih planlamalar 

yapabilme fırsatı sunması’ olduğu fikrinden (Dinçer, Akova & Kaya, 2013:43) yola 

çıkarak, eğitimcilerin öncelikle bireysel değişimlerine ve gelişimlerine önem vermeleri 

kaçınılmazdır. Zira bireyin, eğitimle ve sahip olduğu kişilik ve değerlerle inşa 

edebileceği en önemli şey kendisidir (Sarıdaş, 2015).  
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Okullarda eğitimin niteliğinin arttırılması, okul kültürünün en yüksek derecede 

fayda görmesi için eğitimin iç paydaşlarından olan akademik kadronun (öğretmenler ve 

okul yöneticilerinin) iş doyumunun arttırılması, hedeflerini gerçekleştirmelerine olanak 

tanınması gerekmektedir. Gündüz’e (2013:473) göre; şüphesiz ki okulun toplam 

başarısı içerisindeki en önemli ve en büyük pay öğretmenlere aittir. Okulun toplam 

başarısını arttırabilmesi ve bu başarının sürekliliğinin sağlanması amacıyla 

öğretmenlerin her daim gelişimsel faaliyetlerde yer almaları, kendilerini geliştirmelerine 

fırsat sunmak adına ortam hazırlamak da MEB de görev yapan yöneticilerin önemli 

görevlerinden biridir. Öğretmenlerin kendilerini yeterince geliştirememelerinin, onlarda 

mesleki açıdan tükenmişlik düzeylerini arttırdığı yönünde bulgular mevcuttur (Baysal 

1995; Gündüz 2005; Tümkaya 1996). Bu durumda bulunan öğretmenlerin kariyerlerini 

geliştirmelerine olanak sunmak, öğretmenlerin gelişimlerini sağlamakla kalmayıp 

onların tükenmişliklerinin giderilmesini de sağlayabilir. Okul yöneticilerine ve üst 

yöneticilere bu konuda da önemli görevler düşmektedir.  

Bütün bu sebeplere dayanarak öz yeterlik ile kariyer gelişimi arasındaki ilişki 

alanyazında incelenmiş, öz yeterlikle ilgili eğitim alanında birçok çalışma (Sekmen 

2018; Yenen, 2018; Bal, 2017; Şimşek, 2016; Yüksel, 2010; Seçer, 2011; Yörük, 2012; 

Kandemir, 2018; Bandura, 1997; 1994; Başarır, 2012; Köse, 2007) yapılmış olmasına 

rağmen bu çalışmaların çok büyük bir kısmını (Ulusal Tez Merkezindeki verilere göre 

131 i yüksek lisans, 36’sı doktora çalışması), öğretmenlerin branşlarında olan öz 

yeterlik düzeyleri, mesleki yetkinlik algıları ve bunların eğitim alanındaki sonuç ve 

verileri hakkındaki araştırmalar, bir kısmının da (Ulusal Tez Merkezi verilerine göre 

56’sı yüksek lisans, 18 si doktora çalışması) öğrencilerin farklı branşlardaki akademik 

öz yeterlikleri hakkındaki araştırmalar olduğu görülmektedir.  

Alanyazında, eğitim alanında kariyer gelişimi ile ilgili yapılmış çalışmalara 

bakıldığında; Yayla (2011), Ülker (2015) ve Can (2012)‘ın farklı kademelerde okuyan 

öğrencilerin kariyer gelişimleri ve kariyer beklenti yetkinlikleri ilişkisini inceledikleri ve 

aralarında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaştıkları, Taşdan (2014)‘ın örgüt 

kültürünün kariyer gelişimindeki etkileri, Ertuğrul Özkaya’nın (2013) ise okul 

müdürlerinin kariyer gelişimini etkileyen demografik faktörler üzerine çalışmalar yaptığı 

görülmektedir. Alanyazında öz yeterlik ve kariyer gelişimi ilişkisine bakıldığında ise 

Avara (2015)‘nın akademik öz-yeterlik ve kariyer kararı yetkinlik beklentisi ilişkisini 

incelediği ve aralarında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Özetle; yapılan 

literatür taraması sonucu eğitimde öz yeterlik ile kariyer gelişimi ilişkisini ele alan 
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araştırmaların sayı olarak az olduğu, ilişkinin detaylı şekilde açıklanmadığı ve verilerin 

yetersiz olduğu görülmekte ve araştırmada yetkinlik algısının kariyer gelişimine etkisini 

ortaya koymayı amaçlanmaktadır. 

Amaç 

 Bu araştırma ile İstanbul ili Pendik ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

okullarda görev yapan eğitimcilerin öz yeterlik ile kariyer gelişimleri arasındaki ilişki 

çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1- Okullarda görev yapan: 

a. Öğretmenlerin, 

b. Müdür yardımcılarının, 

c. Okul müdürlerinin öz yeterlik algıları ne düzeydedir? 

2- Bu grupların öz yeterlik algı düzeyleri, onların: 

a. Farklı kariyer basamaklarında olmalarına, 

b. Eğitim düzeylerine ve 

c. Kariyer hedeflerinin olup olmamasına göre değişiyor mu? 

3- Grupların öz yeterlik düzeyleri demografik özelliklerine göre değişmekte mi? 

Önem 

Bu araştırma ile; 

1- Türkiye’de eğitim alanında aktif görev yapan öğretmen, müdür yardımcıları ve 

okul müdürlerinin kariyer gelişimlerinin öz yeterliğe bağlı olarak daha gerçekçi 

bir şekilde değerlendirilebileceği, 

2- Kendilerine kariyer hedefi koyan öğretmen, müdür yardımcısı ve müdürlerin 

farkındalığını olumlu yönde etkileyebilecek ve nitelikli yönetici adaylarının 

mesleğe yönelmelerini sağlayabileceği, 

3- Eğitim alanında kariyer geliştirmek isteyenlerin başarılarını artırmak amacıyla 

genel yetkinliklerini arttırmaya yönelik daha bilinçli olabileceği; bu bağlamda, 

Türkiye’de özellikle kariyer gelişimini için öz yeterliği arttırmaya yönelik hizmet 

içi eğitim yapılabileceği umulmaktadır. 
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Varsayımlar 

1- Öz yeterlik kariyer gelişimi için sahip olunması gereken önemli bir algıdır. 

2- Araştırmaya katılan katılımcılar gerçek görüşlerini ifade etmişlerdir. 

3- Ölçme aracının bilinen geçerlik ve güvenirlik düzeylerinin yeterli olduğu kabul 

edilmiştir. 

4- Alınan örneklem grubu, ön görülen hata sınırları içinde evreni temsil eder. 

Sınırlıklar 

1- Bu araştırma 2018-2019 eğitim - öğretim yılı ve İstanbul iline bağlı Pendik 

ilçesinin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarında görev yapan 755 öğretmen, 

90 müdür yardımcısı ve 80 okul müdürlerinden toplanan veriler ile sınırlıdır. 

2- Genel öz yeterlik düzeyi, Genel Öz Yeterlik Ölçeğindeki (EK-2) maddeler ile 

sınırlıdır. 

Tanımlar 

 Kariyer: Bireyin tercih ettiği bir iş yolunda ilerlemesi ve bu ilerleme 

neticesinde daha çok deneyim ve kabiliyet kazanması, daha çok mesuliyet üstlenmesi, 

daha çok prestij elde etmesidir (Tortop, 1999:172). 

 Kariyer Gelişimi: Bireylerin ömürleri boyunca yaşadığı olayların bütünü, 

yaşam rollerindeki ve mesleklerindeki olayların düzenli bir biçimde birbirlerini takip 

etme durumu ve gelişim çizgilerinde bilhassa mesleklerindeki rollerinde ilerlemelerini, 

duraksamalarını ve gerilemelerini anlatan bir kavramdır (Yeşilyaprak, 2012:7). 

 Kariyer Hedefi: Bireylerin kariyerlerinde liderlik pozisyonlarını hedefleme 

ve seçtikleri kariyere dair eğitimlere devam etme isteklerinin derecesidir (O'Brien, 

1996). 

 Kariyer Planlaması: Bireyin kariyerinde olmak istedikleri yere varması için 

hedefler belirleme, bu hedeflere erişme yollarını ve yaptıkları işleri çözümleme, 

muhtemel işleri belirleme, bu iş yerlerine başvuruda bulunma ve iş ve ya meslek 

edinme sürecidir (Akdoğan Kozak, 2001). 
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 Kariyer Yetkinlik Beklentisi: Kişinin kariyerini keşfederken, seçtiği 

meslekler ve kariyer gelişim süreciyle ilgili yaptığı araştırmalarda özündeki kabiliyete, 

beceri ve bilgiye olan inancıdır (Solberg, 1998). 

 Öz Yeterlik: Kişilerin belirli bir başarımı göstermek adına gereken tüm 

faaliyetleri birleştirip düzenleme, bu faaliyetleri başarılı bir şekilde yapabileceğine ve 

kavrama yeteneğine yönelik öz yargılarıdır (Bandura, 1986). 
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BÖLÜM 2.  YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırma modeline, çalışma grubuna ve verilerin toplanması, 

çözümlenmesi ve yorumlanmasında izlenen süreçlere yer verilmiştir. 

Araştırma Modeli 

Araştırma tarama modelinde bir çalışmadır. Karasar (2016:114)’a göre “ilişkisel 

tarama modeli, iki veya daha fazla sayıda değişken arasında birlikte değişimin varlığını 

ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelidir”. Bu araştırmada öz 

yeterlik ile kariyer gelişimi arasındaki ilişki çeşitli değişkenlere (eğitim düzeyi, kıdem, 

yaş, cinsiyet, medeni durumu, eğitim düzeyi, görev ve kariyer hedefi) göre 

incelenmiştir. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, İstanbul İline bağlı Pendik ilçesinin Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı olan okullarında görevli 6117 öğretmen, 123 kurum müdürü ve 297 

müdür yardımcısı oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, İstanbul ilinin Pendik 

ilçesinin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan ve yansız atama ile atanan 

oranlı eleman örnekleme yöntemiyle seçilen 755 öğretmen, 90 müdür yardımcısı ve 80 

okul müdürü oluşturmaktadır. Çoğu tarama araştırmasında, kestirilmek istenen evren 

değerler ortalama ve orandır (Karasar, 2016). Buna göre; oluşturulmak istenen 

araştırma grubunun sayısının çalışma evrenini, %95 olasılıkla ±3 hata payını 

aşmayacak şekilde kestirebileceği kabul edilerek aşağıdaki formülle hesaplanmıştır. 

n= Örneklem büyüklüğü 

N= Evren birim sayısı 

SS’= Evrenin standart sapma (σ) değerinin kestirisi 

e= Sapma değeri (Evren değer ile örneklem arasında izin verilebilecek en büyük hata 

payı) 

z=yanılma olasılığının standart normal dağılımındaki karşılıkları, 
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𝑛 =
𝑝′  ×(1−𝑝′)

𝑒2

𝑧2+
𝑝′  ×(1−𝑝′)

𝑁

formülünden yola çıkarak;  p’= .50 , e=.03 , z=1.96 ve N=6117 

değerlerini formüle koyarak örneklem büyüklüğü hesaplanır.  

𝑛 =
0.5×0.5

0.032

1.962+
0.5×(0.5)

6117

 = 
0.25

0.0009

3.8416
+

0.25

6117

= 
0.25

0.00027
=908  

Yukarıdaki hesaplamalar müdür yardımcıları ve okul müdürleri için de yapılmış 

olup, 232 Müdür yardımcısı ve 110 müdür örneklem olarak belirlenmiştir. Çalışma 

grubu örneklem sayılarına göre öğretmenlerin %83’ünü, müdür yardımcılarının 

%39’unu ve okul müdürlerinin %80’ini kapsamaktadır. 

Veriler ve Toplanması 

Araştırmada veriler anket yoluyla toplandığından yazışma tekniğinden; yazışma 

aracının kişilere görüşmeler yoluyla sunulması, açıklanması ve cevap istendiğinden 

görüşme tekniğinden de yararlanılmıştır.  

Yazışma, yazılı iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir. Mektup anket, 
yazılı testler vb.leri bu tür veri toplamada yaygın olarak kullanılan araçlardır. 
Araştırmacı ile kaynak kişiler arasındaki iletişimin, yalnızca karşılıklı yazışma ile 
yapılması, bu tekniğin en belirgin özelliğidir. Anket ve benzeri yazışma 
araçlarının kaynak kişilerle görüşme yoluyla doldurulmasının çok yapılanmış bir 
görüşme tekniği olarak nitelendirilmesi daha doğru olur (Karasar, 2016:221).  

 Verilerin toplama sürecinde okullara ve ilçede okul idarecilerine ve öğretmenlere 

yönelik yapılan toplantı ve seminerlere gidilerek eğitimcilere araştırmanın konusu ile 

ilgili bilgiler verilmiş sonrasında araştırmaya gönüllü olarak katılım göstermek isteyen 

öğretmen ve okul idarecilerine ölçekler dağıtılarak veriler toplanmıştır. 

Okul müdürlerine uygulanan anketler, ilçede her eğitim öğretim yılı sonunda 

eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi amacıyla okul türlerine göre (ilkokul, ortaokul ve 

lise) ayrı ayrı düzenlenen okul müdürleri toplantısına gidilerek yapılmıştır. Toplamda 80 

okul müdürüne ulaşılmıştır.  

Müdür yardımcılarına uygulanan anketler, ilçe milli eğitim müdürlüğünün 

“Pendik Eğitim Okumaları” projesi kapmasında müdür yardımcılarına yönelik her ay 

düzenledikleri konferanslara gidilerek yapılmış olup 90 müdür yardımcısına ulaşılmıştır. 
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Öğretmenlere uygulanan anketler ise, ilçe milli eğitim müdürlüğünün 

öğretmenlerin haziran ayı mesleki seminerleri kapsamında18-19-20 Haziran 

2019 tarihlerinde yaptığı "Eğitim Seninle Başlar-5" projesindeki 

(188 atölye, 12 seminer, 12 Büyük Salon Programı, 8 Sosyal-Kültürel ve Sportif 

Faaliyetler başlığında toplamda gerçekleşen 660 oturum) programlara gidilerek 

yapılmıştır. Toplam 755 öğretmene ulaşılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmadaki veriler Kişisel Bilgi Formu ve Genel Öz Yeterlik Ölçeği (GÖYÖ) 

ile toplanmıştır. 

Genel Öz Yeterlik Ölçeği: Öz yeterlik ile kariyer gelişimi arasındaki ilişkiyi ölçmek için 

kullanılan nitel veriler; Schwarzer & Jerusalem (1979) tarafından geliştirilen, 1981 

yılında yine Jarrusselam ve Shwarzertarafından 20 maddeden 10 maddeye indirilen ve 

Ek 2’de verilen Genel Öz Yeterlik Ölçeği (GÖYÖ) ile toplanmıştır. Ölçeğin Türkçe’ ye 

uyarlanmaya çalışması üzerinde ilk kez Yeşilay (1993), sonrasında ise Aypay (2010) 

durmuştur. 

Türkiye’de GÖYÖ’nin güvenirlik ve geçerliğine ilişkin çalışmalara bakacak 

olursak, ilk çalışmayı bir sağlık ocağına başvuran 130 yetişkinle Erci (2005) yapmıştır. 

Erci’ nin yaptığı bu çalışmada ölçeğin iç tutarlık katsayısı α=.89, test-tekrar test 

güvenirliği r= .83 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin madde toplam test korelasyon 

katsayıları 0.64 – 0.78 arasında değiştiği faktör yüklerinin ise .64 ile .79 arasında 

dağılım gösterdiği rapor edilmiştir (Çelikkaleli & Çapri, 2008). Çelikkaleli ve Çapri 

(2008) ise ölçeğin geçerliğini ve güvenirliğini test etmek için yaptığı çalışmada ölçeğin 

test-tekrar test güvenirliği r= .92, geçerliğini ise madde toplam test korelasyonları .47 ile 

.66 arasında değiştiğini bulmuştur.  

Ölçek 10 maddeden oluşan Likert tipi dörtlü dereceleme (1= bana hiç uygun 

değil, 2= bana biraz uygun, 3= bana çoğu kez uygun, 4= bana tamamen uygun) 

türündedir. Ölçekteki tüm maddeler olumlu ifadeleri içermekte olup ölçeğe katılım 

gösterenlerden her maddeyi “bana tamamıyla uygun” ile “bana hiç uygun değil” 

arasında değişen derecelendirmeleri kullanarak cevap vermeleri istenmiştir. Verilerin 

toplanma aşamasında çalışmanın konusu, amacı ve katılımcıların ölçeği cevaplarkenki 

samimiyetlerinin önemi üzerine katılımcılara gerekli bilgiler verilmiş, ölçeğin 

doldurulmasına yönelik yazılı yönerge birkaç kez sözlü şekilde vurgulanmıştır. 
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GÖYÖ’ nün evrensel bir yapı gösterdiğine yönelik 23 ülkede toplam 17,553 

kişinin katılımı ile gerçekleşen araştırmada toplanan veriler (Schwarzer & Scholz, 2000 

August 28-29) ve yapılan temel analizlerle ölçeğin tek boyutlu bir yapıda olduğu, iç 

tutarlık katsayılarının .76 ile .90 arasında değiştiği, faktör yüklerinin ise .54 ile .75 

arasında dağılım gösterdiği görülmüştür ("Schwarzer & Scholz, 2000" Çelikali & Çapri, 

2008:97).  

Yapılan bu araştırma da ise Genel Öz yeterlik Ölçeğinin genel güvenirliği .90 

olarak bulunmuştur. 

Demografik Bilgi Formu: Araştırmaya katılan eğitimcilerle ilgili demografik bilgileri 

içeren “Kişisel Bilgi Formu (EK-2)” araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Kişisel bilgi 

formunda örneklemin cinsiyeti, medeni durumları, yaşı, meslekte geçirdiği yıl, 

eğitim durumları, görevleri ve kariyer hedeflerinin olup olmamasına dair bilgiler 

bulunmaktadır. 

Formda soruların katılımcıların cevaplandırmalarının, araştırmacının ise 

değerlendirmesinin ve raporlaştırmasının kolaylığı düşünülerek kapalı uçlu sorular 

sorulmuştur. 

Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Katılımcılara dağıtılan verilerin tümünün toplanma işlemi bittikten sonra 

toplanan veriler kontrol edilmiş, doldurulmayan ya da eksik doldurulan veriler 

çıkartılmış, kalan verilerle istatistiksel işlemler yapılmıştır. Araştırmada elde edilen 

veriler (cinsiyet, medeni durum, yaş, kıdem ve eğitim düzeyi yönleriyle) frekans 

dağılımı ve yüzdeleri kariyer basamaklarına göre çizelgeleştirilmiş ve karşılaştırmalar 

yapılmıştır. Bu aşamanın benzeri olarak kariyerlerine göre eğitimcilerin öz yeterlik 

düzeyleri ortalamalarına göre karşılaştırılmıştır.  Eğitimcilerin Öz yeterlik düzeylerinin 

değerlendirmesinde kariyer basamakları (görevleri) önemli bir ölçüt olarak alınıp, 

analizlerde ağırlıklı yer verilmiştir. 

 Anket sorularının ve ölçek maddelerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki puan 

aralıkları kullanılmıştır. Puan aralıkları eşit olacak şekilde ayarlanmış ve aritmetik 

ortalama göz önünde bulundurularak puan aralığı hesaplanmış ve 0,75 bulunmuştur 

(Puan Aralığı = (En Yüksek Değer – En Düşük Değer)/4 = (4 – 1)/4 = 3/4 = 0,75) 

(Kaplanoğlu, 2014:138). Bu hesaplamaya göre; Genel Öz Yeterlik Ölçeğinin 
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maddelerinden alınan puanlar değerlendirilirken kullanılacak puan aralıkları: 1–1,75: 

“bana hiç uygun değil”, 1,76–2,50: “bana biraz uygun”, 2,51–3,25: “bana çoğu kez 

uygun”, 3,26– 4,00: “bana tamamıyla uygun” şeklindedir. Ölçekten alınabilecek en 

yüksek puan 40, düşük puan ise 10’dur. Katılımcıların ölçekten aldıkları puanların 

yüksek olması genel yetkinlik inancı düzeylerinin de yüksek olduğu şeklinde 

yorumlanmaktadır (Çelikkaleli & Çapri, 2008). 

 Demografik veriler kişisel bilgi formu (EK-1) ile toplanıp bilgisayar ortamına 

aktarılarak, “SPSS 22” programı ile analiz edilmiş ve çizelgeleştirilmiştir.  

 Ölçek verileri analiz edilmeden önce ölçek verilerinin normal dağılıma uygun 

olup olmadığı Kolmogrov Simirnov ve Shapiro-Wilk testleri ile varyansların homojenliği 

varsayımı ise Levene testi ile test edilmiştir. Gruplar arasında fark olup olmadığı tek 

yönlü varyans analizi (One Way Anova) ile iki kategorik değişkenin bağımlı değişken 

üzerindeki etkisi ise çift yönlü varyans analizi (Two Way Anova) ile test edilmiştir. 

Ortalamalar arası farklılığı gösteren gruplandırmalar Bonferroni Post Hoc testine göre 

yapılmıştır. 

 Demografik bilgilerin yer aldığı çizelgede frekans ve yüzde, 

 GÖYÖ ölçeğinin betimsel istatistik çizelgesinde ortalama, frekans, yüzde ve 

standart sapma, 

 Öz yeterlik puanları ile eğitim düzeyi, kariyer hedefi, medeni durum ve cinsiyet 

ilişkilerinde bağımsız örneklemler t-testi, 

 Öz yeterlik puanları ile kariyer basamakları, yaş ve kıdem ilişkilerinde tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA), 

 Varyans analizinde p<.05 olduğunda gruplar arasındaki farkın kaynağını 

öğrenmek için Bonferroni Post Hoc testi kullanılmıştır. 
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BÖLÜM 3.  BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde görüşleri alınan öğretmen, müdür yardımcısı ve okul müdürlerine 

ait demografik bilgilerine, genel öz yeterlik algı düzeylerine ve öğretmen, müdür 

yardımcısı ve okul müdürlerinin demografik özellikleriyle öz yeterlik algı düzeyleri 

arasındaki ilişkiye dair yorum ve bulgulara yer verilmiştir. 

Görev Gruplarının Demografik Bilgileri 

 Araştırmaya katılan öğretmen, müdür yardımcısı ve okul müdürlerinin 

demografik bilgileri ve toplam sayıları Çizelge 1’ de verilmiştir. 

Çizelge 1’e göre görev grubu toplam 925 kişiden oluşmaktadır. Öğretmenlerin 

496’sı (%65,7) kadın, 259’u (%34,3) erkek; müdür yardımcılarının 31’i (%34,4) kadın, 

59’u (%65,6) erkek; müdürlerin ise 8’i (%10) kadın, 72’si (%90) erkek olarak 

dağılmaktadır.  

Görevlerine göre karşılaştırma yapıldığında öğretmenlerin çoğunluğunun 

(%65,7) kadınlardan oluştuğu görülmekte iken okul idarecilerinin (müdür 

yardımcılarının (%65,6) ve okul müdürlerinin (%90) ) çoğunluğunun erkeklerden 

oluştuğu görülmektedir.  

Çizelgede görev grubunun medeni duruma göre dağılımları incelendiğinde, 

öğretmenlerin 591’i (%78,3) evli, 164’ü (%21,7) bekar; müdür yardımcılarının 76’sı 

(%84,4) evli, 14’ü (%15,6) bekar; okul müdürlerinin 75’i (%93,8) evli, 5’i (%6,2) bekar 

olarak dağılmaktadır.  

Görev grubu fark etmeksizin evli eğitimci sayısının bekar eğitimci sayısına göre 

daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 

Görev grubunun yaş dağılımları incelendiğinde öğretmenlerin 167’si (%22,1) 

20-29, 365’i (%48,3) 30-39, 179’u (%23,7) 40-49, 44’ü (%5,8) 50 ve üzeri yaş 

aralığında; müdür yardımcılarının 5’i (%5,6) 20-29, 34’ü (%37,8) 30-39, 45’i (%50) 40-

49, 6’sı (%6,7) 50 ve üzeri yaş aralığında; okul müdürlerinin ise 1’i (%1,3) 20-29, 14’ü 

(%17,5) 30-39, 29’u (%36,3) 40-49, 45’i (%86) 50 ve üzeri yaş aralığında 
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dağılmaktadır. 30-39 yaş aralığındaki eğitimcilerin sayısın (N=413) en yüksek, 50 ve 

Üzeri yaş aralığında olan eğitimcilerin sayısının (N=86) en az olduğu tespit edilmiştir.  

Öğretmenlerin en yüksek orana sahip (%48,3) yaş aralığı 30-39 yaş aralığı iken, 

en düşük orana sahip yaş aralığı (%5,8) 50 yaş ve üzeridir. Müdür yardımcılarının %50 

si 40-49 yaş aralığında, %37,8 i 30-39 yaş aralığında, en az yaş aralığı (%6,7) ise 50 

yaş ve üzerindedir. Okul Müdürlerinin yaş aralıklarına bakıldığında ise çoğunluğun 

(%45) 50 yaş ve üzeri olduğu, sonrasında sırası ile 40-49 yaş aralığı, 30-39 yaş aralığı 

ve en az (%1,3) 20-29 yaş aralığı olduğu görülmektedir. 

Görev grubunun kıdem dağılımları incelendiğinde, öğretmenlerin 129’u (%17,1) 

1-5 yıl, 247’si (%32,7) 6-10 yıl, 157’si (%20,8) 11-15 yıl, 123’ü (%16,3) 16-20 yıl, 99’u 

(%13,1) 21 ve üzeri yıl görev yapmaktadır. Müdür yardımcılarının 2’si (%2,2) 1-5 yıl, 

18’i (%20) 6-10 yıl, 25’i (%27,8) 11-15 yıl, 23’ü (%25,6) 16-20 yıl, 22’si (%24,4) 21 ve 

üzeri yıl yapmaktadır. Okul müdürlerinin ise 1’i (%1,3) 1-5 yıl, 2’si (%2,5) 6-10 yıl, 8’i 

(%10) 11-15 yıl, 15’i (%18,8) 16-20 yıl, 54’ü (%30,9) 21 ve üzeri yıl görev yapmaktadır. 

Grupların kendi içlerinde 21 yıl ve üzerinde görev yapanlara bakıldığında 

yüzdelik olarak en düşük (%13,1) olduğu kariyer basamağındaki eğitimciler 

öğretmenler olarak tespit edilmiştir. 

 Müdür yardımcılarının meslekte geçirdikleri yılların oranlarına bakıldığında en 

yüksek oran (%27,8) 11-15 yıl görev yapan müdür yardımcılarına aittir. Bu oranı 

sırasıyla 16-20 yıl (%25,6) ve 21 ve üzeri yıl (%24,4) görev yapanlar takip etmektedir.  

Okul müdürlerinin meslekte geçirdikleri yıllara baktığımızda ise, öğretmenlere 

ve müdür yardımcılarına göre en yüksek oranlı (%30,9) kıdemin 21 ve üzeri yıl görev 

yapanlar olduğu görülmektedir. Genel olarak okul müdürlerinin meslekte geçirdikleri yıl 

müdür yardımcılarından, müdür yardımcılarınınki ise öğretmenlerden daha fazladır. 

Çizelge 1’de görev grubunun eğitim düzeyi dağılımları incelendiğinde, 

öğretmenlerin 688’i (%91,1) üniversite, 65’i (%8,6) yüksek lisans, 2’si (%0,3) doktora 

mezunudur. Müdür yardımcılarının 63’ü (%70) üniversite, 26’sı (%28,9) yüksek lisans, 

1’i (%1,1) doktora; okul müdürlerinin ise 39’u (%48,8) üniversite, 38’i (%47,4) yüksek 

lisans, 3’ü (%3,8) doktora mezunudur.  
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Çizelge 1.  Görev Gruplarının Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler 

Görev 

Öğretmen Müdür 
Yardımcısı 

Okul 
Müdürü 

Toplam 
 
 

N % N % N % N % 

Cinsiyet 
Kadın 

496 65,7 31 34,4 8 10,0 535 57,8 

Erkek 259 34,3 59 65,6 72 90,0 390 42,2 

Medeni 
Hali 

Evli 
591 78,3 76 84,4 75 93,8 742 80,2 

Bekar 164 21,7 14 15,6 5 6,2 183 19,8 

Yaş 

20-29 
167 22,1 5 5,6 1 1,3 173 18,7 

30-39 365 48,3 34 37,8 14 17,5 413 44,6 

40-49 179 23,7 45 50 29 36,3 253 27,4 

50 ve üstü 44 5,8 6 6,7 36 45 86 9,3 

Kıdem 

1-5 129 17,1 2 2,2 1 1,3 132 14,3 

6-10 247 32,7 18 20 2 2,5 267 28,9 

11-15 157 20,8 25 27,8 8 10 190 20,5 

16-20 123 16,3 23 25,6 15 18,8 161 17,4 

21 ve Üzeri 99 13,1 22 24,4 54 30,9 175 18,9 

Eğitim  
Düzeyi 

Üniversite 688 91,1 63 70 39 48,8 790 85,4 

Yüksek Lisans 65 8,6 26 28,9 38 47,4 129 13,9 

Doktora 2 0,3 1 1,1 3 3,8 6 0,6 

Kariyer 
Hedefi 

Var 
361 47,8 66 73,3 55 68,8 790 52,1 

Yok 394 52,2 24 26,7 25 31,2 129 47,9 

Toplam  755 100 90 100 80 100 925 100 
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Çizelgeye göre kariyer basamağı fark etmeksizin lisans mezunu olan 

eğitimcilerin (%85,4) yüksek lisans yapmış olan eğitimcilere (%13,9) göre fazla olduğu, 

yüzdelik olarak en küçük paya (%0,6) sahip eğitim durumunun ise doktora olduğu 

görülmektedir. Çizelgeyi genel olarak yorumlarsak; kariyer basamağı yükseldikçe 

yüksek lisans ve doktora yapan eğitimci sayılarının oranının da arttığı görülmektedir. 

Çizelgede görev gruplarının kariyer hedefi dağılımlarına bakıldığında 

öğretmenlerin 361’i (%47,8) kariyer hedefi var, 394’ü (%52,2) kariyer hedefi yok olarak 

dağılmakla beraber müdür yardımcılarının 66’sı (%73,3) kariyer hedefi var, 24’ü 

(%26,7) kariyer hedefi yok olarak dağılmakta; okul müdürlerinin ise 55’i (%68,8) kariyer 

hedefi var, 25’i (%31,2) kariyer hedefi yok olarak dağılmaktadır. 

Öğretmenlerin yarısından fazlasının (%52,2) kariyer hedefi olmadığını, müdür 

yardımcıların (%73,3) ve okul müdürlerin büyük bir kısmının (%68,8) kariyer hedefi 

olduğu gözlenmiştir. Genel olarak değerlendirdiğimizde okul yöneticilerinden kariyer 

hedefi olanların sayısı olmayanlara göre fazla, öğretmenlerin ise kariyer hedefi 

olanların sayısı kariyer hedefi olmayanlara göre daha az olduğu tespit edilmiştir. 

Görev Gruplarının Öz Yeterlik Ölçek Analizleri 

 Genel öz yeterlik ölçeği puan aralıkları ve görev gruplarının ölçek maddelerine 

verdikleri cevapların toplam puan aralıkları Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2.  GÖYÖ Puan Aralığı 

Puan Puan Aralığı Yanıt Toplam Puan Aralığı 

1 1–1,75 bana hiç uygun değil 10.0-17,5 

2 1,76–2,50 bana biraz uygun 17,6-25,0 

3 2,51–3,25 bana çoğu kez uygun 25,1-32,5 

4 3,26– 4,00 bana tamamıyla uygun 32,6-40,0 

 

 Ölçeğin puan aralıkları: 1–1,75: “bana hiç uygun değil”, 1,76–2,50: “bana biraz 

uygun”, 2,51–3,25: “bana çoğu kez uygun”, 3,26– 4,00: “bana tamamıyla uygun” 

şeklindedir ve ölçekten alınabilecek en yüksek puan 40, düşük puan ise 10’dur. 
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Katılımcıların ölçekten aldıkları puanların yüksek olması genel yetkinlik inancı 

düzeylerinin de yüksek olduğu şeklinde yorumlanmaktadır (Çelikkaleli & Çapri, 2008). 

Çizelge 3’te öğretmenlerin ölçek maddelerine verdikleri cevapların frekans, 

yüzdelik, standart sapmaları ve aritmetik ortalama verilmiştir. 

Çizelge 3.  Öğretmenlerin Öz Yeterlik Düzeyleri 

Genel Öz Yeterlik Maddeleri 

Kesinlikle 

Uygun 

Değil 

Kısmen 

Uygun 
Çok Uygun 

Tamamıyla 

Uygun X  SS 

 
f % f % f % f %   

1.Yenibirdurumlakarşılaştığımda 
ne yapmam gerektiğini bilirim. 
 

8 1,1 82 10,9 365 48,3 300 39,7 3,27 ,691 

2.Beklenmedik durumlarda ne 
yapmam gerektiğini her zaman 
bilirim. 
 

10 1,3 188 24,9 407 53,9 150 19,9 2,92 ,704 

3.Bana karşı çıkıldığında kendimi 
kabul ettirecek çare ve yolları 
bulurum. 
 

14 1,9 165 21,9 389 51,5 187 24,8 2,99 ,736 

4.Ne olursa olsun üstesinden 
gelirim. 
 

13 1,7 165 21,9 365 48,3 212 28,1 3,03 ,754 

5.Güç sorunların çözümünü eğer 
gayret edersem başarabilirim. 
 

1 0,1 45 6 340 45 369 48,9 3,43 ,610 

6.Tasarılarımı gerçekleştirmek ve 
hedeflerime erişmek bana güç 
gelmez. 
 

11 1,5 96 12,7 377 49,9 271 35,9 3,20 ,710 

7.Bir sorunla karşılaştığımda onu 
halledebilmeye yönelik birçok 
fikirlerim vardır. 
 

8 1,1 85 11,3 386 51,1 276 36,6 3,23 ,684 

8.Güçlükleri soğukkanlılıkla 
karşılarım, çünkü yeteneklerime 
her zaman güvenebilirim. 
 

19 2,5 145 19,2 377 49,9 214 28,3 3,04 ,758 

9.Ani olayların da hakkından 
gelebileceğimi sanıyorum. 
 

11 1,5 165 21,9 392 51,9 187 24,8 3,00 ,725 

10.Her sorun için bir çözümüm 
vardır. 
 

12 1,6 128 17 361 47,8 254 33,6 3,14 ,743 

Genel Ortalama   1,4  16,7  49,9  32 3,12 ,711 
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Çizelge 3’te görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmenlerinin genel öz 

yeterlik ölçeği maddelerinin ortalaması ( X =3,12) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, 

ölçeğin geneli için öğretmenlerin %32 “Bana Tamamıyla Uygun”, %49,9’u “Bana Çok 

Uygun”, %16,7’si “Bana Biraz Uygun”, %1,4’ü “Bana Kesinlikle Uygun Değil” yanıtını 

vermiştir. Öğretmenlerin 1. ve 5.  maddelere verdikleri cevapların ortalaması “bana 

tamamıyla uygun”, diğer tüm maddelere verdikleri cevaplar “ bana çok uygun” 

olmuştur. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun (%81,9) olumlu şekilde (puan aralığı 

> 2,51) yanıt vermesi nedeniyle, araştırmaya katılan öğretmenlerinin öz yeterlik 

düzeyleri yüksektir şeklinde yorumlanır.  

Öğretmenlerin öz yeterlikleri belirleme ölçeğinden elde edilen öz yeterlik 

puanları maddelere göre incelendiğinde, öğretmenler “Güç sorunların çözümünü eğer 

gayret edersem başarabilirim” maddesinde ( X =3,43) en yüksek; “Beklenmedik 

durumlarda ne yapmam gerektiğini her zaman bilirim” maddesinde ise ( X =2,92) en 

düşük ortalamayı almışlardır. Diğer yandan en düşük ortalama ikinci değere sahip olan 

“Bana karşı çıkıldığında kendimi kabul ettirecek çare ve yolları bulurum” maddesi de 

dâhil olmak üzere tüm maddelerde yüksek düzeyde yeterli olduklarını tespit edilmiştir.  

Çizelge 4’te müdür yardımcılarının ölçek maddelerine verdikleri cevapların 

frekans, yüzdelik, aritmetik ortalama ve standart sapmaları verilmiştir. 

Çizelge 4 incelendiğinde, araştırmaya katılan müdür yardımcılarının genel öz 

yeterlik ölçeği maddelerinin ortalaması ( X =3,37) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, 

ölçeğin geneli için müdür yardımcılarının %48,1’i “Bana Tamamıyla Uygun”, %42,6’sı 

“Bana Çok Uygun”, %8,3’ü “Bana Biraz Uygun”, %1’i “Bana Kesinlikle Uygun Değil” 

yanıtını vermiştir. Müdür yardımcılarının 2. 3. ve 4. maddelere verdikleri cevapların 

ortalaması “bana tamamıyla uygun”, diğer tüm maddelere verdikleri cevaplar “ bana 

çok uygun” olmuştur. Müdür yardımcılarının büyük bir çoğunluğunun olumlu şekilde 

yanıt vermesi nedeniyle, araştırmaya katılan müdür yardımcılarının öz yeterlik 

düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir.  

Müdür yardımcılarının genel öz yeterliklerini belirlemek için kullanılan ölçekten 

elde edilen öz yeterlik puanları maddelere göre incelendiğinde, müdür yardımcıları 

“Güç sorunların çözümünü eğer gayret edersem başarabilirim” maddesinde ( X =3,67) 

en yüksek; “Beklenmedik durumlarda ne yapmam gerektiğini her zaman bilirim” 
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maddesinde ise ( X =3,17) en düşük ortalamayı almışlardır. Diğer yandan en düşük 

ikinci ortalama değere sahip madde de dâhil olmak üzere tüm maddelerde yüksek 

düzeyde yeterli olduklarını tespit edilmiştir. 

Çizelge 4.  Müdür Yardımcılarının Öz Yeterlik Düzeyleri 

Genel Öz Yeterlik Maddeleri 

Kesinlikle 

Uygun 

Değil 

Kısmen 

Uygun 

Çok 

Uygun 

Tamamıyla 

Uygun X  SS 

 

f % f % f % f %   

1.Yenibirdurumlakarşılaştığımda 
ne yapmam gerektiğini bilirim. 

 

0 0 10 11,1 35 38,9 45 50 3,39 0,682 

2.Beklenmedik durumlarda ne 
yapmam gerektiğini her zaman 
bilirim. 
 

1 1,1 14 15,6 44 48,9 31 34,4 3,17 
0,723 

3.Bana karşı çıkıldığında kendimi 
kabul ettirecek çare ve yolları 
bulurum. 
 

1 1,1 13 14,4 41 45,6 35 38,9 3,22 0,731 

4.Ne olursa olsun üstesinden 
gelirim. 
 

2 2,2 8 8,8 50 55,6 30 33,3 3,20 0,690 

5.Güç sorunların çözümünü eğer 
gayret edersem başarabilirim. 
 

0 0 1 1,1 28 31,1 61 67,8 3,67 0,497 

6.Tasarılarımı gerçekleştirmek 
ve hedeflerime erişmek bana güç 
gelmez. 
 

1 1,1 7 7,8 36 40 46 51,1 3,41 0,685 

7.Bir sorunla karşılaştığımda onu 
halledebilmeye yönelik birçok 
fikirlerim vardır. 
 

1 1,1 5 5,6 33 36,7 51 56,7 3,49 0,658 

8.Güçlükleri soğukkanlılıkla 
karşılarım, çünkü yeteneklerime 
her zaman güvenebilirim. 
 

1 1,1 6 6,7 35 38,9 48 53,3 3,44 0,672 

9.Ani olayların da hakkından 
gelebileceğimi sanıyorum. 
 

1 1,1 7 7,8 44 48,9 38 42,2 3,32 0,668 

10.Her sorun için bir çözümüm 
vardır. 
 

1 1,1 4 4,4 37 41,1 48 53,3 3,47 0,664 

Genel Ortalama   1,0  8,3  42,6  48,1 3,37 0,667 

  

Çizelge 5’te okul müdürlerinin ölçek maddelerine verdikleri cevapların frekans, 

yüzdelik, aritmetik ortalama ve standart sapmaları verilmiştir. 
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Çizelge 5’te görüldüğü gibi, araştırmaya katılan müdürlerin genel genel öz 

yeterlik ölçeği maddelerinin ortalaması ( X =3,48) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, 

ölçeğin geneli için müdürlerin %57,7’si “Bana Tamamıyla Uygun”, %35’i “Bana Çok 

Uygun”, %5,4’ü “Bana Biraz Uygun”, %1,9’ u “Bana Kesinlikle Uygun Değil” yanıtını 

vermiştir. Okul müdürlerinin tüm maddelere verdikleri cevaplar “ bana çok uygun” 

olmuştur. Müdürlerin %92,7’sinin olumlu şekilde yanıt vermesi nedeniyle, araştırmaya 

katılan öğretmenlerinin öz yeterlik düzeyleri çok yüksektir denilebilir.  

Çizelge 5.  Okul Müdürlerinin Öz Yeterlik Düzeyleri 

Genel Öz Yeterlik Maddeleri 

Kesinlikle 

Uygun 

Değil 

Kısmen 

Uygun 

Çok 

Uygun 

Tamamıyla 

Uygun X  SS 

 f % f % f % f %   

1.Yenibirdurumlakarşılaştığımda 
ne yapmam gerektiğini bilirim. 

 

1 1,3 1 1,3 22 27,5 56 70 3,66 0,572 

2.Beklenmedik durumlarda ne 
yapmam gerektiğini her zaman 
bilirim. 
 

1 1,3 4 5,0 37 46,3 38 47,5 3,40 
0,648 

3.Bana karşı çıkıldığında kendimi 
kabul ettirecek çare ve yolları 
bulurum. 
 

3 3,8 7 8,8 29 36,3 41 51,3 3,35 0,797 

4.Ne olursa olsun üstesinden 
gelirim. 
 

2 2,5 5 6,3 38 47,5 35 43,8 3,33 0,708 

5.Güç sorunların çözümünü eğer 
gayret edersem başarabilirim. 
 

1 1,3 1 1,3 21 26,3 57 71,3 3,68 0,569 

6.Tasarılarımı gerçekleştirmek ve 
hedeflerime erişmek bana güç 
gelmez. 
 

1 1,3 4 5,0 26 32,5 49 61,3 3,54 0,655 

7.Bir sorunla karşılaştığımda onu 
halledebilmeye yönelik birçok 
fikirlerim vardır. 
 

1 1,3 4 5,0 25 31,3 50 62,5 3,55 0,654 

8.Güçlükleri soğukkanlılıkla 
karşılarım, çünkü yeteneklerime 
her zaman güvenebilirim. 
 

1 1,3 9 11,3 24 30,0 46 57,5 3,44 0,744 

9.Ani olayların da hakkından 
gelebileceğimi sanıyorum. 
 

3 3,8 2 2,5 34 42,5 41 51,3 3,41 0,724 

10.Her sorun için bir çözümüm 
vardır. 
 

1 1,3 6 7,5 24 30,0 49 61,3 3,51 0,693 

Genel Ortalama   1,9  5,4  35,0  57,7 3,48 0,676 
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Müdürlerin öz yeterlikleri belirleme ölçeğinden elde edilen öz yeterlik puanları 

maddelere göre incelendiğinde, öğretmenler “Güç sorunların çözümünü eğer gayret 

edersem başarabilirim” maddesinde ( X =3,68) en yüksek; “Ne olursa olsun üstesinden 

gelirim” maddesinde ise ( X =3,33) en düşük ortalamayı almışlardır. Diğer yandan en 

düşük ortalama değere sahip madde de dâhil olmak üzere tüm maddelerde yüksek 

düzeyde yeterli olduklarını tespit edilmiştir. 

Çizelge 5 incelendiğinde, bütün maddelerin ortalamaların birbirine yakınlığı 

dikkat çekmektedir ve bu nedenle müdürlerin maddeler bazında genel olarak 

değerlendirildiğinde, birbirine yakın ve eşit derecede yeterli oldukları söylenebilir. 

Görev Gruplarının Öz Yeterlik Algı Düzeyleri 

Çizelge 6’ya bakıldığında grupların genel öz yeterlik toplam puanlarının 

ortalaması ( X =31,81) ve grupların ölçekte verdikleri en düşük ve en yüksek puanlar 

verilmiştir. 

Çizelge 6.  Görev Gruplarının Öz Yeterlik Puanları  

 

 

Görev Grubu 

Öz Yeterlik Toplam Puanları 

 
Frekans           Ortalama          En Düşük     En Yüksek 

Öğretmen 755 31,25 14 40 

Müdür Yardımcısı 90 33,78 13 40 

Okul Müdürü 80 34,86 10 40 

Toplam 925 31,81 10 40 

 

Grupların öz yeterlik algı düzeyleri incelendiğinde, öğretmenlerin öz yeterlik algı 

düzeyinin ( X =31,25) öz yeterlik toplam puanlarının ortalamasından az, müdür 

yardımcılarının öz yeterlik düzeyinin ( X =33,78) ve okul müdürlerinin öz yeterlik 

düzeyinin ( X =34,86), öz yeterlik toplam puanlarının ortalamasından fazla olduğu 

tespit edilmiştir.  
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Grupların ölçeğe verilen en düşük ve en yüksek puanlara bakıldığında ise 

öğretmenlerin ölçeğe verdikleri en düşük puanın 14, müdür yardımcılarının ölçeğe 

verdikleri en düşük puanın 13, okul müdürlerinin verdikleri en düşük puanın ise 10 

olduğu görülmüştür. Grupların ölçeğe verdikleri en yüksek puan ise ortak olup 40 

olduğu görülmüştür. 

Öz Yeterliğin Görev Gruplarına Göre Karşılaştırılması 

 Görev gruplarının genel öz yeterlik ölçeği toplam puanlarının aritmetik 

ortalaması ve standart sapmaları incelenmiş ve Çizelge 7’de verilmiştir. 

Çizelge 7.  Görev Grupları ile Öz Yeterlik Toplam Puanları  

Boyut Görev N X  SS 

Öz Yeterlik Düzeyleri 

Öğretmen 755 31,25 5,132 

Müdür Yardımcısı 90 33,78 4,935 

Okul Müdürü 80 34,86 5,277 

Toplam 925 31,81 5,259 

 

Eğitimcilerin görev gruplarına göre genel öz yeterlik algı düzeyleri 

karşılaştırıldığında, okul müdürlerinin öz yeterlik algı düzeyleri toplam puan 

ortalamasının ( X =34,86) müdür yardımcılarının  ( X =33,78) ve öğretmenlerin ( X

=31,25) öz yeterlik algı düzeyleri toplam puan ortalamasından daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 

Eğitimcilerin genel öz yeterlik algı düzeylerinin anlamlı bir şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek amacıyla istatistiksel testlerden parametrik bir test olan tek 

yönlü varyans analizi kullanılmış ve elde edilen bulgular Çizelge 8’de sunulmuştur.  

Çizelge 8’de görüldüğü gibi eğitimcilerin öz yeterlik algı düzeyleri toplam 

puanlarının görev grupları arasında manidar şekilde farklılaştığı saptanmıştır (F(2-

922)=25,294; p<.01).  
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Çizelge 8.  Görev Grupları ile Öz Yeterlik Puanları İlişkisi 

Kaynak KT sd KO F P 

Yöntem 1329,284 2 664,642 25,294 0,00** 

Deneysel Hata 24227,228 922 26,277   

Toplam 25556,512 924    

**p  <.01 

Gruplar arasında beliren bu farkın kaynağını belirlemek üzere karşılaştırmalar 

yapmak için post hoc test istatistiğinin uygulanması gerekmektedir. Söz konusu 

farklılığı yaratan grup ya da gruplar için uygulanan çoklu karşılaşma testlerinden 

Bonferroni testinin istatistikleri Çizelge 9’da verilmiştir. 

Çizelge 9.  Görev Grupları ile Öz Yeterlik Puanları Post Hoc Testi Sonuçları 

Görev (I) Görev (J) Ortalama Farkı  (I-J) Sh P 

Öğretmen 

Müdür yardımcısı -2,526* ,572 ,000** 

Okul Müdürü -3,611* ,603 ,000** 

Müdür Yardımcısı 

Öğretmen 2,526* ,572 ,000** 

Okul Müdürü -1,085 ,788 ,506 

Okul Müdürü 

Öğretmen 3,611* ,603 ,000** 

Müdür Yardımcısı 1,085 ,788 ,506 
**p<.01 

Farkın hangi guruplar arasında olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan Post 

Hoc Testlerinden Bonferroni sonuçlarına göre öz yeterlik toplam puanları; müdür 

yardımcıları ile öğretmenler arasında (p<.01) müdür yardımcıları lehine, okul müdürleri 

ile öğretmenler arasında (p<.01) müdürlerin lehine istatiksel olarak anlamlı şekilde 

farklılaşmaktadır. Müdürler ile müdür yardımcılarının öz yeterliğe yönelik toplam 

puanları farklılaşmamaktadır. 
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Görev Gruplarının Eğitim Düzeyine Göre Öz Yeterlik İlişkisi 

Görev gruplarının genel öz yeterlik algı düzeylerinin eğitim düzeylerine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi için bağımsız örneklem t testinden 

yararlanılmış ve elde edilen bulgular Çizelge 10’da sunulmuştur. Görev gruplarının 

eğitim düzeyleri lisans, yüksek lisans ve doktora olmasına rağmen doktora yapan 

eğitimcilerin sayısının az olması (6) ve testin istatistiksel gücünün arttırılması sebebiyle 

yüksek lisans ve doktora mezunu eğitimcilerin eğitim düzeyi Çizelge 10’da lisansüstü 

olarak belirtilmiştir. 

Çizelge 10.  Görev Gruplarının Eğitim Düzeyine Göre Öz Yeterlik İlişkisi 

Görev 

Grubu 

Eğitim 

Düzeyi 
N X  SS t sd p 

Toplam 

Lisans 790 31,50 5,229 -4,339 923 0,00** 

Lisansüstü 135 33,61 5,093    

Öğretmen 

Lisans 688 31,12 5,164 -2,329 753 0,02*     

Lisansüstü 67 32,64 4,601    

Müdür 

Yardımcısı 

Lisans 63 33,60 4,920 -0,511 88 0,61 

Lisansüstü 27 34,19 5,039    

Okul 

Müdürü 

Lisans 39 34,92 4,896 0,100 78 0,92 

Lisansüstü 41 34,80 5,675    

**p<.01, *p<.05 

Eğitimcilerin öz yeterlikleri ile eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 

(t(923)=-4,339 p<.01) bulunmaktadır. Lisansüstü mezunu eğitimcilerin öz yeterlik toplam 

puan ortalamasının ( X =33,61) lisans mezunu eğitimcilerin öz yeterlik toplam puan 

ortalamasına ( X =31,50) göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu araştırma 

sonucu göstermektedir ki eğitimcilerin öz yeterlik düzeyleri eğitim düzeyi arttıkça daha 

da artmaktadır. 



 
 

30 
 

Öğretmenlerin öz yeterlikleri ile eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 

(t(753)=-2,329 p<.05) bulunmaktadır. Lisansüstü mezunu öğretmenlerin öz yeterlik 

toplam puan ortalamasının ( X =32,64) lisans mezunu öğretmenlerin öz yeterlik toplam 

puan ortalamasına ( X =31,12) göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Müdür yardımcılarının öz yeterlikleri ile eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır. Lisansüstü mezunu müdür yardımcılarının öz yeterlik toplam 

puan ortalamasının ( X =34,19) lisans mezunu müdür yardımcılarının öz yeterlik toplam 

puan ortalamasına ( X =33,60) göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Okul müdürlerinin öz yeterlikleri ile eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır. Lisansüstü mezunu okul müdürlerinin öz yeterlik toplam puan 

ortalaması ( X =33,80) ile lisans mezunu okul müdürlerinin öz yeterlik toplam puan 

ortalaması ( X =33,92) eşittir denilebilir. 

Görev Gruplarının Kariyer Hedefleri Durumuna Göre Öz Yeterlik 

Düzeyi İlişkisi 

 Görev gruplarının genel öz yeterlik algı düzeylerinin kariyer hedeflerinin olup 

olmamasına göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi için bağımsız örneklem t 

testinden yararlanılmıştır ve elde edilen bulgular Çizelge 11’de sunulmuştur. 

Eğitimcilerin öz yeterlik algı düzeyleri ile kariyer hedefleri arasında anlamlı bir 

farklılık (t(923)=4,44 p<.01) bulunmaktadır. Kariyer hedefi olan eğitimcilerin öz yeterlik 

toplam puanları ortalaması ( X =32,54) kariyer hedefi olmayan eğitimcilerin öz yeterlik 

toplam puan ortalamasına ( X =31,02) göre daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Öğretmenlerin öz yeterlik algı düzeyleri kariyer hedefinin olup olmamasına göre 

farklılaşmaktadır (t(753)=2,55, p<.05). Kariyer hedefi olan öğretmenlerin öz yeterlik 

toplam puanları ortalaması ( X =31,75), kariyer hedefi olmayan öğretmenlerin öz 

yeterlik toplam puan ortalamasından  ( X =30,80) yüksektir. Bu bulgu, öğretmenlerin 

GÖYÖ puanları ile kariyer hedefleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu şeklinde de 

yorumlanır. 

Müdür Yardımcılarının öz yeterlik toplam puanı kariyer hedefinin olup 

olmamasına göre farklılaşmaktadır (t(88)=3,88, p<.01). Kariyer hedefi olan müdür 
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yardımcılarının öz yeterlik toplam puanları ortalaması ( X =34,91), kariyer hedefi 

olmayan müdür yardımcılarının öz yeterlik toplam puan ortalamasından ( X =30,67) 

yüksektir. Bu bulgu, müdür yardımcılarının GÖYÖ puanları ile kariyer hedefleri 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu şeklinde de yorumlanır. 

Okul müdürlerinin öz yeterlik algı düzeyleri toplam puanı kariyer hedefinin olup 

olmamasına göre farklılaşmamaktadır. Kariyer hedefi olan okul müdürlerinin öz yeterlik 

toplam puanları ortalaması ( X =34,89), kariyer hedefi olmayan okul müdürlerinin öz 

yeterlik toplam puan ortalamasından ( X =34,80) yüksektir. Bu bulgu, okul müdürlerinin 

GÖYÖ puanları ile kariyer hedefleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı şeklinde de 

yorumlanır. 

Çizelge 11.  Görev Gruplarının Kariyer Hedefine Göre Öz Yeterlik İlişkisi 

Görev 

Grubu 

Kariyer 

Hedefi 
N X  SS t sd p 

Toplam 

Var 482 32,54 5,111 4,446 923 0,00** 

Yok 443 31,02 5,308    

Öğretmen 

Var 361 31,75 4,954 2,553 753 0,01*     

Yok 394 30,80 5,256    

Müdür 

Yardımcısı 

Var 66 34,91 4,213 3,881 88 0,00** 

Yok 24 30,67 5,506    

Okul 

Müdürü 

Var 55 34,89 5,573 0,71 78 0,94 

Yok 25 34,80 4,664    

**p<.01, *p<.05 
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Görev Gruplarının Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi 

 Araştırmanın üçüncü alt problemi çerçevesinde, eğitimcilerin kariyer 

basamaklarına göre öz yeterlik düzeyleri demografik özelliklere (cinsiyet, medeni 

durum, yaş ve kıdeme) göre incelenmiştir. Araştırma kapsamında incelenen 

demografik özelliklerden 2 değişkenli olanlarda (cinsiyet ve medeni durum) bağımsız 

örneklemler t testi, 3 ve daha fazla değişkeni olanlarda (yaş ve kıdem) ANOVA testi 

kullanılmıştır. Değişkenler için kullanılan test sonuçları kariyer basamaklarına göre 

çizelgelerle sunulmuştur. 

Eğitimcilerin genel öz yeterlik algı düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığının belirlenmesi için t testinden yararlanılmıştır ve elde edilen bulgular 

Çizelge 12’de sunulmuştur. Görev gruplarının (Çizelge 1’ de) cinsiyet dağılımına 

bakıldığında kadın okul müdürlerinin sayısının az olması (8) ve testin istatistiksel 

gücünün arttırılması sebebiyle görev gruplarından müdür yardımcıları ve okul müdürleri 

Çizelge 12’de okul yöneticileri olarak gruplandırılmıştır. 

Çizelge 12.  Öz Yeterlik Puanları ile Cinsiyet İlişkisi 

Görev 

Grubu 
Cinsiyet N X  SS t sd p 

Toplam 

Kadın 535 30,96 5,223 -5,840 923 0,00** 

Erkek 390 32,97 5,091    

Öğretmen 

Kadın 496 30,72 5,185 -3,995 753 0,00** 

Erkek 259 32,27 4,878    

Okul 

Yöneticileri 

Kadın 39 34,08 4,726 -0,293 168 0,770 

Erkek 131 34,35 5,237    

**p <.01 

Eğitimcilerin öz yeterlik toplam puanları cinsiyete göre farklılaşmaktadır [t (923) = -

5,840, p<.01). Erkek eğitimcilerin öz yeterlik toplam puanları ( X =32,97) kadın 
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eğitimcilerin puanlarından ( X =30,96) daha yüksektir. Bu bulgu, eğitimcilerin öz yeterlik 

toplam puanları ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık olduğu şeklinde de yorumlanır.  

Öğretmenlerin GÖYÖ toplam puanları cinsiyete göre farklılaşmaktadır [t (753) = -

3,995, p<.01). Erkek öğretmenlerin GÖYÖ puanları ( X =32,27) kadın öğretmenlerin 

toplam puanlarından ( X =30,72) daha yüksektir. Bu bulgu, öğretmenlerin GÖYÖ 

puanları ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık olduğu şeklinde de yorumlanır. 

Okul yöneticilerinin (müdür yardımcısı ve okul müdürlerinin) GÖYÖ toplam 

puanları cinsiyete göre farklılaşmamaktadır. Erkek okul yöneticilerin GÖYÖ puanları (

X =34,35) kadın okul yöneticilerinin puanları ( X =34,08) ile istatistiksel olarak eşit 

sayılabilecek kadar yakındır. Bu bulgu, kadın yöneticiler ile erkek okul yöneticilerin öz 

yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığını gösterir. 

 Kariyer basamaklarının kadınlar ve erkekler üzerinde öz yeterlik algı düzeyine 

etkisini incelemek amacıyla öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin öz yeterlik algı 

düzeyleri cinsiyete göre istatistiksel olarak bağımsız örneklemler t testi kullanılarak ayrı 

ayrı incelenmiş ve ulaşılan istatistiki sonuçlar Çizelge 13’te verilmiştir. 

Çizelge 13.  Cinsiyete Göre Görev Gruplarının Öz Yeterlik Algı Düzeyleri  

Cinsiyet 
Görev 

Grubu 
N X  SS t sd p 

Kadın 

Öğretmen 496 30,72 5,185 -3,919 533 0,00** 

Yönetici 39 34,08 4,726    

Erkek 

Öğretmen 259 32,27 5,294 -3,873 388 0,00** 

Yönetici 131 34,35 5,128    

**p <.01 

Kadın eğitimcilerin öz yeterlik toplam puanı kariyer basamağına göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir [t(533) = -3,919, p<.05). Okul yönetiminde görev alan kadın 

eğitimcilerin öz yeterlik toplam puan ortalaması ( X =34,08) ile kadın öğretmenlerin öz 

yeterlik toplam puan ortalamasına ( X =31,93) göre daha yüksektir.  Bu sonuç, kadın 

eğitimcilerin öz yeterlik algı düzeylerinin yer aldıkları kariyer basamağına göre 
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farklılaştığını gösterir. Mesleki yetkileri daha fazla olan kadın eğitimcilerin (okul 

yöneticilerinin) kadın öğretmenlere göre öz yeterlik algı düzeylerinin daha yüksek 

olması, mesleki yetkinin öz yeterlik düzeyi üzerinde etkili olduğunu gösterir 

Erkek eğitimcilerin öz yeterlik toplam puanı kariyer basamağına göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir [t(388) = -3,873, p<.05). Okul yönetiminde görev alan erkek 

eğitimcilerin öz yeterlik toplam puan ortalaması ( X =34,25) ile erkek öğretmenlerin öz 

yeterlik toplam puan ortalamasına ( X =32,27) göre daha yüksektir.  Bu sonuç, erkek 

eğitimcilerin öz yeterlik algı düzeylerinin yer aldıkları kariyer basamağına göre 

farklılaştığını gösterir.  

Eğitimcilerin genel öz yeterlik algı düzeylerinin medeni durumlarına göre 

farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi için t testinden yararlanılmıştır ve elde edilen 

bulgular Çizelge 14’te sunulmuştur. 

Çizelge 14.  Öz Yeterlik Puanları ile Medeni Durum İlişkisi 

Görev 

Grubu 

Medeni 

Durum 
N X  SS t sd p 

Toplam 

Evli 742 31,78 5,294 -0,358 923 0,720 

Bekar 183 31,93 5,128    

*p <.05 

Eğitimcilerin GÖYÖ puanları medeni duruma göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Evli eğitimcilerin GÖYÖ puanları ( X =31,78) ile bekar eğitimcilerin 

puanları ( X =31,93) istatistiksel olarak eşittir. Bu sonuç, görev gruplarının (öğretmen, 

müdür yardımcısı ve okul müdürleri) öz yeterlik algı düzeylerinin medeni duruma göre 

farklılaşmadığını gösterir. 

Çizelge 15’te görev gruplarının yaşa göre öz yeterlik algı düzeyleri ortalamaları 

ve standart sapmaları sunulmuştur. 

Eğitimcilerin yaşa göre genel öz yeterlik algı düzeyleri karşılaştırıldığında, 50 ve 

üzeri yaş aralığında olan eğitimcilerin öz yeterlik toplam puan ortalamasının ( X

=33,10), 40-49 yaş ( X =32,49), 30-39 yaş ( X =31,66) ve 20-29 yaş aralığında olan 

eğitimcilerin öz yeterlik toplam puan ortalamasından ( X =30,53) daha yüksek olduğu 
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görülmektedir. Eğitimcilerin yaşa göre öz yeterlik toplam puan ortalaması en düşük 

olan grup 20-29 yaş aralığındaki eğitimcilere aittir. Bu araştırma sonucuna göre 

eğitimcilerin yaşları arttıkça öz yeterliklerinin de pozitif yönde artış gösterdiği 

söylenebilir. 

Çizelge 15.  Görev Gruplarının Yaşa Göre Öz Yeterlikleri 

Görev Grubu Yaş N X  SS 

Toplam 

20-29 173 30,53 4,824 

30-39 413 31,66 5,160 

40-49 253 32,49 5,257 

50 ve üzeri 86 33,10 6,002 

Öğretmen 

20-29 167 30,41 4,748 

30-39 365 31,28 5,172 

40-49 179 31,79 5,196 

50 ve üzeri 44 32,02 5,663 

Müdür 

Yardımcısı 

20-29 5 32,60 6,066 

30-39 34 34,50 4,077 

40-49 45 33,84 5,170 

50 ve üzeri 6 30,17 6,210 

Okul Müdürü 

20-29 1 40,00 4,254 

30-39 14 34,64 4,884 

40-49 29 34,72 6,021 

50 ve üzeri 36 34,92 5,277 

 

Öğretmen gurubunun yaşa göre genel öz yeterlik düzeyleri karşılaştırıldığında, 

50 ve üzeri yaş aralığında olan öğretmenlerin öz yeterlik toplam puan ortalamasının (

X =32,02), 40-49 yaş ( X =31,79), 30-39 yaş ( X =31,28) ve 20-29 yaş aralığında olan 

eğitimcilerin öz yeterlik toplam puan ortalamasından ( X =30,41) daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Öğretmenlerin yaşa göre öz yeterlik toplam puan ortalaması en düşük 

olan grup 20-29 yaş aralığındaki eğitimcilere aittir.  
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Müdür yardımcıları grubunda yaşa göre en yüksek öz yeterlik toplam puan 

ortalamasının 30-39 yaş aralığında olan müdür yardımcılarına ( X =34,50) ait olduğu 

görülmektedir. Bu ortalamayı sırasıyla 40-49 yaş ( X =33,84), 20-29 yaş ( X =32,60) ve 

50 ve üzeri yaş ( X =30,17)  aralığında olan müdür yardımcıları takip etmektedir. 

Okul müdürleri grubunda yaşa göre en yüksek öz yeterlik toplam puan 

ortalamasının 20-29 yaş aralığında olan okul müdürlerine ( X =40,00) ait olduğu 

görülmektedir. Bu ortalamayı sırasıyla 50 ve üzeri yaş ( X =34,92), 40-49 yaş ( X

=34,72) ve 30-39 yaş ( X =34,64)  aralığında olan okul müdürleri takip etmektedir.  

Görev gruplarının genel öz yeterlik algı düzeylerinin yaşa göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek amacıyla istatistiksel testlerden parametrik bir test olan tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmış ve elde edilen bulgular Çizelge 16’da 

sunulmuştur. 

Çizelge 16.  Görev Gruplarının Yaşa Göre Öz Yeterlik İlişkisi 

Görev 

Grubu 
Kaynak KT Sd KO F p 

Toplam 

Yöntem 557,218 3 185,739 6,843 0,000** 

D. Hata 24999,294 921 27,144   

Toplam 25556,512 924    

Öğretmen 

Yöntem 198,049 3 66,016 2,522 0,057 

D. Hata 19662,136 751 26,181   

Toplam 19860,185 754    

Müdür 

Yardımcısı 

Yöntem 103,111 3 34,370 1,432 0,239 

D. Hata 2064,444 86 24,005   

Toplam 2167,556 89    

Okul 

Müdürü 

Yöntem 27,730 3 9,243 0,323 0,808 

D. Hata 2171,757 76 28,576   

Toplam 2199,487 79    

**p <.01 

Çizelge 16’da görüldüğü gibi eğitimcilerin öz yeterlik algı düzeyleri toplam 

puanlarının yaş grupları arasında manidar şekilde farklılaştığı saptanmış (F(3-921)=6,843; 

p<.01) olup görev grupları ayrı ayrı incelendiğinde öğretmenlerin, müdür 
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yardımcılarının ve okul müdürlerinin öz yeterlik algı düzeyleri toplam puanlarının yaş 

grupları arasında manidar şekilde farklılaşmadığı saptanmıştır. 

Eğitimcilerin yaş grupları arasında beliren bu farkın kaynağını belirlemek üzere 

karşılaştırmalar yapmak için post hoc test istatistiğinin uygulanması gerekmektedir. Söz 

konusu farklılığı yaratan grup ya da gruplar için uygulanan çoklu karşılaşma 

testlerinden Bonferroni testinin istatistikleri Çizelge 17’de verilmiştir. 

Çizelge 17. Görev Gruplarının Öz Yeterlik Puanlarının Yaşa Göre Post Hoc Testi Sonuçları 

Yaş (I) Yaş(J) Ortalama Farkı (I-J) Sh P 

0-29 

30-39 -1,133 ,472 ,099 

40-49 -1,968* ,514 ,001** 

50 ve üstü -2,579* ,687 ,001** 

30-39 

20-29 1,133 ,472 ,099 

40-49 -,835 ,416 ,269 

50 ve üstü -1,446 ,618 ,116 

40-49 

20-29 1,968* ,514 ,001** 

30-39 ,835 ,416 ,269 

50 ve üstü -,611 ,650 1,000 

50 ve üstü 

20-29 2,579* ,687 ,001** 

30-39 1,446 ,618 ,116 

40-49 ,611 ,650 1,000 

**p <.01 

Eğitimcilerin öz yeterlik algı düzeyi ile yaşa göre farklılaşmaktadır (p<.01). 

Farkın kaynağına ilişkin yapılan Bonferroni testi sonuçlarına göre; 20-29 yaş ile 40-49 

yaş aralığında olan eğitimciler arasında 40-49 yaş aralığındaki eğitimcilerin lehine 

(p<.01), 20-29 yaş ile 50 ve üzeri yaş aralığında olan eğitimciler arasında 50 ve üzeri 

yaş aralığındaki eğitimcilerin lehine (p<.01) anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

Çizelge 18’de görev gruplarının mesleki kıdeme göre öz yeterlik toplam puan 

ortalamaları ve standart sapmaları sunulmuştur. 
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Çizelge 18.  Görev Gruplarının Mesleki Kıdeme Göre Öz Yeterlikleri 

Görev Grubu Kıdem N X  SS 

Toplam 

1-5 132 30,89 5,190 

6-10 267 31,17 5,010 

11-15 190 31,57 5,209 

16-20 161 33,02 4,850 

21 ve Üzeri 175 32,62 5,810 

Öğretmen 

1-5 129 30,88 5,159 

6-10 247 30,91 5,020 

11-15 157 31,01 5,254 

16-20 123 32,41 4,972 

21 ve Üzeri 99 31,52 5,252 

Müdür 

Yardımcısı 

1-5 2 26,50 0,707 

6-10 18 34,39 3,822 

11-15 25 34,40 3,926 

16-20 23 34,00 3,943 

21 ve Üzeri 22 33,00 7,138 

Okul Müdürü 

1-5 1 40,00 2,828 

6-10 2 34,00 4,862 

11-15 8 33,75 3,314 

16-20 15 36,53 5,804 

21 ve Üzeri 54 34,50 5,277 

Eğitimcilerin kıdeme göre genel öz yeterlik algı düzeyleri karşılaştırıldığında, 16-

20 yıl görev yapmış olan eğitimcilerin öz yeterlik toplam puan ortalamasının ( X

=33,02), 21 ve üzeri yıl ( X =32,62), 11-15 yıl ( X =31,57), 6-10 yıl ( X =31,17) ve 1-5 

yıl görev yapmış olan eğitimcilerin öz yeterlik toplam puan ortalamasından ( X =30,89) 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Eğitimcilerin kıdem olarak öz yeterlik puan 

ortalaması en düşük olan grup 1-5 yıl görev yapmış eğitimcilere aittir. Bu araştırma ile 

eğitimcilerin meslekte geçirdikleri yıl arttıkça öz yeterliklerinin de pozitif yönde artış 

gösterdiği söylenebilir. 
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Öğretmen grubunun kıdeme genel öz yeterlik algı düzeyleri karşılaştırıldığında, 

16-20 yıl görev yapmış olan öğretmenlerin öz yeterlik toplam puan ortalamasının ( X

=32,41), 21 ve üzeri yıl ( X =31,52), 11-15 yıl ( X =31,01), 6-10 yıl ( X =30,91) ve 1-5 

yıl görev yapmış olan eğitimcilerin öz yeterlik toplam puan ortalamasından ( X =30,88) 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Öğretmen grubunda kıdem olarak öz yeterlik 

toplam puan ortalaması en düşük olan grup 1-5 yıl görev yapmış eğitimcilere aittir.  

Müdür yardımcılarının kıdeme göre en yüksek öz yeterlik toplam puan 

ortalamasının 6-10 yıl görev yapmış olan gruba ( X =34,39) ait olduğu görülmektedir. 

Bu ortalamayı sırasıyla 11-15 yıl ( X =34,40), 6-10 yıl ( X =34,00), 21 ve üzeri yıl ( X

=33,00),  ve 1-5 yıl ( X =26,50)  görev yapmış olan müdür yardımcıları takip etmektedir.  

Okul müdürlerinin kıdeme göre en yüksek öz yeterlik toplam puan ortalamasının 

1-5 yıl görev yapmış olan okul müdürüne ( X =40,00) ait olduğu görülmektedir. Bu 

ortalamayı sırasıyla 16-20 yıl ( X =36,53), 21 ve üzeri yıl ( X =34,50),  6-10 yıl ( X

=34,00) ve 11-15 yıl ( X =33,75) görev yapmış olan okul müdürleri takip etmektedir.  

Çizelge 19.  Görev Gruplarının Kıdeme Göre Öz Yeterlik İlişkisi 

Görev 

Grubu 
Kaynak KT sd KO F p 

Toplam 

Yöntem 586,324 4 146,581 5,401 0,00** 

D. Hata 24970,189 920 27,142   

Toplam 25556,512 924    

Öğretmen 

Yöntem 228,334 4 57,083 2,181 0,069 

D. Hata 19631,852 750 26,176   

Toplam 19860,185 754    

Müdür 

Yardımcısı 

Yöntem 136,778 4 34,194 1,141 0,231 

D. Hata 2030,778 85 23,892   

Toplam 2167,556 89    

Okul 

Müdürü 

Yöntem 86,754 7 21,689 0,770 0,548 

D. Hata 2112,733 75 28,170   

Toplam 2199,487 79    

**p <.01 
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Görev gruplarının genel öz yeterlik algı düzeylerinin kıdeme göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek amacıyla istatistiksel testlerden parametrik bir test olan tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmış ve elde edilen bulgular Çizelge 19’da 

sunulmuştur. 

Çizelge 19’da görüldüğü gibi eğitimcilerin öz yeterlik algı düzeyleri toplam 

puanlarının mesleki kıdemleri arasında manidar şekilde farklılaştığı saptanmıştır (F(4-

920)=5,401; p<.01). Görev grupları içerisinde öğretmenlerin (F(4-750)=2,181), müdür 

yardımcılarının (F(4-85)=1,141) ve okul müdürlerinin (F(7-75)= 0,770) öz yeterlik algı 

düzeyleri toplam puanlarının mesleki kıdemleri arasında manidar şekilde 

farklılaşmadığı saptanmıştır. 

Eğitimcilerin mesleki kıdem grupları arasında beliren bu farkın kaynağını 

belirlemek üzere karşılaştırmalar yapmak için post hoc test istatistiğinin uygulanması 

gerekmektedir. Söz konusu farklılığı yaratan grup ya da gruplar için uygulanan çoklu 

karşılaşma testlerinden Bonferroni testinin istatistikleri Çizelge 20’de verilmiştir. 

Görev gruplarının öz yeterlik algı düzeyi ile mesleki kıdem ilişkisi Çizelge 20’de 

verilmektedir. Görev gruplarının öz yeterlik algı düzeyi ile mesleki kıdem arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<.01). Farkın kaynağına ilişkin yapılan Bonferroni 

testi sonuçlarına göre; 

16-20 yıl ile 1-5 yıl görev yapmış olan eğitimciler arasında 16-20 yıl görev 

yapmış eğitimcilerin lehine (p<.01), 

16-20 yıl ile 6-10 yıl görev yapmış olan eğitimciler arasında 16-20 yıl görev 

yapmış eğitimcilerin lehine (p<.01), 

21 ve üzeri yıl ile 1-5 yıl görev yapmış olan eğitimciler arasında 21 ve üzeri yıl 

görev yapmış eğitimcilerin lehine (p<.05), 

21 ve üzeri yıl ile 6-10 yıl görev yapmış olan eğitimciler arasında 21 ve üzeri yıl 

görev yapmış eğitimcilerin lehine (p<.05) anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

11-15 yıl görev yapmış eğitimciler ile diğer mesleki kıdemlerdeki eğitimciler 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 
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Çizelge 20. Görev Gruplarının Öz Yeterlik Puanlarının Kıdeme Göre Post Hoc Testi 

Sonuçları 

Mesleki Kıdem (I) Mesleki Kıdem (J) Ortalama Farkı (I-J) Sh Sig. 

1-5 

6-10 -,282 ,554 1,00 

11-15 -,687 ,590 1,00 

16-20 -2,138* ,612 ,005** 

21 ve üzeri -1,736* ,601 ,039* 

6-10 

1-5 ,282 ,554 1,00 

11-15 -,405 ,494 1,00 

16-20 -1,856* ,520 ,004** 

21 ve üzeri -1,454* ,507 ,042 

11-15 

1-5 ,687 ,590 1,00 

6-10 ,405 ,494 1,00 

16-20 -1,451 ,558 ,095 

21 ve üzeri -1,049 ,546 ,549 

16-20 

1-5 2,138* ,612 ,005** 

6-10 1,856* ,520 ,004** 

11-15 1,451 ,558 ,095 

21 ve üzeri ,402 ,569 1,00 

21 ve üzeri 

1-5 1,736* ,601 ,039* 

6-10 1,454* ,507 ,042* 

11-15 1,049 ,546 ,549 

16-20 -,402 ,569 1,00 

**p <.01, *p <.05 

   Görev gruplarından öğretmen, müdür yardımcısı ve okul müdürlerinin öz 

yeterlik algı düzeyleri ile kıdem arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 



 
 

42 
 

Toplu Yorumlar 

 Eğitim alanında yetkinlik algısının kariyer gelişimine etkisinin incelendiği bu 

araştırmada İstanbul ili Pendik ilçesinde MEB’e bağlı tüm resmi ve özel okullarda görev 

yapan 925 eğitimci çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Çalışma gurubunun kariyer 

basamaklarına (görev değişkenine) göre demografik özellikleri frekans ve yüzde olarak 

çizelgeleştirilmiştir. 

Demografik Bilgiler 

Eğitimcilerin görevlerine göre frekans ve yüzde dağılımları incelediğinde, kadın 

öğretmenlerin sayısının erkek öğretmenlere göre daha fazla olduğu, okul yönetiminin 

ise ağırlıklı olarak (%77’si) erkek eğitimcilerden oluştuğu görülmektedir. Araştırmada 

elde edilen bulgular eşliğinde kadınların okul yönetiminde daha az yer aldığı 

görülmektedir. Kadın eğitimcilerin okul yönetiminde daha fazla bulunmalarını sağlamak 

adına MEB, 2017 yılı yönetici atamalarında her okul yönetiminde öncelikli olarak en az 

bir kadın yönetici olacak şekilde “kadın yönetici kontenjanı” belirlemiştir (Resmi Gazete 

Sayı: 30455, 2018). Uygulamanın henüz yeni bir uygulama olması, öğretmenlerin 

çalışma saatlerinin kadınlara daha uygun olması ve Çelikten (2004)’ in ifadesiyle 

kendilerine olan güvensizlik, çevreden destek görememe ve iş-aile arasında seçim 

yapamama gibi ikilemlerden dolayı idareciliği pek de isteyerek yapmamaları sebebiyle 

de kadınların yönetimde daha az sayıda olduğu söylenebilir. 

Eğitimcilerin yaşa göre frekans ve yüzde dağılımları incelediğinde; 

öğretmenlerin yaş ortalamalarının 30-39 yaş grubunda olduğu, mesleğe yeni başlayan 

ve 40-49 yaş aralığındaki öğretmen sayının en yüksek ikinci frekans dağılımına sahip 

olduğu, 50 ve üstü yaş grubundakilerin sayısının ise en az olduğu görülmektedir. 

Müdür yardımcılarının ve okul müdürlerinin yaşla frekans dağılımlarının da doğru 

orantılı olarak arttığı görülmektedir. Yaşları yüksek olan eğitimcilerin okul yönetiminde 

görev alma oranının daha yüksek olduğu görülmekte, bunun sebebi olarak yaşın 

ilerlemesiyle beraber sınıf içinde aktif rol almak istememeleri sebebiyle yönetici olmayı 

tercih etmeleri gösterilebilir. 

Eğitimcilerin kıdeme göre frekans ve yüzde dağılımları incelediğinde; okul 

müdürlerinin kıdem ortalamasının müdür yardımcılarına göre, müdür yardımcılarının 

kıdem ortalamasının da öğretmenlere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
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Eğitimcilerin meslekleriyle ilgili deneyimleri arttıkça yönetici olma oranlarının da arttığı 

sonucuna varılmaktadır.  

Eğitimcilerin öğrenim durumuna göre frekans ve yüzde dağılımları 

incelediğinde; kariyer basamakları arttıkça yüksek lisans yapanların sayısının da arttığı 

tespit edilmiştir. Doktora yapan eğitimcilerin sayısı eğitimcilerin kariyer 

basamaklarındaki görevlerine göre grup içerisinde en az frekans dağılımına sahip olsa 

da kariyer basamağı arttıkça gruplar içerisinde doktora yapanların oranın arttığı 

gözlenmektedir. Bu sonuçlar eşliğinde eğitimcilerin bulundukları kariyer basamakları 

yükseldikçe (kazandıkları deneyimler neticesinde) öğrenim durumu seviyesini de 

arttırmak istedikleri söylenebilir. Kariyerlerini iş anlamında geliştiren eğitimcilerin eğitim 

hayatlarında da geliştirdikleri görülmektedir. 

Eğitimcilerin kariyer hedeflerinin olup olmamasına göre frekans ve yüzde 

dağılımları incelediğinde; kariyerlerinin üst basamağında yer alan eğitimciler içinde 

kariyer hedefi olan eğitimcilerin (müdür yardımcısı ve müdürlerinin) sayıları kariyer 

hedefi olmayan eğitimcilere göre daha fazladır. Öğretmenlerde ise bu durum tam tersi 

yöndedir. Kariyer hedefi olmayan öğretmen sayısı kariyer hedefi olan öğretmen 

sayısına göre daha fazladır. Eğitimcilerin kariyer hedefinin olup olmaması durumu 

kariyerlerinde ilerlemek isteyip istemediklerini diğer bir ifadeyle kariyerlerini geliştirmek 

isteyip istemediğini ifade eden bir olgudur. Bu düşünceden yola çıkarak eğitimcilerin 

kariyer hedeflerinin olup olmaması kariyer geliştirme isteklerinin de bir göstergesi 

olarak kabul edilebilir. 

Eğitimcilerin Öz yeterlik Düzeyleri 

Eğitimcilerin genel öz yeterlik düzeyleri Aypay (2010)’ın geçerlik ve güvenirlik 

çalışmalarını yapıp Türkçe’ ye uyarladığı Genel Öz yeterlik Ölçeği ile belirlenmiştir. 

Kariyerin bireylerin bir üst basamağa çıkma arzusu, deneyim ve elde edilen tecrübeler 

olduğu (Can, 1999) tespitiyle eğitimcilerin mezun olduğu okul düzeyleri, kariyer 

basamakları ve kariyer hedefinin olup olmaması durumları kariyer gelişimi olarak 

değerlendirilebilir. Araştırmada kariyer gelişimini ifade eden “kariyer basamakları”, 

“eğitim düzeyleri” ve “kariyer hedefinin olup olmaması durumu” değişkenlerine göre 

eğitimcilerin öz yeterlik düzeyi ölçülmüş ve öz yeterlik kariyer gelişimi ilişkisi bu 

değişkenlere göre yorumlanmıştır.  
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Araştırmada eğitimcilerin kariyer basamaklarına göre öz yeterlik düzeyi 

incelenmiş, eğitimcilerin öz yeterlik algı düzeylerinin seviyesinin kariyer basamağı, 

eğitim düzeyi, kariyer hedefinin olması durumu, kıdem ve yaş değişkenleri ile pozitif 

yönde ilişkili olduğu görülmektedir.  

Öz yeterlik algı düzeyi kariyer basamaklarına göre incelendiğinde en yüksek 

olan görev grubu okul müdürleridir. Öğretmenlerin öz yeterlik algı düzeyleri yüksek 

olmasına rağmen görev gruplarının öz yeterlik toplam puan ortalamasının altında 

kalmıştır. Bu araştırmayı literatürde Aslan ve Kalkan (2018)’ın araştırması 

desteklemektedir. Araştırmada öğretmenlerin öz yeterlik algılarının “oldukça” düzeyinde 

çıkmasına rağmen, bunun istenilen düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Çünkü beşli likert 

ölçeğine göre bu sonucun, ölçeğin beşinci derecesi olan “çok” düzeyinde değil, 

dördüncü derecesi olan “oldukça yeterli” düzeyinde bulunduğu görülmektedir. Bununla 

birlikte öğretmenlerin öz yeterlik algılarının kabul edilebilir bir düzeyde varsayılabilir 

olduğu bu sonuç, bu araştırmayla paralellik göstermektedir. Gruplar arasında okul 

müdürlerin lehinde anlamlı bir farklılık vardır. Araştırmanın benzerini Başerer ve 

Başerer (2019:9) ve Uysal (2013:146) akademisyenler üzerinde yapmış ve 

akademisyenlerin genel öz yeterlik algı düzeylerinin kariyer basamaklarına göre 

anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşmıştır. Bu araştırmanın sonucu Başerer 

ve Başerer ile Uysal’ın araştırmasıyla benzerlik göstermemektedir. Literatürde eğitim 

alanında kariyer basamakları ile öz yeterlik ilişkisini inceleyen bu iki çalışmanın dışında 

çalışma bulunmamaktadır. Bu yüzdendir ki bu araştırma okul yöneticilerinin ve 

öğretmenlerin öz yeterlik algı düzeylerinin karşılaştırılması açısından arz etmektedir.  

Eğitim düzeyi ile görev ilişkisi incelendiğinde öğretmen grupları içinde 

lisansüstü mezunu öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık olduğu, müdür yardımcıları 

ve müdürlerin grup içlerinde eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmektedir.  

Kariyer hedefi ile görev ilişkisine bakıldığında öğretmen ve müdür yardımcısı 

görev gruplarında kariyer hedefi olan eğitimciler ve kariyer hedefi olmayan eğitimcilerin 

öz yeterlik algı düzeyleri arasında kariyer hedefi olan eğitimcilerin lehine anlamlı bir fark 

olduğu görülmektedir. Okul müdürleri içerisinde kariyer hedefi olan ve kariyer hedefi 

olmayan eğitimcilerin öz yeterlik algı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 

görülmemektedir.  
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Öz yeterlik ile Kariyer Gelişiminin Demografik Özelliklere Göre İlişkisi 

Cinsiyet 

 Öz yeterlik algı düzeyleri bakımından görev grupları ile cinsiyet ilişkisi arasında 

istatistiki olarak anlamlı bir fark vardır. Literatürde Pintrich ve De Groot (1990), Netz ve 

Raviv (2004), Yenilmez, Turgut, Anapa, ve Ersoy (2012), Morgil, Seçken ve Yücel 

(2004) ’in erkeklerin kadınlara göre daha yüksek düzeyde öz yeterlik algısına sahip 

olduklarını ortaya koydukları çalışmalar ile bu çalışma paralellik göstermektedir. 

Öğretmen grubunda kadınların sayısının erkeklerin sayısından fazla olmasına rağmen 

erkeklerin öz yeterlik algı düzeyi kadınlara göre fazladır, okul yöneticileri grubunda ise 

kadın yöneticilerin sayısının erkek yöneticilerin sayısına göre az olmasına rağmen 

kadın ve erkeklerin öz yeterlik düzeyleri anlamlı bir farklılık oluşturmamaktadır.  

Medeni Durum 

 Eğitimcilerin öz yeterlik algı düzeyleri kariyer basamaklarına göre incelendiğinde 

evli ve erkek eğitimcilerin ortalama olarak bir farklılık oluşturmadığı görülmektedir. 

Dolayısıyla eğitimcilerin öz yeterlik düzeyinin medeni durum ile ilişkisi yoktur. Bu 

sonuçlar literatürde Yazıcı (2015:53)’nın, Pekmezci (2010)’nin Sergek ve Sertbaş 

(2006)’ın araştırmalarıyla benzerlik göstermekte olup; bekâr ve ya evli olma durumunun 

bireylerin genel öz yeterlilik algı düzeyleri üzerinde etkili olmadığını ortaya koydukları 

çalışmalar ile örtüşmektedir. Bununla birlikte Benzer (2011)’in yaptığı araştırma 

sonucunda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin öz 

yeterlik algılarında medeni durum değişkeni açısından erkekler lehine anlamlı bir 

farklılık bulunmuştur. 

Yaş 

 Öz yeterlik algı düzeyleri bakımından görev grupları ile yaş ilişkisi arasında 

istatistiki olarak anlamlı bir fark vardır. 40-49 yaş aralığı ile 20-29 yaş aralığında olan 

eğitimciler arasında 40-49 yaş grubu lehine anlamlı bir farklılık vardır. Müdür ve müdür 

yardımcıları arasında öz yeterlik düzeyleri farklılaşmamaktadır. Aypay (2010:128)’ın 

genel öz yeterlik ölçeğinin Türkçe’ ye uyarlamasını yapmış olduğu çalışmada yaşça 

daha büyük olanların genel öz yeterliklerinin yaşça daha küçük olanlara oranla anlamlı 

bir biçimde daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu sonuç genel öz yeterlik ölçeğinin 

yaştan bağımsız düşünülemeyeceğini gösterir. 
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Kıdem 

Öz yeterlik algı düzeyleri bakımından görev grupları ile kıdem arasında istatistiki 

olarak anlamlı bir farklılık vardır. Kıdem grupları içerisinde 16-20 yılını dolduranların öz 

yeterlik algı düzeyi diğer yaş gruplarından anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. 

Eğitimcilerin meslekte kazandıkları tecrübeler, mesleklerini icra edebilmelerinde 

kendilerine duydukları inançları pozitif yönde etkilemektedir. Benzer (2011)’in 

araştırmasında da öğretmenlerin toplam öz yeterlik algı düzeylerinin mesleki kıdem 

değişkenine göre anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Örneğin toplam öz yeterlik 

alt boyutlarında 16-20 yıl kıdemi olan öğretmenlerin, 0-5 yıl kıdemi olan öğretmenlere 

göre kendilerini daha fazla yeterli hissettikleri görülmüştür. Eskici (2013) Gençtürk 

(2008), Turcan (2011), Zararsız (2012)’in yaptığı araştırmaların sonuçları 

incelendiğinde öğretmenlerin mesleklerindeki kıdemlerinin artmasıyla kendilerini çok 

daha fazla yeterli hissettikleri sonucu tespit edilmiştir. Cheung (2008), Say (2005), 

Campbell (1996),  öğretmenlerin kişilerarası öz yeterlik algıları üzerinde kıdem 

faktörünün anlamlı etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır ve araştırmanın sonucu 

literatürdeki çalışmalarla paralellik göstermektedir. 

Eğitim Düzeyleri 

 Eğitimcilerin öz yeterlik algı düzeyi ile eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık vardır. Görev grupları içerisinde doktora mezunu olan eğitimcilerin sayısı az 

olduğundan doktora ve yüksek lisans yapmış olan eğitimciler lisansüstü olarak 

gruplandırılmıştır. Genel olarak eğitimcilerde ve görev gruplarından öğretmen grubu 

içerisinde lisansüstü mezunlarının lisans mezunlarından daha yüksek öz yeterliğe 

sahip olduğu görülmüştür. Müdür yardımcısı ve okul müdürlerin grup içerisinde eğitim 

düzeyine göre öz yeterlik düzeyleri birbirinden farklılaşmamaktadır. Literatürdeki 

çalışmalara bakıldığında eğitimcilerin eğitim düzeyi ile öz yeterlik ilişkisini araştıran çok 

fazla çalışma olmadığı görülmektedir. Literatürde Karahan ve Balat (2011:11)’ ın 

çalışmasına ve Yardımcı & Başbakkal (2011:26)’ ın çalışmasına baktığımızda öz 

yeterlik algı düzeyinin eğitim düzeyine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı fakat eğitim 

düzeyi arttıkça öz yeterlik algı düzeyinin de arttığı sonucu görülmektedir.  
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BÖLÜM 4.  SONUÇ 

 Bu bölümde yapılan araştırmanın özeti ile ulaşılan yargı ve önerilere yer 

verilmiştir. 

Özet 

 Araştırmanın temel amacı yetkinlik algısının kariyer gelişimine etkisini 

incelemektir. Araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ve İstanbul ili Pendik İlçesi’nin 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarında görev yapan 755 öğretmen, 90 müdür 

yardımcısı ve 80 okul müdürlerinden toplanan veriler ile sınırlıdır. 

 İlişkisel tarama modelli bu araştırmada yetkinlik algısının kariyer gelişimine 

etkisi çeşitli değişkenlerle (cinsiyet, yaş, kıdem, medeni durumu, eğitim düzeyi, görev 

ve kariyer hedefi) incelenmiştir. Bu kapsamda eğitimcilerin kişisel bilgilerini tespit etmek 

amacıyla kişisel bilgi formu (Ek-1), eğitimcilerin genel öz yeterlik düzeylerini tespit 

etmek amacıyla da Genel Öz Yeterlik Ölçeği (Ek-2 ) kullanılmıştır. Araştırmada veriler 

anket yoluyla toplanmış ve toplanan veriler araştırılmak istenen amaçlara göre 

istatistiksel tekniklerle çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, 

ortalama, standart sapma gibi betimlemelerle birlikte t testi, tek yönlü ve çift yönlü 

varyans analizleri, post hoc testleri kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi **p <.01 ve *p <.05 

olarak alınmıştır. 

Yetkinlik algısının kariyer gelişimi ile ilişkisini araştırmak amacıyla, kariyerlerinin 

farklı basamaklarında bulunan öğretmen, müdür yardımcısı ve okul müdürlerinin genel 

öz yeterlik düzeyleri ölçülmüş ve betimsel istatistik kullanılarak karşılaştırılmıştır.  Bu 

karşılaştırmaya göre okul yöneticilerinin (müdür yardımcılarının ve müdürlerinin ) öz 

yeterlik düzeyi ortalamaya göre yüksek, öğretmenlerin öz yeterlik düzeyi ise ortalamaya 

göre düşük çıkmıştır. 

 Kariyerin farklı basamaklarında bulunan öğretmenlerin, müdür 

yardımcılarının ve okul müdürlerinin öz yeterlik düzeyleri kariyer hedeflerinin olup 

olmamasına göre farklılaşıp farklılaşmadığını tek yönlü varyans analizi kullanılarak 

hesaplanmış, kariyer hedefi olan öğretmen, müdür yardımcıları ve okul müdürlerinin 
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kendi içlerinde kariyer hedefi olmayanlara göre öz yeterlik düzeyinin daha yüksek 

olduğu görülmektedir.  

 Eğitimcilerin eğitim düzeyine göre öz yeterlik düzeyleri incelendiğinde 

öğretmenlere göre farklılaşmakta, müdür yardımcı ile müdürlere göre 

farklılaşmamaktadır.  

 Öz yeterlik ile kariyer gelişimi arasında bulundukları kariyer basamakları ile 

cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve kıdem değişkenleri arasında anlamlı şekilde farklılaşma 

olduğu; medeni durum değişkeni arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Diğer taraftan, alan yazında kariyer gelişimi ile genel öz yeterlik algı 

düzeyini beraber inceleyen herhangi bir çalışma bulunamamıştır. 

Yargı 

 Kariyer kavramı bireylerin içinde bulunduğu sosyal, iş ve eğitim alanında 

kademelerinin ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanması olarak tanımlanabilir. İçinde 

bulunulan çağın gerektirdiği sosyal, kültürel ve ekonomik koşullar ve bu koşulların 

bireylerin yaşantılarına olumlu yönde etki etmesi sebebiyle kariyer kavramı son yıllarda 

hızla önem kazanmaktadır. Bireyler, psikolojik, sosyal ve ekonomik anlamda kendilerini 

daha iyi hissetmek ve sahip oldukları yaşam standartlarını arttırmak amacıyla 

kariyerlerini geliştirmek istemektedir. Kariyer geliştirmek isteyen bireylerin hedefledikleri 

işi yapabilmeleri için o işi yapabileceğine dair kendilerine duydukları inancın yüksek 

olması gerekir.  

İstanbul ili Pendik ilçesinde MEB’e bağlı resmi özel okul ve devlet okullarında 

çalışan eğitimcilerin kariyer basamaklarına göre öz yeterlik düzeyleri incelenmiş; 

yüksek kariyer basamaklarındaki eğitimcilerin öz yeterlik düzeylerinin de yüksek olduğu 

görülmüştür. Aralarındaki nedensel ilişki bilinmemekle birlikte, yükselmede öz yeterlik 

algısının da etkili olduğu tahmin edilebilir. Bu tespitten hareketle öz yeterlik algısının 

kariyer gelişiminde etkili olduğu görülmektedir. Eğitimcilerin eğitim düzeyi eğitim 

hayatlarındaki kariyeri ifade etmektedir ve eğitimcilerin eğitim düzeyi yükseldikçe öz 

yeterlik düzeyleri de yükselmektedir. Eğitimcilerin kariyer hedeflerinin olup olmaması 

kariyer geliştirmek isteyip istemediklerinin göstergesi olarak kabul edilebilir. Kariyer 

hedefi olan eğitimcilerin kariyer hedefi olmayan eğitimcilere göre öz yeterlik 
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düzeylerinin yüksek olması da öz yeterliğin kariyer gelişimini olumlu yönde etkilediğini 

gösterir. 

Eğitimcilerin kariyer basamaklarına göre cinsiyet dağılımları incelendiğinde 

kadın eğitimcilerin sayısının erkek eğitimcilere göre daha fazla olmasına rağmen öz 

yeterlik algı düzeyinin erkek eğitimciler lehine farklılaştığı dikkat çekmektedir. Ayrıca 

okul yöneticilerinin büyük bir çoğunluğunun erkek olması ve kadın yöneticilerin 

sayısının az olmasına rağmen kadın ve erkek yöneticilerin öz yeterlik algı düzeylerinde 

anlamlı bir farklılık olmaması, cinsiyetin okul yönetimindeki eğitimcilerin öz yeterlikleri 

üzerinde etkisinin olmadığını gösterir.  Okul yöneticisi kadınların az sayıda olmasının 

sebebi kadın yöneticilere yönelik olumsuz algı, mesai saatlerinin kadınlar için 

uygunsuzluğu ve üst yöneticilerin genellikle erkek yöneticilerle çalışma isteği ağır 

bastığı söylenebilir. Kariyer basamaklarının kadınlar üzerinde öz yeterlik algı 

düzeylerinin yönetici kadınlar lehine olduğu dikkat çekmektedir. Kadın yöneticilerin öz 

yeterlik algı düzeylerinin kadın öğretmenlerden daha yüksek olması, kadınlar arasında 

mesleki yetkinin öz yeterlik algı düzeyi üzerinde etkili olduğunu gösterir.  

Öneriler 

 Yapılan araştırmanın sonucuna dayalı olarak, aşağıdaki uygulama ve araştırma 

önerilerinde bulunulabilir. 

Uygulama Önerileri 

• MEB tarafından İl Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim ve okul müdürlükleri aracılığıyla 

kariyerlerini geliştirmek isteyen eğitimcilere öz yeterliği arttırmaya yönelik 

hizmet içi eğitim verilebilir. 

• Türkiye’de özellikle kariyer gelişimini için öz yeterliği arttırmaya yönelik 

farkındalık çalışmaları düzenlenebilir. 

• Türkiye’de eğitim alanında aktif görev yapan öğretmen, müdür yardımcıları ve 

okul müdürlerinin kariyer gelişimlerinin öz yeterliğe bağlı olarak daha gerçekçi 

bir şekilde değerlendirilebilir. 

• Eğitim alanında kariyer geliştirmek isteyen eğitimciler, başarılarını artırmak 

amacıyla genel yetkinliklerini arttırmaya yönelik bilinç kazanabilir. 

• Kendilerine kariyer hedefi koyan öğretmen, müdür yardımcısı ve müdürlerin 

farkındalığını olumlu yönde etkileyebilecek ve nitelikli yönetici adaylarının 

mesleğe yönelmeleri sağlanabilir. 



 
 

50 
 

• Öz-yeterliğin geliştirilmesi amacıyla, öğretmenler ve okul yöneticileri açısından 

eğitim öğretim planları farklı yaklaşımları temel alarak eğitimcilerin aktif 

katılımını sağlayacak şekilde (yıllık projeler sunma, bilimsel yayınlar yapma vb.) 

planlanabilir. Böylelikle eğitimciler çeşitli süreçler yardımıyla sorumluluk alarak 

güven duygusu kazanmaya başlamakta ve öz yeterlik düzeylerini artırabilirler. 

Araştırma Önerileri 

• Araştırmanın benzeri Türkiye’nin farklı illerinde yapılıp elde edilen bulgular ile 

karşılaştırılabilir. Böylelikle sadece araştırılan ilçe içerisinde değil, ülke çapında 

kariyer hedeflerine göre eğitimcilerin öz yeterlik algıları tespit edilip, kariyer 

hedefi olan eğitimcilerin algı düzeyini yükseltecek çalışmalar ve eğitimler 

düzenlenebilir. 

• Eğitim alanında kariyer gelişimine yönelik yapılan çalışmalarda eğitimcilerin öz 

yeterlik algı düzeylerinin farkındalığa ilişkin daha fazla ve yeni araştırmalar 

yapılıp, farkındalığı arttıracak etmenler tespit edilebilir. 

• Eğitimcilerin öz-yeterlik algılarının kariyer gelişimi sürecindeki önemi 

düşünülerek farklı öğretim düzeylerinde (üniversite vb.) konunun daha büyük bir 

örneklem üzerinde uygulanarak araştırılıp, eğitimcilerin öz yeterlik duygularının 

belirlenmesine yönelik çalışmalar arttırılabilir. 

• Eğitim alanında yapılmış bu araştırma farklı sektörlerde (sağlık, endüstri vb.) de 

yapılabilir. Böylelikle sadece eğitim alanında değil farklı iş alanlarındaki kariyer 

gelişimi çalışmalarında bireylerin öz yeterlik düzeyleri ile kariyer hedeflerinin 

arasındaki ilişki araştırılabilir. 

• Mesleki yetkinin cinsiyet üzerinde öz yeterlik algı düzeyine etkisi eğitim alanında 

daha büyük bir örneklem üzerinde araştırılabileceği gibi farklı sektörlerde de 

araştırılabilir.  
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