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ÖZ 

İŞ DEĞERLERİ BAĞLAMINDA ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ 

KUŞAK FARKLILIKLARI 

Mehmet Serkan Oltulu 

Yüksek Lisans Tezi  

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı   

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Şahin Çetin 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

Öğretmenler toplumların geleceğine ışık tutan ve toplumların kalkınmasına büyük 

katkıda bulunan bireylerdir. Bu nedenle geleceğimize ışık tutan öğretmenlerin işlerine 

verdikleri değer hem geleceğimiz hem de geleceğimizi oluşturan gençlerimizin eğitimi 

açısından son derece önemlidir. Topluma yön veren ve toplumları geleceğe taşıyan 

öğretmenlerin toplumdaki yeri ve önemi tartışılamaz. Eğitim sisteminin temel taşı 

niteliğindeki öğretmenlerin iş yaşamı onların daha verimli olabilmesi adına dolayısı ile 

geleceğimizi daha kusursuz bir şekilde şekillendirmeleri adına önem taşımaktadır. 

Yapılan çalışmalar göstermektedir ki öğretmenlerin iş yaşamını yine onların iş 

değerleri doğrudan etkilemektedir. Her bireyin iş değerlerinin farklılık göstermesi haliyle 

öğretmenler arasında da iş değerlerinin farklı olmasını gerektirmektedir. İşte bu farklılığa 

sebep olan etmenlerden birisi de kuşak kavramıdır. Bu araştırma öğretmenlerin kuşak 

farklılıkları ile iş değerleri arasında nasıl bir ilişki olduğuna vurgu yaptığı için önem 

taşımaktadır. 

Bu araştırma öğretmenlerin kuşak farklılıkları ile iş değerleri arasındaki ilişkiyi 

incelemek amacıyla yapılmıştır. Amaç doğrultusunda seçilen ölçekler, 2018-2019 Eğitim 

Öğretim Yılında İstanbul ili Sultanbeyli ilçesinde kamu ve özel okullarda görev yapan 

331 öğretmene uygulanmıştır. 

Veri analizlerini yapmak üzere SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences) 

programı ile bilgisayar ortamında değerlendirmeleri yapılmıştır. İş değerleri ölçeğine 

verilen cevaplar frekans, yüzde ve ortalama değerler verilerek betimlenmiştir. İş değerleri 
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ölçeğinin alt boyutları ile yaş değişkeni yaş gruplarına göre farklılaşmasını analiz etmek 

üzere T-Testi ve tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. İş değerleri alt grupları ile yaş 

değişkeni yaş grupları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı, ilişki varsa ne yönde 

olduğunu belirlemek amacıyla Post Hoc Tukey testi kullanılmıştır. 

Çalışma sonucunda öğretmenlerin sosyal-özgeci iş değeri ile yaş grupları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki görülmüştür. Araçsal maddi, araçsal destekleyici, 

saygınlık, içsel iş değerleri ile yaş grupları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 

görülmemiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Değer, İş değerleri, Kuşak, Kuşak farklılıkları. 
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Teachers are individuals who shed light on the future of societies and contribute 

greatly to the development of societies. For this reason, the value that teachers give to our 

future is very important both for our future and for the education of our young people 

who make up our future. The place and the importance of the teachers who lead the 

society and carry them to the future cannot be discussed. Teachers, who are the 

cornerstones of the education system,and whose work life is important for them to be 

more productive and therefore to shape our future more perfectly. 

 Studies show again that teachers’ work life directly affects their work values. As 

the work values of each individual differ, it also requires different work values among 

teachers. One of the factors that cause this difference is the concept of generation. This 

research is important because it emphasizes the relationship between teachers’ 

generational differences and work values.  

 This research was conducted to investigate the relationship between teachers’ 

generational differences and work values. The scales selected for the purpose were 

applied to 331 teachers working in public and private schools in the district of Sultanbeyli, 

Istanbul in the 2018-2019 Academic Year. 

 SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences) program was used for data 

analysis. The answers given to the work values scale were described by giving frequency, 

percentage and average values. The T-Test and one way ANOVA test were used to 

analyze subdimensions of the work values scale and the age variable. Post Hoc Tukey 



viii 

 

test was used to determine whether there is a significant relationship between work values 

and age variable age groups and if there is relationship.  

 As the result of research, a statistically significant relationship, was found between 

the social-altruistic work value of teachers and age groups. On the other hand, no 

statistically significant relationship was found between instrumental material, 

instrumental support, intrinsic values and age groups. 

Keywords: Value, Work values, Generation, Generation Differences.
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

1.1. Problem 

 Önümüzdeki yıllarda örgütlerin yaşayacağı en büyük zorluklardan biri, 10 milyon 

üzerindeki yaşlı çalışanın emekliliğe ayrılması ve bu kişilerin yerini işgücüne yeni katılan 

benzer sayıda gencin yer alması olacaktır. Bu yeni çalışan grubunu en etkili biçimde 

bünyesine katmak ve yönlendirmek için kuruluşlar, yeni neslin çalışma değerlerini ve bu 

değerlerin önceki nesillerin değerlerinden nasıl farklı olabileceklerini net bir şekilde 

anlamalıdır (Twenge, Campbell, Hoffman, & Lance, 2010). 

 Değişen bir iş gücü varsayımı üzerine kurulu bu mini endüstrinin ortaya çıkmasına 

rağmen, iş değerlerinde nesiller arası farklılıklar için deneysel kanıtlar yetersizdir. 

Türkiye açısından diğer bir sorun nüfusun yaş ortalamasının birçok ülkeye kıyasla daha 

genç olmasına rağmen bu konudaki literatürün yetersiz olmasıdır.  Mevcut literatürün 

büyük bir bölümünde, farklı nesillerin yaşam deneyimlerine dayanan veya mevcut 

deneyimlerden geleceğe yönelik öngörüler çıkarmak gibi deneysel olmayan kaynaklar 

kullanılmaktadır. En iyi ihtimalle, bu literatür nitel görüşmelere dayanmaktadır. Örneğin, 

Chester, Yeni Nesil Çalıştıran Neden, 2002; Lancaster ve Stillman, Nesiller 

Çarpıştığında, 2003; Tulgan, Nesil Yöneten X, 2003 ve Herkes Kupayı Almazsa, 2009; 

Zemke, Yağmurlar ve Filipczak, İşyerinde Kuşaklar, 1999 (Twenge, Campbell, Hoffman, 

& Lance, 2010). 

 Tarihe bakıldığında dünya geçmişten günümüze sürekli bir değişim içerisinde 

olmuştur. Başta teknoloji olmak üzere teknoloji ile hemen hemen her alandaki gelişme, 

farklılaşma, bakış açılarının değişmesi, bilimin ilerlemesi ve yeni buluşlar, dünya 

üzerinde ekonomi, siyaset, politika, çalışma yaşamı gibi birçok alanda değişime sebep 

olmuştur. Bu değişimler bireyleri hayatın her noktasında etkilemekte ve bireylerin bakış 

açılarını, hayattan beklentilerini, önceliklerini ve birtakım davranışlarını 

şekillendirmektedir. Bu köklü değişim değerlerinde değişmesini beraberinde 

getirmektedir. Bu değişimin anlaşılabilmesi için öncelikle değer kavramının incelenmesi 

önemli bir gerekliliktir.  
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1.1.1. Değerler 

 Araştırmacılar değerleri çeşitli şekillerde tanımlamıştır. Posner ve Schmidt (1987, 

341) değerleri “tutum ve inançları formüle ettiğimiz ve davranış şeklimize göre genel 

standartlar” olarak tanımlar. Schwartz (1992, 2), değerleri “insanların hayatlarına ışık 

tutan ilkeler olarak hizmet veren değişken öneme sahip arzulanan hedefler” olarak 

tanımlamaktadır. Rokeach (1973, 16), değerleri “zıt ya da muhalif bir davranış şeklinin 

veya var olma durumunun kişisel veya sosyal anlamda tercih edildiğini kabul eden kalıcı 

inançlar” olarak görür (Giacomino, Brown, & Akers, 2011). 

           Değerler, bireyin kararlarının ve eylemlerinin yararlı göstergeleridir. Zamana karşı 

dayanıklıdırlar ve değişime karşı nispeten dirençlidirler (Rokeach, 1973). Motivasyona 

değer yaklaşımı, insanların yaptıkları faaliyetler ve değer verdikleri çıktılar tarafından 

motive edileceğini varsayar (Maslow, 1943). Her ne kadar genel değerler ve iş değerleri 

arasındaki ayrım konusunda bir miktar anlaşmazlık olsa da iş değerleri, insanların iş 

yoluyla elde etmek istedikleri ve ulaşmayı arzuladıkları sonuçlar olarak tanımlanmıştır 

(Dose, 1997). İş değerleri, çalışanların işyerindeki tercihler hakkındaki algılarını 

şekillendirir, çalışanların tutum ve davranışlarını, iş kararlarını, algı ve problem çözme 

üzerine doğrudan etkide bulunur (Twenge, Campbell, Hoffman, & Lance, 2010). 

 Değerler öncelikle ailede başlayarak okul ve sosyal hayat ile şekillenir. Zamanla 

karşılaşılan kültürler ve yeni durumlar bazı değerleri silikleştirirken, aynı zaman yeni 

başka değerlerin ortaya çıkmasına sebep olur. Kişisel tecrübeler değerleri silikleştirir 

veya değiştirir (Demircioğlu & Tokdemir, 2008). 

1.1.1.1. Değerlerin Sınıflandırılması  

Değerlere ilişkin diğer bir önemli tartışma konusu da değerlerin nasıl 

sınıflandırılabileceği konusudur. Bu konudaki en önemli tasnifler Schwartz ve Rokeach 

tarafından geliştirilmiştir. Schwartz değerleri; kendi kendini yönetme, harekete geçme ve 

dürtü, hazcılık ve zevk, başarı, güç, güvenlik, uyma, geleneksellik, yardımseverlik, 

evrenselcilik olarak ona ayırmıştır. Kendi kendini yönetme değerine sahip bireylerin 

temel kaygısı bağımsız olmaktır ve bu bireylerin davranış ve düşüncelerinde bağımsızlık 

esastır. Harekete geçme değerine sahip bireylerin temel kaygısı ise heyecanlı, yenilikçi 

ve hayatla mücadele içerisinde olmaktır. Bu değer ideal ve olumlu olanın devamlılığını 
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sağlama ihtiyacından kaynaklanır. Başarı değerinin özünde toplumsal standartlar 

ölçüsünde kendini kabullendirme ve başarıya ulaşma esastır. Başarı değerinin temelini 

istekli olma, başarılı olma, yetenekli olma, akıllı olma öz saygı sahibi olma, sosyal takdir 

ve tanınma oluşturur. Güç değerinin özünde insanlar üzerinde hakimiyet kurma ve 

kontrolü ele alma esastır. Otorite, zenginlik, sosyal güç bu değeri oluşturan temellerdir. 

Güvenlik değerinin özünde ise toplumun ve bireylerin kendi güvenliği esastır. Aile 

güvenliği, sosyal düzen, ulusal düzen, temizlik, karşılıklı iyilik bu değerin temelini 

oluşturur. Uyma değerinin özünde toplum kurallarını ihlal eden, başkalarına zarar veren, 

toplum zararına olan eylemleri dizginlemek esastır. Bu değer günlük iletişimde kendini 

kontrol etmeyi vurgular. Öz disiplin, nezaket, itaatkâr olma, sorumluluk duygusu bu 

değerin temelini oluşturur. Yardımseverlik değerinin özünde kişinin kendine yakın 

hissettiği bireylere ve gruplara gönüllü olarak yardım etme isteği vardır. Bu bireyleri 

koruma ve refah düzeyini arttırma çabası esastır. Faydalı olmak, dürüst olmak, sadık 

olmak, aidiyet duygusu, dinsel yaşam yardımseverlik değerinin temelini oluşturmaktadır. 

Evrenselcilik değerinin özünde bütün dünya insanlarını koruma, insanların iyiliği için 

çabalama, takdir, hoşgörülü olma ve koruma esastır. Bu değer kişilerin yaşama tutunma 

dürtülerinden kaynaklanır. Sosyal adalet, eşitlik, adaletli olma, dünyada barış bu değerin 

temelini oluşturmaktadır (Schwartz, 2012). 

Rokeach (1973) ise değerin bir inanç olduğunu savunmuştur. Değerler insanların 

davranışlarını, tutumlarını, tercihlerini ve tercihlerine sebep olan anlayışları etkiler. 

Rokeach toplumda bireysel ve sosyal değişimlerin sebebini değerlerin değişken olması 

ile açıklar. Fakat değerlerdeki bu değişimin tamamen gerçekleşmesi ise toplumda 

insanların kişiliklerinin ve toplumun bütünselliğinin devamını imkânsız hale getirir. 

Rokeach’a göre değerler amaç değerler ve araç değerler olmak üzere ikiye ayrılır. 

Amaç değerler; bu değerler bireylerin tercihleri doğrultusunda hayat boyu ulaşmak 

istedikleri değerlerdir. Rokeach bu değerleri; 

- Aile güvenliği 

- Refah bir yaşam 

- Eşit fırsatlar 

- Heyecanlı bir hayat sürme 

- Özgürlük 

- Başarılı hissi 

- Ulusal güvenlik 
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- Refah içinde bir dünya 

- İç uyum 

- Gerçek dostluk 

- Öz saygı 

- Mutluluk  

- Olgun sevgi 

- Güzelliklerin dünyası (doğa güzelliği) 

- Keyifli, sakin hayat sürme 

- Kurtuluş (korunan ebedi yaşam) 

- Sosyal kabul 

- Bilgelik olarak 18 başlık altında toplamıştır (Rokeach, 1973). 

Araç değerler ise insanların amaç değerlere giden yolda hedefe ulaşmak için kullandıkları 

araçlardır. Rokeach bu değerleri; 

- Hırslı 

- Açık görüşlü 

- Saygılı 

- Mantıklı 

- Becerikli 

- İyilik sever 

- Neşeli  

- Dürüst 

- Sorumluluk sahibi 

- Düzenli ve tertipli 

- Cesur 

- Yararlı (toplumsal fayda) 

- Affedici 

- Yaratıcı 

- Bağımsız (kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen) 

- Entelektüel 

- Kibar 

- Disiplinli olma olarak on sekiz başlık altında toplamıştır (Rokeach, 1973). 

1.1.1.2. Değerlerle İlişkili Kavramlar 

Değer kavramını daha iyi anlayabilmek için ilişkili ya da benzer kavramlarla 

karşılaştırılarak birlikte incelenmesi gerekmektedir. 

Değer ve İnanç: İnançlar toplumlarda sosyal bilimcilerin araştırdıkları ve üzerine birçok 

fikir geliştirdikleri bir kavramdır. İnançlar süre gelen yapılaşmalardır. Bir inanç bir fikrin 

açıklamaya çalıştığı anlamların tamamı, bireyin eşya hakkındaki bilgisinin toplamıdır 

(Atay, 2003). Örgütsel psikoloji açısından değerlendirildiğinde ise inançlar, kanaat, bilgi 

ve iman etmeyi içerisine alan psikolojik bir olaydır (Eren, 2001). 
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Değerleri bir tür inanç sayan yaklaşımlar mevcuttur. Bu yaklaşıma göre inançlar 

üçe ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi; tanımlayıcı inançlardır. Bu inançların doğruluğu 

veya yanlışlığı tartışmaya açıktır. İkinci inanç tipi; değerlendirici inanç tipleridir. Bu 

inanç tipleri takdire dayalıdır ve bireylerin olayları veya nesneleri iyi ya da kötü hangi 

şekilde tanımladıkları ile şekillenir. Üçüncü inanç tipi ise insanların yaşadıkları 

toplumdan etkilenerek o toplumun örf ve adetleri sonucu insan hayatına yerleşen inanç 

tipleridir (Değirmencioğlu, 2009). 

Değer ve Tutum: Değer ve tutum birbirleri ile en çok karıştırılan kavramlardan biridir.  

Tutum Latincede harekete hazır anlamını ifade etmektedir. Günümüzde tutum kavramı 

davranış biçimimizden önce gelmekte ve hareketlerimize önderlik etmekte olan bir yapı 

olarak görülmektedir (Ulusoy & Dilmaç, 2016). 

Tutumlar, insanların diğer insanlar, gruplar ya da örgütler hakkında edindikleri 

belirli düşünce ve duyguları kapsayan bilgi yapıları ve diğer insanlarla olan ilişkilerini 

yapılandırma ve tanımlama biçimidir. Başka bir deyişle tutumlar hayatta karşılaştığımız 

durumlar, insanlar veya nesneler hakkında olumlu ya da olumsuz değerlendirme 

yapmamıza imkân tanıyan ifadelerdir (Yılmaz, 2007). 

Rokeach (1973) tutum ile değer arasındaki farkı şu şekilde açıklamıştır, tutumlar birer 

inanç örgütlenmesiyken değerleri ile tek bir amaca yönelik olarak ifade etmiştir. 

Değer ve Normlar: Normlar, bireylerin davranışlarını şekillendiren ve bireylerin 

uymaları beklenen yazılı olmayan kurallardır. Toplum içinde bireylerin ne yapıp 

yapmamaları gerektiğini, neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirten kurallardır (Şişman, 

2002). 

Değerler, toplumsal normlar veya davranış kuralları aracılığı ile ifade edilirler. 

Örnek vermek gerekirse, çocuklardan yaşlı ebeveynlerinin bakımlarını üstlenmeleri 

onlara yardım etmeleri kötü muamele yapmamaları beklenir. Persons değerlerin toplumda 

bütünlük ve toplumsal düzenin sürdürülebilir olmasındaki rolünü vurgular (Layder, 

2014). 
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Değer ve İdeoloji: İdeoloji insanın aklında düşüncelerin oluşma sürecinin nesnel olarak 

araştırılmasını mümkün kılan ve bundan dolayı doğru fikirlere ulaşmanın bir imkânı 

olduğunu savunan düşünürler tarafından ortaya atılmıştır (Mardin, 1992). 

Siyasal kültürün bir parçası olan ideoloji, kültürün seneler boyunca toplumun 

ortaya çıkarmış olduğu değer, davranış, tutum, gelenek ve sembollerin toplamı ile ortaya 

çıkarken değeri ortaya çıkaran ögeler arasında mantıksal bir ilişki ve tutarlılık vardır (Örs, 

2007). 

Değer ve İhtiyaç: Maslow değer ve ihtiyaç kavramlarını birbirlerine eş değer iki kavram 

olarak ele almıştır. İhtiyaçlar hiyerarşisi olarak tanımladığı bireyin ihtiyaçlarını ve hayatta 

ulaşmaya çalıştığı noktayı belirten Maslow ihtiyaç olarak nitelendirdiği ‘’ kendini 

gerçekleştirmeyi’’ yüksek düzeyli ve ulaşılabilecek son nokta olan bir değer olarak 

tanımlamaktadır. Maslow insanın elinde bulundurduğu potansiyellerin karşılanması 

gereken bir ihtiyaç ve aynı zamanda içsel bir değer olarak nitelendirmektedir 

(Demircioğlu & Tokdemir, 2008). 

1.1.1.3. İş Değerleri ve İş değerlerinin Sınıflandırılması 

Değerlerle ilgili başka sınıflandırmalar olsa da mevcut çalışmanın sorunsalı 

doğrultusunda özellikle iş değerleri üzerinde durulacaktır.  

Super (1980) iş değerlerini iki farklı sınıfta incelemiştir bunlar içsel ve dışsal 

değerlerdir. İçsel değerleri işin doğası ile ilgili olarak nitelendirmiştir. Bunlar; başarılı 

olma, özverili olma, bağımsız olma, entelektüel motivasyon, yaratıcılık, yönetim ve 

estetikten oluşmaktadır. Dışsal değerler ise işten alınan ödüller olarak nitelendirmiştir. 

Bunlar; prestij, gelir, ekonomi gibi işin getirdiği ödüllerdir. 

Dose ise iş değerlerini iki sınıfta incelemiştir. Bunlardan birincisi, değerin manevi 

öğe olarak tanımlanmasıdır. İkincisi, sosyal anlaşma ve kişisel değeri arasındaki süreçten 

oluşmaktadır (Avcı, 2011). 

Silah’a göre iş değerleri işin işlevsel değerleri ve işin kültürel değerleri olmak 

üzere iki sınıfta incelenmiştir (Silah, 2005). 
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İşin İşlevsel Değerleri: Silah’a göre çalışanın işi yapmaktan aldığı zevk ve işi 

başarmanın verdiği duygu işin işlevsel değerini ifade etmektedir. Bir işten edinilen 

ödüller işin dış değerini ifade eder. Bunlar ekonomik gelir, toplumsal saygınlık, parasal 

getiri gibi toplumsal değerlerdir. İş hayatındaki şartlara göre ortaya çıkan değerdir. Bunlar 

yöneticiler, iş arkadaşları gibi insani öğelerin ortaya çıkardığı sosyal koşullar ile işin fiziki 

çevresi ile alakalı koşullar şeklinde iki grupta incelenebilir (Silah, 2005). 

İşin Kültürel Değerleri: İşin kültürel değerleri bilişsel iş değerleri, duygusal iş değerleri 

ve araçsal iş değerleri olarak üç grupta incelenebilir (Tanatar, 2017).  

Bilişsel iş değerleri; psikolojik çıktılar olarak tanımlanmaktadır. Elizur’a göre 

başarı, terfi, topluma yararlı olma, işte geribildirim, işte bağımsızlık, işte bilgi ve 

becerilerin kullanılması, övünç duyulacak bir kurumda çalışma, kurumda ve işte etkili 

olma, kişisel gelişim imkânı bulunması, işin anlamlı ve cezbedici olması değerleridir 

(Sagie, Elizur, & Koslowsky, 1996). 

Duygusal iş değerleri; insanların sosyal yaşamlarındaki ilişkilerle alakalı iş 

değerlerinden oluşmaktadır. Bu değerler çalışanların çalıştıkları kurumdaki diğer 

çalışanlarla (kurum yöneticisi, iş arkadaşları ve diğer çalışanlar) olan ilişkileri 

içermektedir. İş yerinde bireye saygı duyulması, samimi iş arkadaşları, iş yerinde sağlıklı 

iletişimde bulunabilme, adil ve nazik yöneticiler ve kaliteli iş ortaya çıkarıyor olmak 

olarak tanınma gibi değerlerdir (Tanatar, 2017). 

Araçsal iş değerleri maddi olanaklar ve iş yerinin fiziki imkanları, temiz ve 

konforlu çalışma ortamı, uygun çalışma koşulları, maddi getiri, çalışma saatleri, iş 

güvenliği ve sürekliliği olarak tanımlanmıştır. İş ile performans ilişkisini temele alan 

sınıflandırma ayrımını Elizur kaynaklar ve ödüller olmak üzere iki grupta incelemiştir. 

Kaynaklar, çalışanı işe başlamadan önce isteklendiren, çalışma verimliliğini artırmayı 

hedefleyen şartlardır. İşe başlamadan önce çalışanı isteklendiren temel kaynaklar, işin 

maddi olmayan çalışma koşulları ile ilgili olan değerleri kapsar. Bu değerler aşağıda 

sıralanmıştır (Tanatar, 2017) 

- İşte bağımsızlık 

- İşi başarma 

- Kişisel gelişim imkânı 

- Mesai süresi 
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- Kibar ve içten çalışma arkadaşları 

- Çalıştığı işte etkili olma 

- Topluma fayda sağlama 

- İşin anlamlılığı 

- İşin güvenli olması ve işin devamlılığı 

- Konforlu ve düzenli iş ortamı 

- İlgi çekici iş 

- Sigorta, tatil, servis, emeklilik maaşı gibi iş ile ilgili koşullar 

- Sorumluluk 

- İşte bilgi ve yeteneklerini kullanabilme 

- Organizasyonda aktif olma 

- Amirlerin adil ve düşünceli olması 

- Takdir edilecek şirketin bir parçası olma 

- İnsanlarla tanışabilme ve etkileşimde bulunabilme fırsatı gibi koşullardır 

Mükafatlar çalışanların işte başarılı bir performans sergilemesi ile elde 

edebildikleri durumlardır. Bunlar (Tanatar, 2017) 

- Ücret artışı 

- Terfi ve ilerleme imkânı 

- İşin anlamlılığı 

- Statü  

- İşin sonuçları ile ilgili geri bildirim alma  

- İşi iyi yapıyor olarak tanınma 

1.1.1.4. İş Değerleri ile İlgili Yapılan Çalışmalar 

 Dünya da ve Türkiye de iş değerleri ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu 

bölümde öncelikle Dünya genelinde yapılan çalışmalara daha sonra Türkiye genelinde 

yapılan çalışmalara yer verilecektir. Dünya üzerinde yapılan çalışmalar; 

Sagie, Elizur ve Koslowsky örgütsel bağlılığın, performansın ve iş ahlakının iş 

değerleri ile ilişkisini araştırmak için yaptıkları çalışmada, iş değerlerini ırk, cinsiyet, yaş 

değişkenlerinin etkilemediğini sonucuna varmışlardır (Sagie, Elizur, & Koslowsky, 

1996). 

Miller 2006 yılında otel çalışanları üzerinde yaptığı çalışmada iş değerleri ile yaş 

arasındaki ilişkiyi incelemiş ve bu çalışma sonucunda iş değerleri ile yaş arasında anlamlı 

bir farklılık tespit edememiştir. 

Furnham ve diğerleri 2005 yılında kişinin iş değerleri ile kişilik özelliklerini 

karşılaştırdıkları 500’ün üzerinde çalışandan oluşan bir örneklem üzerinde, Yunanistan 
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ve İngiltere’yi kapsayan çalışmalarında cinsiyet ve yaş değişkenlerinin iş değerleri 

üzerine etkisini araştırmışlardır. Bu araştırmanın sonucunda ise yaş değişkeni ile iş 

değerleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edememişlerdir. Yaş değişkeninin iş değerlerini 

açıklama konusunda güvenilir değişken olmadığını dile getirmişlerdir (Furnham, 

Patrides, Tsaousis, Pappas, & Garrod, 2005). 

Marini ve diğerleri 1996 yılında gerçekleştirmiş olduğu araştırmada cinsiyetin 

meslek ve iş seçimlerini ve bununla birlikte performansı etkilediği sonucuna 

ulaşmışlardır. Bu çalışmanın sonucunda cinsiyetlerin sosyal, bireysel ve içsel 

ödüllendirmelerinde önem teşkil ettiği, kadın çalışanların erkek çalışanlara göre bu 

değere daha fazla önem verdiği ortaya çıkmıştır (Marini, Fan, & Beutel, 1996). 

İncelenen çalışmalar değerlendirildiğinde yaş ve cinsiyet gibi demografik 

değişkenlerin iş değerlerinde farklılaşmaya yol açmadığı ortaya konmuştur. 

Türkiye’de yapılan çalışmalar ise; 

2002 yılında Uyan okullarda çalışmakta olan öğretmenlerin iş değerleri, iş 

tatminleri ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemek için gerçekleştirdiği 

çalışmasını 169 kadın, 75 erkek olmak üzere toplam 244 öğretmen ile gerçekleştirmiştir. 

Uyan; öğretmenlerin başarma, ilerleme, prestij, çalışma koşulları, kültürel kimlik, 

ekonomik güvenlik iş değerlerinin cinsiyete göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

Aynı zamanda yeteneği kullanma, başarma, ilerleme, ekonomik tatmin, yaşam stili, 

kişisel gelişim, prestij, değişiklik, çalışma koşulları, kültürel kimlik ve ekonomik 

güvenlik iş değerlerinin yaşa göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşmıştır. (Uyan, 2002). 

Ayral 1992 yılında akademisyenlerin iş değerleri üzerine yaptığı araştırmada 

akademisyenlerin yararcı değere diğer değerlere göre daha az önem verdiği, çalışmalarını 

maddi beklenti içerisinde gerçekleştirmedikleri bunun yerine topluma yararlı olma 

amacıyla yürüttükleri ortaya çıkmıştır (Ayral, 1992).  

Akbaba Altun 2004 yılında ilköğretim kurumlarında çalışmakta olan yöneticilerin 

iş değerlerini belirlemek adına bir çalışma yapmıştır. Bu araştırma 129 ilköğretim kurumu 

yöneticisi ile gerçekleştirilmiş olup; ilköğretim kurumlarında çalışan yöneticilere verilen 

40 değer en az önemliden en çok önemliye göre sıralanmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına 
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göre; en az önemli olan risk almak, bireysel çalışma, meydan okuma, ekonomik ödül, 

belirgin iş tanımı değişkenlerine verilirken en çok önem ise topluma faydalı olmak, ekip 

çalışması, yeterlilik, uyum ve ahlaki doyuma verilmektedir (Altun, 2003). Bu çalışma ile 

Ayral’ın 1992 yılında yapmış olduğu çalışmanın sonuçları önemli ölçüde benzerlik 

göstermektedir. 

Kubat’ın 2007 yılında yapmış olduğu araştırmada kişilik ilişkileri ile iş değerleri 

arasındaki ilişkiyi incelemek ve üretim sektöründe ki çalışanların iş değerlerine vermiş 

oldukları önemi ortaya çıkarmak amacıyla; Antalya ilinde üretim sektöründe çalışmalar 

yapan 8 kurumun çalışanları ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, üretim sektöründe 

çalışanların iş değeri ile ilgili 14 boyuttan hangilerine daha fazla önem verdiği ve 

boyutları ne derece önemli bulduğu araştırılmıştır. Araştırmada iş değerleri ile kişilik 

özellikleri arasındaki ilişki ön plana çıkartılmıştır. Araştırma sonucunda çalışanların 

başarı boyutuna en çok önem verdikleri boyut olarak ortaya çıkmıştır ve yaptıkları işte 

başarı sağlamanın kendileri için çok önemli olduğu değerlendirmesi yapılmıştır (Kubat, 

2007). 

Yücel ve Karataş 2009 yılındaki çalışmalarında eğitim kurumlarında çalışan 

yöneticilerin özümsedikleri iş değerlerini incelemişlerdir. Bu araştırmanın çalışma grubu 

Uşak ilinde görev yapmakta olan yöneticileri kapsamaktadır. Bu araştırmanın verilerini 

toplamak için kullanılan ölçek Yücel ve Karataş tarafından geliştirilmiş olup ‘’ İş 

Değerleri Ölçeği’’ adı verilen veri toplama aracı ile toplanmıştır. Bu araştırmanın 

sonucunda en çok önem verilen 5 iş değeri kişisel gelişim, yeterlilik, iş garantisi, güvenlik 

ve ahlaki doyum olduğu tespit edilmiştir. En az öneme sahip 5 iş değeri ise bedensel 

aktivite, rekabet, para, güç ve karara katılım olmuştur (Yücel & Karataş, 2009). 

Ergeneli ve Temirbekova 2006 yılında Türkiye, Rusya ve Kazakistan’da tekstil 

alanında çalışanlar ile yapmış olduğu çalışma, uluslararası öneme sahip olup farklı 

ülkelerde çalışan insanların yapılan iş ile ilgili değerlerinin farklılaşıp farklılaşmadıklarını 

ortaya koymak için, cinsiyetin kişinin işe ilişkin değerlerini etkileyip etkilemediğini 

ortaya çıkarmak için yapılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre Rusların, Türk ve 

Kazak katılımcılara göre işe ilişkin değerlere daha az önem verdiği tespit edilmiştir. 

Kazak katılımcılar yaptıkların işte sorumluluk almayı işin ilgi çekici olmasını ve beceri 

bilgilerini iş yerinde kullanmayı tercih ederken, Türk katılımcılar işleri ile övünebilmeyi 



11 

 

ön plana çıkarmışlardır, Rus katılımcılar ise işlerinde fiziki koşullara önem verirken 

arkadaşları içinde uyumlu bir iş ortamı yaratmaya birincil derecede önem vermişlerdir 

(Ergeneli & Temirbekova, 2006). 

Abdullaeva 2007 yılında çeşitli üniversitelerde eğitim alan ve potansiyel girişimci 

özelliği taşıyan üniversite öğrencilerinin iş değerleri ve girişimcilik üzerine algı ve 

düşüncelerini ölçme amacıyla bir araştırma yapmıştır. Araştırma Sakarya Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çeşitli bölümlerinde okuyan öğrenciler ile Özbekistan, 

Azerbaycan ve Kırgızistan’da aynı bölümü okuyan öğrenciler üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın sonucunda aynı kökenden gelen bu öğrencilerin 

ülkeler arasında iş değerleri ve girişimcilik özelliklerinin farklılaşma gösterdiğini ortaya 

koymuştur. Bunun sebebinin ülkelerin farklı farklı yaşadıkları siyasi süreçler ve yine 

farklılık gösteren modernleşme sürecinden kaynaklanabileceği belirtilmiştir (Abdullaeva, 

2007). Ergeneli ve Temirbekova’nın araştırması ile karşılaştırıldığında elde edilen 

sonuçlar iki çalışmada da benzeşmektedir ve farklı ülkelerde yaşayan bireylerin iş 

değerlerinin de farklılaştığı düşüncesini savunmaktadır. 

Değirmencioğlu 2009 yılında yapmış olduğu çalışmada; ortaöğretim 

kurumlarında çalışmakta olan yönetici ve öğretmenlerin iş değerleri ile kişilik arasındaki 

ilişkiyi ve iş değerlerine yönelik önemi incelemiştir. Araştırmada iş değerlerini ‘’Çevre’’, 

‘’Prestij’’, ‘’Fedakârlık’’, Yaratıcılık ve Zihinsel Teşvik’’, ‘’Başarı’’, ‘’Ekonomik 

Faydalar’’, ‘’Bağımsızlık ve Üstlerle İlişkiler’’, ‘’Yaşam Tarzı ve Arkadaşlarla İlişkiler’’, 

‘’Çeşitlilik’’ ve ‘’Güvenlik’’ olmak üzere 10 boyut altında incelemiş ve bu boyutların 

demografik özelliklere göre ne derece farklılaştığını incelmiştir. Araştırma sonucunda 

‘’Başarı’’, ‘’Ekonomik Faydalar’’, ‘’Yaratıcılık ve Zihinsel Teşvik’’, ‘’Bağımsızlık ve 

Üstlerle İlişkiler’’, ‘’Prestij’’, ‘’Çeşitlilik’’, ‘’Güvenlik’’, ‘’Yaşam Tarzı ve Arkadaşlarla 

İlişkiler’’ alt boyutları ile veri grubunun cinsiyetleri, eğitim düzeyleri, branşları arasında 

anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Bunun yanında diğer alt boyutlar ile değişkenler 

arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir (Değirmencioğlu, 2009). Değirmencioğlu’nun 

iş değerleri ile cinsiyet arasındaki tespiti uluslararası literatür ile benzeşmektedir. 

Kalkan 2009 yılında yaptığı araştırmada İstanbul Anadolu yakasındaki ilköğretim 

ve ortaöğretim kurumlarında çalışmakta olan öğretmenlerin toplam kalite yönetimi 

uygulamalarına ait iş değerleri ile algılarını ölçmek istemiştir. Bu amaca yönelik olarak 
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2008-2009 eğitim öğretim yılında İstanbul Anadolu yakasında bulunan Ümraniye, 

Beykoz ve Üsküdar ilçelerine bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında çalışmakta 

olan 351 öğretmene ulaşılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda öğretmenlerin toplam kalite 

yönetimi uygulamaları ile iş değerleri arasında ve toplam kalite uygulamaları ile 

öğretmenlerin iş değerleri demografik özellikleri arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 

Prestij alt boyutun da öğretmenlerin okulda çalışma yıllarına göre anlamlı bir ilişki tespit 

edilmiştir. 1-5 okul yılı grubuna göre 11-15 okul yılı ve 16 ve üstü okul yılına sahip 

olanların ‘’prestij’’ algılarının daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. İş değerleri 

ölçeğinde kullanılan diğer alt boyutlar ile öğretmenlerin okullarda çalışma yılları arasında 

anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (Kalkan, 2009). 

Kaya 2010 yılında yapmış olduğu araştırmada öğretim elemanlarının örgütsel 

davranış modelleri ve iş değerleri arasındaki ilişkiyi incelemek istemiş ve bu doğrultuda 

İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinin öğretim elemanlarına dört iş 

değeri boyutunu içeren ‘’ İş değerleri ölçeği’’ ve 5 örgütsel davranış boyutu içeren 

‘’Örgütsel Davranış Ölçeği’’ uygulamıştır. Araştırma sonucunda öğretim elemanlarının 

iş değerleri algılarının mesleki kıdem, görev unvanı, yaş ve eğitim birimlerine göre hem 

toplamda hem de alt boyutlarda farklılaştığı görülmüştür. ‘’İşin anlamlılığı ve 

yararlılığı’’, ‘’İş ortamı’’ ve ‘’Özerklik’’ faktörlerinde 51 yaş ve üzeri öğretim 

elemanlarının algılarının diğer yaş grubundaki öğretim elemanlarından daha yüksek 

olduğu görülmüştür. (Kaya, 2010). 

Özkan 2010 yılında yapmış olduğu çalışmada Ege Bölgesinde yer alan 4-5 yıldızlı 

otellerde örgüt kültürünün iş değerinin dönüşümüne etkilerini araştırmıştır. Araştırma 

sonucunda 4-5 yıldızlı otellerde örgüt kültürünün iş değerlerinin dönüşümünde etkiye 

sahip olduğu görülmüş olup bu işletmelerin sosyalleşme ve dayanışma seviyesi yüksek 

derecede örgüt kültürüne sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İş değerleri dönüşümü ile 

çalışma yılı arasında olumlu bir ilişkinin olduğu bulunmuştur (Özkan , 2010). 

Uluslararası ve ulusal düzeyde genel olarak incelenen çalışmalar 

değerlendirildiğinde iş değerlerinin yaş ve cinsiyet gibi demografik değişkenlere göre 

farklılaşmadığı sadece alt boyut düzeyinde bazı çalışmalarda sınırlı farklılıklar ortaya 

konmuştur. Değer kavramının incelenmesi beraberinde çalışmanın konusu ile bir 
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bütünlük oluşturması ve çalışma sonucunda elde edilen bulguların daha iyi 

anlaşılabilmesi işin kuşak kavramının incelenmesi önem taşımaktadır. 

1.1.2. Kuşak Kavramı 

İnsanlık varoluşundan itibaren sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde günümüze 

kadar gelmiştir. Bu süre içerisinde insanlığın karşısına çıkan her olay, her buluş, yapılan 

yenilikler insanoğlunun düşünce yapısını, algısını, yaşama biçimini, değerlerini, 

gelecekten beklentilerini, geçmişe bakışını, davranışını etkilemiş ve değiştirmiştir. 

Toplumda yaşanan her türlü değişim, siyasi, ekonomik veya toplumsal gelişme insanların 

yaşadıkları döneme has karakteristik özelliklere sahip olmalarına ve davranış 

göstermelerine sebep olmuştur.  

Belirli bir zaman diliminde dünyaya gelen ve aynı dönemlerde yaşayan insanlar 

birbirleri ile benzer özellikler göstermekte ve benzer düşünce yapılarına sahip 

olmaktadırlar. Bu insanlar aynı dönemde yaşadıkları için birlikte birçok ortak sürece tanık 

olup geçmiş yaşantılarına da ortak bir bağlılığa sahiptirler. Bu süreçte yaşanan tarihsel, 

siyasal veya önemli bir olay bu kişileri benzer düzeyde etkileyebilmektedir. Bu sebeple 

birey kendi karakterini ortak yaşantı içerisinde bulunduğu toplumdan etkilenip ona göre 

şekillendirmektedir (Mannheim, 1952) 

 

 Aynı tarihsel dönemdeki değişim ve gelişimler etkisinde şekillenen eğilimlere 

sahip birey topluluklarına kuşak adı verilmektedir. Kuşak kavramı farklı bakış açılarına 

göre farklı tanımlara sahiptir. Türk Dil Kurumu Felsefe Terimleri Sözlüğü kuşak 

kavramını “yaklaşık aynı senelerde dünyaya gelmiş, aynı dönemin imkânlarını, bu 

yüzden birbirine yakın problemleri, ortak kaderlere sahip, benzer sorumluluklar ile 

yükümlü olan kişilerin topluluğu” şeklinde tanımlarken, Toplum Terimleri Sözlüğü’nde 

ise “yaklaşık olarak 25-30 senelik yaş grupları oluşturan bireyler topluluğu, göbek, nesil, 

jenerasyon, batın” anlamına gelmektedir.  

 Biyolojik açıdan bakıldığında kuşak ebeveynlerin doğdukları dönem ile 

çocukların doğdukları dönem arasında bulunan zaman dilimi şeklinde tanımlanmıştır. Bu 

tanıma göre eskiden bu aralık 20-25 yaş aralığına denk gelirken değişen günümüz 

şartlarında bireylerin beklentileri, iş yaşantıları, iş doyumları gibi etkenlerle aralık daha 
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ileri yaş aralıklarına kaymıştır. Biyolojik tanımın bu şekilde farklılaşmasından dolayı 

sosyolojik tanıma ihtiyaç duyulmuştur (Tekin, 2015). 

Sosyolojik açıdan farklı düşünürlerin tanımları bulunmaktadır. Jean-Claude 

Lagree kuşak kavramını ‘’ aynı dönemde yaşamış, aynı tarihi olayları yaşamış, aynı 

toplumsal şartlarda sosyalleşmiş ve hatta aynı yapıda kimliğe sahip bireylerin oluşturduğu 

topluluklar’’ şeklinde tanımlamıştır. William Strauss ve Neil Howe’a göre kuşak 

üyelerinin tarihsel süreçte yaşadıkları ortak bir nokta olmalıdır. Kuşak üyelerinin 

yaşadıkları dönem, çocukluk ve yetişkinliklerine göre şekil almakta, üyeler kültür, 

ekonomi, aile yaşamı, çalışma yaşamı, değerler gibi tutumlar dahil olmak üzere davranış 

şekli ve ortak inanışları da paylaşmaktadır (Tekin, 2015). 

Kuşaklar literatürde de belirtildiği gibi tarihsel süreçlerden dolayı 

farklılaşmaktadır. Bu farklılaşma kuşakların kendi aralarında farklı sınıflara ayrılmasına 

sebep olmuştur. Kuşak kavramının daha iyi anlaşılması için kuşak sınıflarının 

incelenmesi gerekmektedir.  

1.1.2.1. Kuşak Farklılıkları 

 İnsanlar doğdukları zaman dilimine göre kişilikleri, hayat beklentisi, kaygıları gibi 

özellikleri şekil almakta ve değişkenlik göstermektedir. Kuşaklar ise farklı zaman 

dilimlerinde doğduklarından dolayı kişilik özellikleri de farklılaşmaktadır. İçinde 

bulunduğumuz dünya gün geçtikçe hızlı bir değişime ve gelişime tanık olmaktadır. Bu 

dünya üzerinde yaşayan bireyler olarak bizlerinde hızla değişen bu teknolojik ve 

ekonomik gelişmeler karşısında hayattan beklentileri, değer yargıları, tutumları aynı hızla 

değişmektedir (Aka, 2017). 

 Davranış ve kişiliklerde yaşanan değişim ile ilgili yapılan deneysel araştırmalarda 

kuşakların farklı davranış kalıpları sergilediğine yönelik bulgular elde edilmiştir. Genç 

kuşaklarda depresyonun daha fazla olduğu, 1950 yılında gençler yaşadıkları endişe 

üzerinde yapılan bir araştırma 1990 yılında yüzde 85 artış göstermiş olup intihar vakaları 

ise iki katına çıktığı ileri sürülmüştür (Twenge, 2009). Sosyal hayatlarda görülen bu 

değişim ve ortaya çıkan farklılıklar iş hayatına da tesir etmiş ve kuşakların iş hayatında 

gösterdikleri davranışlarda farklılaşmıştır. Bebek patlaması ve Y kuşağında bulunan 

bireyler genellikle daha keskin davranışlar göstermekte ve birbirine zıt davranışlar 

göstererek tamamen farklılaşmaktadır. X kuşağında bulunan bireyler ise keskin 
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davranışlardan ziyade daha dengeli ve ılımlı davranışlar sergileyerek bebek patlaması ve 

Y kuşağı arasında davranışsal açıdan geçiş özelliği taşımaktadır. İş yaşamında bebek 

patlaması, X kuşağı ve Y kuşağının gösterdiği davranışsal farklılıklar Tablo 1 de 

gösterilmiştir. 

Tablo 1: Kuşakların Davranış Özellikleri Arasındaki Farklılıklar 

Bebek Patlaması X Kuşağı Y Kuşağı 

Çalışmak için yaşamak Yaşamını sürdürmek için 

çalışmak 

Birikimleri tüketerek 

yaşamak 

Yalnızca iş odaklı olmak Çalışma hayatı ve sosyal 

yaşantı arasında denge 

Sosyal yaşam odaklılık 

Uzun süreli çalışma Sonuç alınana kadar 

çalışma 

Kısa süreli çalışma 

Çalışmayla geçen zaman Çalışma hayatı ve boş 

vakit arasında denge 

Çoğunlukla boş vakit 

Bürokratik kurallara bağlı Bürokratik kuralları 

değiştirme 

Bürokratik kurallara karşı 

çıkma 

Ufak işletmeler kurma 

çabası içerisinde olma 

Büyük işletmelere uyum 

gösterme çabası 

Küçük işletmelerden 

nefret etme 

Çok çalışıp az tüketme Çalışma karşılığı kadar 

tüketmek 

Az çalışma çok tüketim 

Markaya önem vermeme Markayı tanıma Aşırı marka düşkünlüğü 

Gerektiğinde teknolojiden 

yararlanma 

Teknolojiyle ile yaşam Teknolojiden 

vazgeçememe 

Rasyonel olma Duygusallık ve 

rasyonellik arasında 

denge 

Saf duygusallık 

Kaynak:(İzmirlioğlu Kerim, Konumlandırmada Kuşak Analizi Yardımıyla Tüketici 

Algılarının Tespiti: Türk Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama,2008) 

Kuşakların gösterdikleri karakter özellikleri özgürlük düzeyi, sosyallik düzeyi, 

tatmin olma düzeyi, çalışkanlık düzeyi, hırs düzeyi, bencillik düzeyi, açık sözlülük 

düzeyi, duygusallık düzeyi, eleştirme düzeyi, sadakat düzeyi, inanç düzeyi, geleneklere 

bağlılık düzeyi kriterlerine göre karşılaştırılabilir. Bu karşılaştırmaya göre bebek 
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patlaması ve y kuşağı karakter özellikleri arasında tamamen birbirine zıt özelliklerin 

şekillendiğinden söz edilebilir. Bebek patlaması kuşağı yaptığı işten tatmin olan, çalışkan, 

hırslı ve duygusal yönleriyle ön plana çıkarken y kuşağı özgürlüğüne düşkün, bencil ve 

açık sözlü yönleriyle ön plandadır. X kuşağı ise bebek patlaması ve y kuşağı arasında tam 

bir denge kurmuş olup geçiş niteliğinde bir kuşak özelliği göstermektedir (İzmirlioğlu, 

2008). Bebek patlaması, X kuşağı ve Y kuşağı bireylerinin karakter özellikleri arasındaki 

farklılıklar Tablo 2 de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Kuşakların Karakter Özellikleri Arasındaki Farklılıklar 

 KUŞAKLAR 

KRİTERLER Bebek 

Patlaması  

X Kuşağı Y Kuşağı  

Özgürlük düzeyi Dengeli  Dengeli  Çok yüksek 

Sosyallik düzeyi Dengeli Dengeli Düşük 

Tatmin olma düzeyi Yüksek  Dengeli Düşük 

Çalışkanlık düzeyi Çok yüksek Dengeli Düşük 

Hırs düzeyi Yüksek Dengeli Düşük 

Bencillik düzeyi Düşük Dengeli Çok yüksek 

Açık sözlülük düzeyi Dengeli Dengeli Çok yüksek 

Duygusallık düzeyi Çok yüksek Dengeli Düşük 

Eleştirme düzeyi Düşük Dengeli Yüksek 

Sadakat düzeyi  Çok yüksek Dengeli Çok düşük 

İnanç düzeyi Yüksek Dengeli Çok düşük 

Geleneklere bağlılık düzeyi Yüksek Dengeli Çok düşük 

Aileye bağlılık düzeyi Çok yüksek Dengeli Çok düşük 

Kaynak:(İzmirlioğlu Kerim, Konumlandırmada Kuşak Analizi Yardımıyla Tüketici 

Algılarının Tespiti: Türk Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama,2008) 

1.1.2.2. Kuşakların Sınıflandırılması 

 Kuşakları sınıflandırırken yalnızca insanların doğdukları zaman dilimine bakarak 

sınıflandırmak doğru olmaz. Zaman dilimi ile yaşadıkları toplumun düşünceleri, 

toplumsal şartları, ekonomik düzeyi, kültürü, toplumsal tarihinin göz önünde 

bulundurulması da sınıflandırmak için kullanılmaktadır (Zamke, Raines, & Flipczak, 

2013). Literatürde kuşaklar birçok farklı isimle ve farklı zaman dilimlerine göre 
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sınıflandırılmıştır. Kuşakların ortaya çıktığı zaman diliminde yaşanılan tarihsel 

süreçlerden etkilenmeleri ve tarihsel süreçlerde yaşanılan olayların dünya üzerinde 

bölgelere göre farklılık göstermesi kuşak isimlerinin farklılaşmasına ve farklı zaman 

dilimleri ile belirtilmelerine sebep olarak gösterilebilir. Literatür incelendiğinde ortaya 

çıkan farklı araştırmacıların kuşaklara vermiş oldukları isimler, kuşakların oluşum yılları 

ve yaş aralıkları Tablo 3 de sunulmuştur. Bu konudaki literatür konunun çıkış noktası 

olması sebebiyle ABD kaynaklıdır bu nedenle kuşaklar tanımlanırken bu ülkenin önemli 

olaylarına göre tanımlanmıştır. 

 Günümüzde ise kuşaklar ile ilgili araştırmalar kuşakların 5 gruba ayrıldığını ve 

yaklaşık yüz yılda başa sardığını göstermektedir. Günümüzde sınıflandırılan 5 kuşak ise 

şu şekilde; (Adıgüzel, Batur, & Ekşili, 2014) 

• Gelenekseller (1922-1945) 

• Bebek Patlaması (1946-1964) 

• X Kuşağı (1965-1978) 

• Y Kuşağı (1978-2000) 

• Z Kuşağı (2000-       ) 

Tablo 3: Araştırmacılara Göre Kuşakların Doğum Yılları ve Yaş Aralıkları 

Araştırmacı Kuşak İsimleri Doğum Yılları Yaş Aralıkları 

Howe ve Strauss 

(1993) 

Sessiz Kuşak 1925-1942 93-76 

Bebek Patlaması 

Kuşağı 

1943-1960 75-58 

13. Kuşak (X 

Kuşağı) 

1961-1981 57-37 

Milenyum Kuşağı 

(Y Kuşağı) 

1982-? 36- 

Zemke vd. (2000) Gaziler Kuşağı 1922-1943 96-75 

Bebek Patlaması 

Kuşağı 

1943-1960 75-58 

X Kuşağı 1961-1980 57-38 

Y Kuşağı 1980-2000 38-18 
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Lanchester ve 

Stillman (2002) 

Gelenekselciler 

Kuşağı 

1900-1945 118-77 

Bebek Patlaması 

Kuşağı 

1946-1964 76-54 

X Kuşağı 1965-1980 53-38 

Milenyum Kuşağı 

(Y Kuşağı) 

1981-1999 37-19 

Kaynak: (Lyons ve diğerleri A Comparison of the Values and Commitment of Private 

Sector, Public Sector, and Parapublic Sector Employees ,2003) 

Gelenekseller: Günümüz iş hayatında varlıklarını az da olsa gösteren bu kuşak aslında 

günümüzdeki iş yaşamının temelini oluşturmaktadırlar. Bunun yanında güvenilir bilgi 

kaynakları olmaları, pratik bir zekâ yapısına sahip olmaları onların işletmelerde kritik 

mevkilere sahip olan kişiler haline gelmelerine sebep olmuştur (Zamke, Raines, & 

Flipczak, 2013). 

 Bu kuşak dünya genelinde sayıca en az bireye sahip kuşak şeklinde 

nitelendirilmektedir. Dünya üzerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, kıtlık, işsizlik, açlık, 

tasarruf etme gibi koşullara maruz kalmışlardır. Bu sebeple diğer kuşaklara göre daha az 

risk alan ve daha tedbirli davranışlar sergileyen kuşaktır. 

 Türkiye’de bu kuşak ekonomik buhran döneminde ve İkinci Dünya Savaşı 

esnasında doğmuştur. Günümüzde büyükbaba ve büyükanneler tarafından 

oluşturulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin başlangıcında da yaşamış bu kuşak daha çok 

‘’uyumlu’’ sıfatı ile ön plana çıkmaktadırlar (Adıgüzel, Batur, & Ekşili, 2014). 

 Bu kuşağın başlıca özellikleri şu şekildedir; (Hannay & Fretwell, 2011) 

• Resmiyete sahiptirler. 

• Direktif isterler. 

• Ast üst ilişkisine önem verirler. 

• Çalıştığı kuruma bağlı olmak önemlidir. 

• Kurallar önemlidir. 

Bebek Patlaması: 1946-1964 yılları arasında doğmuş olan bu kuşak şu ana kadar sayıca 

en büyük gruptur. Çalışan kesim arasında da sayıca en fazla olan ve aynı zamanda liderlik 
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pozisyonunda sayıca fazla olmaları sebebiyle en fazla güce sahip olan gruptur. 2. Dünya 

savaşı sonrasındaki refahtan payını alan bu grup çalışma konusunda ciddi ve rekabetçi 

tavırları ile ön plana çıkmaktadırlar. Takım çalışmasına, başarıya ve kurallara meydan 

okumaya açık olduğu söylenir (Gibson, Greenwood, & Murphy, 2009). 

 Türkiye’de 2. Dünya Savaşı zamanında veya bu savaştan hemen sonra doğan bu 

kuşak, savaş döneminden sonra yaşanan nüfus patlaması sebebiyle bebek patlaması 

ismini almışlardır. Aynı zamanda eğlenceye düşkünlükleri ile bilinirler. İhtiyaç dışı 

harcamaların fazlalaştığı bir dönemde yaşayan bu nesil kurallara bağlılığı ile 

tanınmaktadır (Adıgüzel, Batur, & Ekşili, 2014). 

 Bu kuşağın başlıca özellikleri şu şekildedir; (Hannay & Fretwell, 2011) 

• Rekabetçi olmak. 

• Kuralları değiştirmek. 

• İşkolik olmak. 

• Sadık olmak. 

• Takım çalışmasına önem vermek. 

• Yüz yüze görüşmeye önem vermek. 

• Değişikliğe açık olmak. 

X Kuşağı: Bu kuşak özgüveni yüksek, özgürlüğüne düşkün ve eğlenmeyi seven olarak 

tanımlanmaktadır. İş bu kuşak için hayatlarında vazgeçilmez bir noktadan ziyade 

hayatlarını sürdürebilmek için çalışmak felsefesini edinmişlerdir (Angeline, 2010). 

 Yaptığı işi mümkün olduğunca sadeleştiren, stresli işlerden uzak duran, yaptığı iş 

hayatını sürdürmesine sebep olduğu için çalışmaktan zevk alan bir kuşaktır. Farklılaşan 

hayat şartlarına ayak uydurmak için fazlaca emek harcayan bu kuşakta zamanla bu durum 

‘’ zamanın şartlarına ayak uyduramamak’’, ‘’ hayatı kaçırmak’’ şeklinde hisler 

uyandırdığı için bu kuşaktakiler kendilerini dışlanmış hissetmektedir (Adıgüzel, Batur, & 

Ekşili, 2014). 

 Günümüzdeki anlamıyla ilk bireysel bilgisayar satışı bu kuşakta yapılmıştır bu 

durumda bu kuşağın teknoloji ile temas eden ilk kuşak olup teknoloji altyapısı olan 

kuşaktır. Gelenekseller ve bebek patlaması kuşaklarına göre sadak duyguları daha azdır 

ve duruma göre değişkenlik gösterebilir (Gibson, Greenwood, & Murphy, 2009). 
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 Türkiye’de Sessiz Kuşak olarak anılan bu grup daha realist, kanaatkâr ve çalışkan 

bir yapıdadırlar. Ülkemizde rekabetçi özellikleri ile ön plana çıkmaktadırlar. Bu kuşak 

ülkemizde sağ-sol çatışmaları, petrol krizinin yaşandığı, ilk renkli televizyonun hayata 

geçtiği ve dolayısıyla televizyonun önemli bir haber kaynağı olduğu bir dönemde 

yetişmiştir (Adıgüzel, Batur, & Ekşili, 2014). 

 Bu kuşağın başlıca özellikleri şu şekildedir; 

• Çalıştıkları kuruma bağımlılıkları azdır. 

• Bağımsız olmak isterler. 

• Hızlı geribildirim ve takdir görmeyi beklerler. 

• İş hayatında basamakları çabuk tırmanmak önemlidir. 

• Bireyseldirler. 

• Eğlenceye önem verirler. 

• Yaşam-iş dengesini kurmak isterler. 

Y Kuşağı: 1978-2000 yılları arasında doğan bu kuşak teknoloji ile büyümüş ilk kuşak 

olan Y kuşağı mensuplarında her üç kişiden ikisi beş yaşına gelmeden bilgisayar ile 

tanışmışlardır. Günün her anı arkadaşlarına, ailelerine, habere, bilgiye, eğlenceye 

ulaşabilen bu grup, ekonomik krizlerden diğer kuşaklara göre daha çok maruz 

kalmalarına rağmen daha iyimser olmuşlardır. Birçoğu çekirdek ailede yetişen bu 

kişilerin ebeveynlerinin dörtte biri üniversite eğitimi almıştır ve her üç kişiden birinin 

anne ve babası boşanmıştır (Zamke, Raines, & Flipczak, 2013). 

 Bu kuşaktakiler yüksek adaptasyon gücüne sahiptirler ve iş hayatında birden fazla 

görevi bir arada yerine getirebilirler. Bununla birlikte yaptıkları işten olayca sıkılabilen 

kişiler çalışmalarında ileri düzeyde düşünme ve bilgiye hızlıca erişme sürecine 

sahiptirler. Takım çalışmalarında ön plana çıkan bu kişiler yüksek hayat standartlarına 

sahiptirler (Lower, 2008). 

 Türkiye’de çabuk uyum sağlayabilen, özgürlüğüne sahip çıkan, kolay 

vazgeçebilen, otoriteye meydan okuyan, eğitim düzeyi yüksek, teknolojiye hayran 

bireylerden oluşan bu kuşak; küresel yaşamın etkilerinin en iyi biçimde hissedildiği 

kültürler arası iletişimin ve ekonominin arttığı bir dönemde yaşamaktadırlar (Adıgüzel, 

Batur, & Ekşili, 2014). 
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Bu kuşağın başlıca özellikleri şu şekildedir; (Hannay & Fretwell, 2011) 

• Sürekli eğitime önem verirler. 

• Devamlı yeniliğe ihtiyaç duyarlar. 

• Bakımları için gerekli olan harcamalar fazladır. 

• İş ile yaşamı arasındaki denge fazlaca önemlidir. 

• Teknolojik dünya ile iç içe bir yaşantıları vardır. 

• Yönlendirilmeye ihtiyaç duyarlar. 

• Sorgulayıcıdırlar. 

Z Kuşağı: Bu kuşağın doğum tarihi ile ilgili diğer kuşaklarda da görüldüğü gibi farklı 

zaman dilimleri değerlendirilmektedir. Fakat genel olarak kabul edilen görüşe göre 2000 

yılı ve sonrasında doğanlar bu kuşağı oluşturan kişilerdir (Twenge, Campbell, Hoffman, 

& Lance, 2010). 

 Doğumlarından itibaren tamamen teknoloji ile bütünleşmiş olan bu kuşak 

Türkiye’de aynı zamanda ‘’Kristal Nesil’’ olarak adlandırılır. Uzmanların dönem 

aralığını henüz net bir şekilde tanımlamaması sebebi ile bu kuşağın sayısı nüfus artışına 

göre değişiklik göstermektedir (Adıgüzel, Batur, & Ekşili, 2014). 

 Bu kuşağın başlıca özellikleri şu şekildedir; (Aka, 2017) 

• Hayattan beklentilerinin ne olduğu nettir. 

• Yaşamlarında her şeyin olabileceğine inanırlar. 

• Yeniliklere ve yaratıcı fikirlere açıktırlar. 

• Yüksek düzeyde analitik düşünme yeteneğine sahiptirler. 

• Aynı anda birden fazla iş yapabilirler. 

• Teknolojiyi ve lüks hayatı bir ihtiyaç olarak görürler. 

• Bireyselliğe önem verirler bu sebeple ekip içinde başarılı değildirler. 

• Sıradan işler onlara göre değildir. 

• Her şeyi bireyselleştirmek isteyen bir yapıdadırlar. 

• Haklarını arama, farklı sosyolojik özelliklere sahip topluluklarla iletişim 

konusunda diğer kuşaklardan daha başarılıdırlar. 

Kuşak sınıflandırması ile ilgili yapılmış çalışmalar genellikle Amerikan 

literatüründe yapılan sınıflandırmalardır. Türkiye’de bu konuda bir sınıflandırma 

olmayışı, kuşakların iş değerlerinin anlaşılması veya iş değerlerinin kuşak farklılıklarını 

yansıtacak şekilde farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi önemli bir gerekliliktir. Yaş 

gruplarına göre iş değerlerinin farklılaşması kuşak farklılıklarını yansıtıyor mu? 

Türkiye’de bir kuşak örüntüsü oluşturuyor mu? Bu çalışmanın temel problemi bu sorular 
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üzerine kurulmuştur. Bu problem doğrultusunda bu çalışma aşağıda belirtilen amaçları 

gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. 

1.2. Amaç 

 Bu çalışmanın amacı Sultanbeyli İlçesinde görev yapan öğretmenlerin iş 

değerlerinde kuşak farklılıklarından kaynaklanan bir farklılık olup olmadığını 

incelemektir. Bu çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır; 

1) Öğretmenlerin içsel iş değerlerinde yaş gruplarına göre bir farklılık var mıdır? 

2) Öğretmenlerin sosyal-özgeci iş değerlerinde yaş gruplarına göre bir farklılık var 

mıdır? 

3) Öğretmenlerin saygınlık iş değerlerinde yaş gruplarına göre bir farklılık var 

mıdır? 

4) Öğretmenlerin araçsal maddi iş değerlerinde yaş gruplarına göre bir farklılık var 

mıdır? 

5) Öğretmenlerin araçsal destekleyici iş değerlerinde yaş gruplarına göre bir farklılık 

var mıdır? 

1.3. Araştırmanın Önemi 

       Bu araştırma ile Türkiye’de eğitim kurumlarında; farklı kuşaklardan 

öğretmenlerin iş değerleri arasındaki farklılıklar ortaya çıkarılacaktır. İş değerleri 

kurumlarda işin işleyişini ve kalitesini etkilemektedir. Çünkü bireyler benimsedikleri 

değerler doğrultusunda davranma eğilimde olmaktadır.  Bu bağlamda eğitimin temel taşı 

olan öğretmenlerin iş değerleri ise okul kurumunda yapılan eğitim ve öğretimin kalitesini 

etkilemektedir. Örneğin; sadece geçimini sağlamak adına çalışan bir öğretmenin verimi 

ile topluma faydalı olmak, toplumu ileri taşımak ve geleceğe yön verecek nesiller 

yetiştirmek isteyen idealist bir öğretmenin eğitim kurumuna katkısı farklı olacaktır. Bu 

çalışma ve ardından yapılacak benzer çalışmalar sonucunda farklı kuşaklardan 

öğretmenlerin iş değerleri bağlamında işten beklentileri ortaya çıkarılacak ve 

öğretmenlerin beklentileri doğrultusunda daha kaliteli bir eğitim için bu beklentilerin 

gerçekleştirilmesinin önü açılacaktır. Eğitim ve öğretimin kalitesinin artması adına bu 

çalışma önem arz etmektedir. 
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1.4. Varsayımlar 

1) Eğitim örgütlerinde öğretmenler arası kuşak farklılıklarının iş değerlerini etkilediği 

varsayılmaktadır. 

2) Araştırmaya katılan katılımcılar gerçek görüşlerini ifade etmişlerdir. 

1.5. Sınırlıklar 

1) Bu araştırma önerisi İstanbul ili Sultanbeyli ilçesinde kamu ve özel okullarda görev 

yapan öğretmenler ile sınırlıdır. 

1.6. Tanımlar 

Okul Müdürü: Eğitim öğretim ders planlarını, okul çalışanlarının faaliyetlerini, okuldaki 

sekretarya ve okul içi eğitim öğretim çalışmalarını planlayıp organizasyonunu ve 

koordinesini gerçekleştirerek düzenli bir şekilde işlemesini sağlayan kişidir. 

Okul Müdür Başyardımcısı: Eğitim öğretim, okul yönetimi, rehberlik faaliyetleri ve 

okul denetiminin planlı, düzenli ve amaçlar doğrultusunda yönetilmesinden müdüre karşı 

sorumlu olan ve müdürün izinli veya görevli olduğu zamanlarda müdür yerine vekalet 

eden kişidir. 

Okul Müdür Yardımcısı: Eğitim öğretim, okul yönetimi, rehberlik faaliyetleri ve okul 

denetiminin planlı, düzenli ve amaçlar doğrultusunda yönetilmesinden müdüre ve müdür 

başyardımcısına karşı sorumlu olan kişidir. 

Kadrolu Öğretmen: Devlet tarafından, kamu personeli seçme sınavında yeterli puanı 

alarak devletin okullarına atanan ve burada eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleşmesini 

sağlayan kişidir. 

Ücretli Öğretmen: Farklı sebeplerle öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı veya 

öğretmen ihtiyacı karşılanmakla birlikte, öğretmenin izin, rapor ve geçici görevlendirme 

gibi sebeplerle ders görevlerini yerine getiremediği durumlarda eğitim ve öğretimin 

aksamadan ilerlemesi ve öğrencilerin boş kalan derslerinin doldurulması amacıyla 

öğretim üyesi kişilere veya diğer memurlara (Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla) veya 

açıktan atanacaklara ücret karşılığı ek ders görevi verilen kişidir. 

İçsel İş Değerleri: İş hayatında çalışan bireylerin yaptıkları işten psikolojik anlamda 

memnun kalmasını sağlayan iş değerleridir. Bu değerlerden bazıları; yapılan işin özgür 

bir şekilde çalışma ortamı sağlaması, çalışanın yetenekleri doğrultusunda olması, sanatsal 
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ve bilimsel etkinliklere katılıma olanak sağlaması, heyecan verici ve ilginç olması, diğer 

işlerden farklı ve diğer işlere göre zenginlikler sunması, hayat boyu öğrenmeye imkân 

tanıması, yaratıcı ve özgün fikirlere imkân tanıması, bireyin yeteneklerini zorlaması gibi 

değerlerdir (Lyons, Duxbury, & Higgins, 2006). 

Araçsal Maddi İş Değerleri: İşin maddi boyutlarına yönelik çalışan için uygunluğunu 

ifade eden değerlerdir. Bu değerlerden bazıları işin maddi getirisi, çalışma saatlerinin 

uygunluğu, sosyal yaşam ile iş arasında bir denge sağlaması, sosyal anlamda iş güvencesi 

sağlaması, bireyin kendi gereksinimlerini karşılayacak yeterlilikte olması gibi değerlerdir 

(Lyons, Duxbury, & Higgins, 2006). 

Araçsal Destekleyici İş Değerleri: İçsel değerlere ulaşmada bir aracı niteliği taşıyan 

değerlerdir (Rokeach, 1973). Bu değerlerden bazıları çalışma hayatınca yöneticinin 

çalışanını destekler ve düşünceli nitelikte, teknik açıdan yetkin, tarafsız, adil, 

geribildirimleri zamanında ve yapıcı olmasıdır. İşin devamlılığı için gereken bilgi ve 

becerileri geliştirme imkânı sunan hizmet içi eğitim gibi imkânların sağlanıyor olması 

gibi değerlerdir (Lyons, Duxbury, & Higgins, 2009). 

Saygınlık İş Değerleri: İşe olan etki, iş statüsü ve iş ile ilgili yetkilerle alakalı olan iş 

değerleridir (Lyons, Duxbury, & Higgins, 2006). Bu değerlerden bazıları işin etkilerinin 

kurum üzerinde önemli bir dereceye sahip olması, diğer çalışanların işlerini planlama, 

denetleme ve kurumsal çıktıları etkileme yetkisine sahip olması bunların yanı sıra 

toplumun saygı duyduğu prestij sahibi bir iş olması gibi değerlerdir. 

Sosyal-Özgeci İş Değerleri: İnsanlara yardımcı olma ve içinde yaşadığı topluma katkı 

sağlama ile ilgili iş değeridir. Bu değerlerden bazıları yapılan işin eğlenceli ve canlı bir iş 

ortamı sağlaması, iş arkadaşlarının arkadaş canlısı ve samimi olması, sosyalleşmeye 

imkân tanıması gibi değerlerdir (Lyons, Duxbury, & Higgins, 2006). 
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BÖLÜM 2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

 Bu araştırmada Sultanbeyli ilçesine bağlı kamu ve özel okullarda görev yapan 

öğretmenlerin sahip oldukları iş değerleri ve bu değerlerin öğretmenlerin ait oldukları 

kuşaklara göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Çalışmada öğretmenlerin iş 

değerleri ve öğretmenlerin sahip oldukları kuşaklar arasında alt boyutlar ele alınarak 

betimlenilmesine çalışılmıştır.  

Bu araştırma, değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemeyi içeren ilişkisel tarama 

araştırmasıdır. Bu yöntem iki ya da daha fazla sayıdaki değişken için değişkenler arası 

farklılığın varlığını veya derecesini belirlemeyi amaçlar (Karasar, 1991). 

2.2. Çalışma Grubu 

 Araştırma grubu, resmi verilere göre 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı itibarı ile 

İstanbul ili Sultanbeyli ilçesinde kamu ve özel okullarda görev yapan öğretmenlerden 

oluşmaktadır. Sultanbeyli ilçesi bünyesinde 124 adet eğitim kurumu bulunmaktadır. Bu 

okullarda 3834 öğretmen görev yapmaktadır (MEB Resmi Web Sayfası, 2018-2019). 

Sultanbeyli ilçesindeki eğitim kurumlarına ilişkin istatistikler Tablo 4’te verilmiştir. 

    Tablo 4: Sultanbeyli İlçesindeki Eğitim Kurumlarına İlişkin İstatistikler Tablosu 

Okul türü       Kamu/Özel              Okul sayısı               Toplam 

İlkokul Kamu 21                   26 

 Özel 5 

Ortaokul  Kamu 31 38 

 Özel 7 

Lise Kamu 17                   27 

 Özel 10 

Diğer  33 33 

   Toplam       124 

  Diğer: Halk eğitim merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, Özel Eğitim Merkezi 
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 Çalışma grubu seçilirken basit tesadüfi küme örnekleme yöntemi ile seçilen 14 

eğitim kurumunda çalışan öğretmenler belirlenmiştir. Bu yöntem ile tüm okullar 

listelenmiş ve bunlar arasından yansız 14 okul seçilmiştir. Örneklem büyüklüğünün çok 

geniş olmasından dolayı %95 güvenle 3834 öğretmenden yaklaşık 300’üne ulaşılması 

planlanırken kamu okullarında 295 özel okullarda 36 öğretmen olmak üzere toplam 331 

ölçek ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerden 212’si kadın 

(%64) ve 119’u erkektir (%36). Bu öğretmenlerden 109’u 20-29 yaş aralığında, 150’si 

30-39 yaş aralığında, 47’si 40-49 yaş aralığında ve 25’i 50 ve üzeri yaş aralığında yer 

almaktadır. Tablo 5’te araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, yaş, hizmet yılı, 

bulunduğu okuldaki hizmet yılı, branş, medeni durum ve okul türüne ilişkin demografik 

bilgileri görülmektedir. 

Tablo 5:Örneklemin Demografik Özelliklere Göre Dağılımı 

Değişkenler   

Cinsiyet f %                       Toplam (f) 

Kadın 212 

119 

64.0                       331 

36.0 Erkek 

Yaş   

20-29 109 

150 

47 

25 

32.9                       331 

45.3 

14.2 

7.6 

30-39 

40-49 

50 ve üzeri 

Hizmet Yılı   

0-5 108 

100 

56 

32 

35 

32.6                       331 

30.2 

16.9 

9.7 

10.6 

6-10 

11-15 

16-20 

20 yıl ve üzeri 

Bulunduğu Okuldaki 

Hizmet Yılı 

  

0-5 262 

55 

79.2                        331 

16.6 6-10 
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11-15 10 

3 

1 

3.0 

0.9 

0.3 

16-20 

20 yıl ve üzeri 

Branş   

Sınıf 56 

275 

16.9                        331 

83.1 Branş 

Medeni Durum   

Evli 229 

102 

69.2                        331 

30.8 Bekar 

Okul Türü   

Kamu 295 

36 

89.1                        331 

10.9 Özel 

 

2.3. Veriler ve Toplanması 

 Veri toplama aracı olarak bir adet bilgi formu ve bir adet ölçek kullanılmıştır. Bilgi 

formu öğretmenlerin ve yöneticilerin cinsiyet, hizmet yılı, bulunduğu kurumdaki hizmet 

yılı, yaş, branş, medeni durum ve okul türüne (kamu ve özel) yönelik demografik bilgileri 

ile ilgili soruları içermektedir. 

 Öğretmenlerin ve yöneticilerin iş değerlerine ilişkin görüşlerini belirlemek için 

Lyons’ın (2003) İş Değerleri ölçeği kullanılmıştır. İş değerlerine yönelik pek çok ölçeğin 

kullanıldığı bilinmektedir. Bunlardan en yaygın olanları Super (1970), Michigan 

Üniversitesi İşin Niteliği Ölçeği (1972-73), Rokeach (1973), Hofstede (1984), O’Reilly, 

Caldwell ve Chatman (1991) ve Ros, Shwartz ve Surkiss’in İş Değerleri Ölçekleridir. Bu 

çalışmada Lyons’ın ‘’İş Değerleri Ölçeği’’ kullanılmıştır. Lyons’a göre (2003) bu ölçek 

literatürdeki bütün çalışmaların taranması sonucu geliştirilmiş ve diğer ölçekteki iş 

değerlerini kapsayan bir ölçek olduğu için bu çalışmada kullanılması uygun görülmüştür. 

Ölçeğin son sürümünde 32 madde ve bu maddelerin kısım kısım birleşmesiyle 

oluşan 4 boyut (Araçsal, İçsel, Sosyal-Özgeci ve Saygınlıkla ilişkili iş değerleri) 

bulunmaktadır. Ölçeğin orijinali Özkan tarafından Türkçeye uyarlanmıştır (Özkan, 

2010). Ölçeğin uyarlanması ile ilgili çalışmalardan sonra Özkan tarafından toplam 
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varyansın %70.569’unu açıklayan 5 faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür ve 5 

boyut tanımlanmıştır (İçsel iş değerleri, saygınlık iş değerleri, sosyal-özgeci iş değerleri, 

araçsal maddi iş değerleri, araçsal destekleyici iş değerleri). Mevcut çalışmada ölçek bu 

boyutları ile kullanılmıştır. Özkan’ın bulduğu Cronbach Alpha kat sayısı (0.97)’dir. ‘’İş 

değerleri ölçeği’’ nin güvenilirliğinin hesaplanması için SPSS programında güvenilirlik 

testi uygulanmıştır. Bu amaçla öncelikle 5 alt boyut için Cronbach Alpha değerleri 

hesaplanmış ve bu sonuçlara göre; ‘’İçsel iş değerleri’’ Cronbach Alpha katsayısı (0.921) 

, ‘’Sosyal-Özgeci İş Değerleri’’ Cronbach Alpha katsayısı (0.872) , ‘’Saygınlık İş 

Değerleri’’ Cronbach Alpha katsayısı (0.900) , ‘’Araçsal Maddi İş Değerleri’’ Cronbach 

Alpha katsayısı (0.843) , ‘’Araçsal Destekleyici İş Değerleri’’ Cronbach Alpha katsayısı 

ise (0.921) olarak bulunmuş olup bu değerlerin yüksek düzeyde güvenilirliğe işaret 

etmektedir. İş değerleri ölçeğinin bütününe ilişkin Cronbach Alpha katsayısı (0.910) 

olarak bulunmuş olup bu değer yüksek olduğundan ölçeğin her bir faktörünün güvenilir 

olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar Tablo 6’da gösterilmektedir. İş değerleri ölçeğinde 

5’li Likert skalasında tarafsızlık/kararsızlık seçeneğinin bulunmaması ölçeği cevaplayan 

katılımcıları daha çok düşünmeye sevk edip ölçek sorularına daha kesin cevaplar vermesi 

sebebiyle orijinali 6’lı likert skalasına göre tasarlanan ölçek, bu uygulamada 5’li Likert 

skalasına göre düzenlenmiştir. Buna göre ‘’1=hiç uygun değil’’, ‘’2= uygun değil’’, ‘’3= 

kısmen uygun’’, ‘’4= uygun’’, ‘’5= tamamen uygun’’ şeklindedir (Özkan, 2010). 

 Ölçeğin uyarlanmış halinde kullanılan 5 faktör ile ilgili maddeler aşağıda 

verilmiştir; 

• Saygınlık İş Değerleri: Madde 21, 29, 30, 31, 32 

• Sosyal-Özgeci İş Değerleri: Madde 22, 24, 25, 26, 27, 28 

• İçsel İş Değerleri: Madde 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

• Araçsal Destekleyici İş Değerleri: Madde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

• Araçsal Maddi İş Değerleri: Madde 8, 9, 10, 11, 12 
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Tablo 6: İş Değerleri Ölçeği Alt Boyutların ve Ölçeğin Cronbach Alpha Katsayısı 

  

 

 

 

 

 

 Yapılan geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarının ardından ‘’İş Değerleri 

Ölçeği’’nin güvenilir bir ölçme aracı olduğu tespit edilmiştir. 

 Veri toplama aracı olarak kullanılan ‘’İş Değerleri Ölçeği’’ İstanbul İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü’nden ve İstanbul Valiliği’nden gerekli izinler alındıktan sonra kamu 

ve özel okullarda uygulanmıştır. 300 adet ölçek bu kurumlara tek tek gidilerek burada 

görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere elden teslim edilmiş ve doldurmaları 

istenmiştir. Fakat bazı anketlerin kullanılamaz durumda olması, bir kısmında ise 

tamamının doldurulmaması sebebi ile 131 adet ölçeğin verileri istatistik programına 

işlenmiştir. Bu sayıda ölçek araştırmanın kapsamı için istenilen sayıda olmamıştır ve süre, 

maddi olanaklar, iş gücü açısından var olan sınırlılıklar sebebiyle 200 adet ölçek Google 

dokümanlar aracılığı ile toplanmıştır. Bu ölçekler e posta, Whatsapp gibi çeşitli iletişim 

araçları ile Sultanbeyli ilçesinde kamu ve özel okullarda görev yapan yöneticilere 

ulaştırılmış ve yöneticiler vasıtası ile öğretmenlere ulaştırılmıştır.  

2.4. Verilerin Analizi 

 Çalışma grubunda araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin kişisel 

bilgilerinin yüzdelik ve frekansları alınarak örneklemin özellikleri belirlenmiştir. 

 Ölçeklerle toplanan verilerin analizini yapmak için SPSS programına veri girişi 

yapılmıştır. Bu doğrultuda; 

1. Ölçeğin güvenilirlik katsayısının hesaplanması için SPSS programında Cronbach 

Alpha güvenilirlik testi uygulanmıştır. 

İş Değerlerinin Alt Boyutları Cronbach Alpha Kat Sayısı 

İçsel İş Değerleri 0.921 

Sosyal Özgeci İş Değerleri 0.872 

Saygınlık İş Değerleri 0.900 

Araçsal Maddi İş Değreleri 0.843 

Araçsal Destekleyici İş Değerleri 0.921 

Tüm Alt Boyutlar  0.910 
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2. Verilerin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek amacıyla verilerin basıklık 

çarpıklık değerleri hesaplanmıştır.  

3. Kamu ve özel okullarda çalışan öğretmen ve yöneticilerin cinsiyet değişkeni ile iş 

değerleri arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere SPSS programında T Testi 

kullanılmıştır. 

4. Kamu ve özel okullarda çalışan öğretmen ve yöneticilerin yaş değişkeni ile iş 

değerleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için T Testi ve ANOVA testi 

kullanılmıştır. ANOVA testi sonucunda farkın hangi gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek amacıyla Post Hoc Tukey testi kullanılmıştır. 
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BÖLÜM 3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 Bu araştırmanın amacı İstanbul ili Sultanbeyli ilçesinde görev yapan 

öğretmenlerin ‘’Kuşak Farklılıkları’’ ile ‘’İş Değerleri’’ arasında ilişki olup olmadığını 

belirlemektir. Bu bölümde problemin çözümü amacıyla toplanan verilerin istatistiksel 

çalışmalarla çözümlenmesi sonucu elde edilen bulgulara, bu bulgular ile ilgili tablolara 

ve bu bulguların yorumlanmasına yer verilmektedir. 

3.1. Bulgular  

Bu bölümde kamu ve özel okullarda çalışan öğretmenlerin ‘’İçsel iş değerleri’’, 

‘’Sosyal-özgeci iş değerleri’’, ‘’Saygınlık iş değerleri’’, ‘’Araçsal maddi iş değerleri’’, 

‘’Araçsal Destekleyici iş değerleri’’ alt boyutlarındaki iş değerleri düzeyleri arasındaki 

ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılan istatistiksel veriler, öğretmenlerin cinsiyet ve yaş 

değişkenlerinin, iş değerlerinin alt boyutlarına ilişkin puanları arasındaki farklılıkları 

belirlemek amacıyla yapılan T-Testi ve ANOVA testi sonuçları yer almaktadır. Araştırma 

analizlerine başlamadan önce verilerin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek için 

basıklık-çarpıklık değerlerine bakıldı. Buna göre basıklık (-.53), çarpıklık (.742) 

değerlerine göre örneklem büyüklüğü de dikkate alınarak -3 ve +3 değerleri arasında 0’a 

yakın olduğundan veriler normal dağılmaktadır. Bu değerlere dayanarak parametrik 

testler uygulanmıştır (Ross, 2014) 

3.1.1 Öğretmenlerin İş Değerlerine İlişkin Bulgular 

 Bu araştırmanın yanıt aradığı ilk soru öğretmenlerin ‘’İçsel iş değerleri’’, 

‘’Sosyal-özgeci iş değerleri’’, ‘’Saygınlık iş değerleri’’, ‘’Araçsal maddi iş değerleri’’, 

‘’Araçsal Destekleyici iş değerleri’’ alt boyutlarındaki iş değerlerini ne düzeyde 

benimsediklerini belirlemektir. Bu amaçla yapılan betimsel analizin sonuçları Tablo 7’de 

verilmiştir. Araştırma  
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 Tablo 7: Öğretmenlerin İş Değerleri Alt Boyutları Düzeyleri Arasındaki İlişki 

 

 Yapılan frekans analizi sonuçlarına göre öğretmenler ‘’İçsel iş değerleri’’, 

‘’Sosyal-özgeci iş değerleri’’, ‘’Saygınlık iş değerleri’’, ‘’Araçsal maddi iş değerleri’’, 

‘’Araçsal Destekleyici iş değerleri’’ alt boyutlarındaki iş değerleri arasından en çok 

‘’Sosyal-özgeci iş değerleri’’ alt boyutundaki iş değerini benimsemektedirler (x̅=4.1365). 

Sosyal-özgeci iş değerlerini sırasıyla ‘’Araçsal maddi iş değerleri’’, ‘’Araçsal 

destekleyici iş değerleri’’, ‘’İçsel iş değerleri’’ ve ‘’Saygınlık iş değerleri’’ takip 

etmektedir. Buna göre öğretmenler en az ‘’Saygınlık iş değerleri’’ alt boyutunu 

benimsemektedirler (x̅=3.4677). 

3.1.2. İş Değerleri ile Cinsiyet Arasındaki İlişkiye İlişkin Bulgular  

 Bu araştırmanın yanıt aradığı bir diğer soru İstanbul ili Sultanbeyli ilçesinde görev 

yapan öğretmenlerin ‘’İçsel iş değerleri’’, ‘’Sosyal-özgeci iş değerleri’’, ‘’Saygınlık iş 

değerleri’’, ‘’Araçsal maddi iş değerleri’’ ve ‘’Araçsal destekleyici iş değerleri’’ alt 

boyutlarındaki iş değerlerinin cinsiyete göre değişip değişmediğini belirlemektir. Buna 

ilişkin betimsel analizler Tablo 8’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 İçsel İş 

Değerleri 

Sosyal-

Özgeci İş 

Değerleri 

Saygınlık İş 

Değerleri 

Araçsal 

Maddi İş 

Değerleri 

Araçsal 

Destekleyici 

İş Değerleri 

Veri 

Sayısı 

(N) 

 331 331 331 331 331 

      

Ortalama (X̅) 3.7062 4.1365 3.4677 4.0024 3.8498 
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Tablo 8: Öğretmenin Cinsiyetlerine Göre İş Değerleri Puanlarına İlişkin T Testi 

Sonuçları 

İş Değerlerinin Alt 

Boyutları 

Cinsiyet N Ortalama Standart 

Sapma 

T p 

İçsel İş Değerleri Kadın 212 3.7052 0.8532 -0.32 0.974 

Erkek 119 3.7080 0.0637 

Sosyal-Özgeci İş 

Değerleri 

Kadın 212 4.1619 0.0449 0.949 0.344 

Erkek 119 4.0910 0.0595 

Saygınlık İş Değerleri Kadın 212 3.4443 0.0663 -

0.611 

0.542 

Erkek 119 3.5092 0.0783 

Araçsal Maddi İş 

Değerleri 

Kadın 212 4.0085 0.0559 0.201 0.841 

Erkek 119 3.9916 0.0625 

Araçsal Destekleyici İş 

Değerleri 

Kadın 212 3.8389 0.0622 -

0.322 

0.748 

Erkek 119 3.8691 0.0701 

 

 Yapılan T-testi analizine göre ‘’İçsel İş Değerleri’’, ‘’Sosyal-Özgeci İş 

Değerleri’’, ‘’Saygınlık İş Değerleri’’, ‘’Araçsal Maddi İş Değerleri’’, ‘’Araçsal 

Destekleyici İş Değerleri’’ bakımından cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık bulunmadığı görülmektedir (p>.05). 

3.1.3. İş Değerleri ile Yaş Değişkeni Arasındaki İlişkiye İlişkin Bulgular 

 Bu araştırmanın yanıt aradığı temel soru İstanbul ili Sultanbeyli ilçesinde görev 

yapan öğretmenlerin ‘’İçsel iş değerleri’’, ‘’Sosyal-özgeci iş değerleri’’, ‘’Saygınlık iş 

değerleri’’, ‘’Araçsal maddi iş değerleri’’ ve ‘’Araçsal destekleyici iş değerleri’’ alt 

boyutlarındaki iş değerlerini ne düzeyde benimsediklerini belirlemektir. Buna ilişkin 

olarak öncelikle ABD kaynaklı literatürde tanımlanmış kuşak yapısının mevcut örneklem 

açısından geçerli olup olmadığını incelemek için yaş grupları 20-29, 30-39, 40 yaş ve 

üzeri gruplar olarak ele alınmıştır. Buna ilişkin olarak gerçekleştirilen betimsel analizin 

sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. 
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Tablo 9: İş değerleri alt boyutlarının 20-29, 30-39, 40 ve üzeri yaş gruplarına göre 

ANOVA Testi sonuçları 

 

 

Yapılan ANOVA testi analizine göre kamu ve özel okullarda çalışan öğretmenlerin 

‘’İçsel İş Değerleri’’, ‘’Sosyal-Özgeci İş Değerleri’’, ‘’Saygınlık İş Değerleri’’, ‘’Araçsal 

Maddi İş Değerleri’’, ‘’Araçsal Destekleyici İş Değerleri’’ alt boyutları 20-29, 30-39, 40 

yaş ve üzeri yaş gruplarına göre farklılaşmamaktadır.  

 

 
Kareler 

Toplamı df 

Ortalama 

Kare F Sig. 

Sosyal-Özgeci İş 

Değerleri 

Gruplar 

Arasında 

1.677 2 .839 1.981 .140 

Gruplar 

İçinde 

138.854 328 .423 
  

Toplam 140.531 330    

İçsel İş Değerleri Gruplar 

Arasında 

.534 2 .267 .417 .660 

Gruplar 

İçinde 

210.175 328 .641 
  

Toplam 210.709 330    

Saygınlık İş 

Değerleri 

Gruplar 

Arasında 

4.197 2 2.099 2.466 .086 

Gruplar 

İçinde 

279.087 328 .851 
  

Toplam 283.284 330    

Araçsal Maddi İş 

Değerleri 

Gruplar 

Arasında 

1.437 2 .719 1.217 .297 

Gruplar 

İçinde 

193.681 328 .590 
  

Toplam 195.118 330    

Araçsal 

Destekleyici İş 

Değerleri 

Gruplar 

Arasında 

1.017 2 .508 .690 .502 

Gruplar 

İçinde 

241.598 328 .737 
  

Toplam 242.615 330    
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ABD kaynaklı literatürde tanımlanmış kuşak gruplarına göre anlamlı bir farklılık 

bulunamamasının ardından genel olarak literatürde kabul gören kuşak gruplarının 

örneklem açısından geçerli olup olmadığını belirlemek amacıyla yaş grupları 20-39 (Y 

kuşağı), 40-54 (X kuşağı) gruplar olarak ele alınmıştır. Buna bağlı olarak yaş grupları 20-

39, 40 ve üzeri olarak 2 gruba indirgenmiş ve bu gruplar ile iş değerleri alt boyutları 

arasındaki ilişki T-Testi kullanılarak incelenmiştir. Bu analizin sonuçları Tablo 10’da 

verilmiştir. 

Tablo 10: İş Değerleri Alt Boyutları ile 20-39, 40 ve Üzeri Yaş Grupları T Testi Sonuçları 

 

 

 

Yapılan T testi analizine göre kamu ve özel okullarda çalışan öğretmenlerin ‘’İçsel İş 

Değerleri’’, ‘’Sosyal-Özgeci İş Değerleri’’, ‘’Saygınlık İş Değerleri’’, ‘’Araçsal Maddi 

İş Değerleri’’, ‘’Araçsal Destekleyici İş Değerleri’’ alt boyutları 20-39, 40 yaş ve üzeri 

yaş gruplarına göre farklılaşmamaktadır. 

İş Değerlerinin Alt 

Boyutları 

Yaş N Ortalama Standart 

Sapma 

T p 

İçsel İş Değerleri 20-39 259 3.7104 0.8147 0.182 0.855 

40 ve 

üzeri 

72 3.6910 0.7449 

Sosyal-Özgeci İş 

Değerleri 

20-39 259 4.1313 0.6588 -0.274 0.785 

40 ve 

üzeri 

72 4.1551 0.6337 

Saygınlık İş 

Değerleri 

20-39 259 3.4402 0.9446 -1.025 0.306 

40 ve 

üzeri 

72 3.5667 0.8571 

Araçsal Maddi İş 

Değerleri 

20-39 259 4.0247 0.7821 1.000 0.318 

40 ve 

üzeri 

72 3.9222 0.7188 

Araçsal Destekleyici 

İş Değerleri 

20-39 259 3.8781 0.8558 1.139 0.255 

40 ve 

üzeri 

72 3.7480 0.8613 
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 Farklı literatürlerde tanımlanan kuşak tanımlarına göre ele alınan yaş grupları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunamadığından son olarak yaş grupları 20-29, 30-39, 40-

49, 50 yaş ve üzeri olmak üzere dört grupta ele alınmıştır. Buna göre yapılan ANOVA 

testi sonuçları Tablo 11’de yer almaktadır. Bu testin sonucunda elde edilen bulguların 

hangi yaş değişkenlerinden kaynaklandığının incelendiği Tukey testi sonuçları Tablo 

12’de yer almaktadır. 

Tablo 11: İş Değerleri alt boyutlarının 20-29, 30-39, 40-49, 50 ve üzeri yaş gruplarına 

göre ANOVA Testi sonuçları 

 

 

 Alt Boyutlar  Kareler 

Toplamı df 

   

Ortalama    

Kare F Sig. 

İçsel İş Değerleri Gruplar 

Arasında 

2.490 3 .830 1.303 .273 

Gruplar 

İçinde 

208.219 327 .637 
  

Toplam 210.709 330    

Sosyal-Özgeci İş 

Değerleri 

Gruplar 

Arasında 

4.718 3 1.573 3.786 .011 

Gruplar 

İçinde 

135.814 327 .415 
  

Toplam 140.531 330    

Saygınlık İş 

Değerleri 

Gruplar 

Arasında 

5.365 3 1.788 2.104 .100 

Gruplar 

İçinde 

277.919 327 .850 
  

Toplam 283.284 330    

Araçsal Maddi İş 

Değerleri 

Gruplar 

Arasında 

2.445 3 .815 1.383 .248 

Gruplar 

İçinde 

192.673 327 .589 
  

Toplam 195.118 330    

Araçsal 

Destekleyici İş 

Değerleri 

Gruplar 

Arasında 

1.563 3 .521 .707 .548 

Gruplar 

İçinde 

241.052 327 .737 
  

Toplam 242.615 330    
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Yapılan ANOVA testi analizine göre öğretmenlerin ‘’İçsel İş Değerleri’’, ‘’Saygınlık İş 

Değerleri’’, ‘’Araçsal Maddi İş Değerleri’’, ‘’Araçsal Destekleyci İş Değerleri’’ alt 

boyutlarındaki iş değerleri yaş gruplarına göre farklılaşmamaktadır (p>.05). ‘’Sosyal-

Özgeci İş Değerleri’’ ise yaş gruplarına göre farklılaşmaktadır (p<.05). 

 

Tablo 12: Sosyal-Özgeci İş Değerleri Alt Boyutunun Yaş Gruplarına Göre Tukey HSD 

Testi Sonuçları 

 

Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla yapılan Post-Hoc Tukey 

Testi sonuçlarına göre 40-49 yaş grupları (x̅=4.3050) ile 50 ve üzeri yaş grupları 

(X̅=3.8733) arasında 40-49 yaş grubu lehine anlamlı farklılık vardır. 

 

Bağımlı 

Değişken 

(I) yaş (J) yaş 

Ortalama 

Fark (I-J) 

Standa

rt 

Sapma Sig. 

95% Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

Sosyal-Özgeci İş 

Değerleri 

20-29 30-39 .16144 .08111 .194 -.0480 .709 

40-49 -.08019 .11246 .892 -.3706 .2102 

50 ve 

üzeri 

.35144 .14291 .068 -.0176 .7205 

30-39 20-29 -.16144 .08111 .194 -.3709 .0480 

40-49 -.24163 .10773 .114 -.5198 .0366 

50 ve 

üzeri 

.19000 .13922 .522 -.1695 .5495 

40-49 20-29 .08019 .11246 .892 -.2102 .3706 

30-39 .24163 .10773 .114 -.0366 .5198 

50 ve 

üzeri 

.43163* .15953 .036 .0197 .8436 

50 ve 

üzeri 

20-29 -.35144 .14291 .068 -.7205 .0176 

30-39 -.19000 .13922 .522 -.5495 .1695 

40-49 -.43163* .15953 .036 -.8436 -.0197 

*0.05 düzeyinde anlamlı ortalama fark. 
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3.2. Tartışma  

Bu bölümde İstanbul ili Sultanbeyli ilçesinde görev yapan öğretmenlerin kuşak 

farklılıkları ile iş değerleri arasındaki ilişkiye yönelik yapılan araştırmanın bulgularının 

yorumlarına yer verilmektedir. 

3.1.2. Öğretmenlerin İş Değerleri ile Cinsiyetleri Arasındaki İlişki 

 Bu araştırmanın ilk önemli bulgusu öğretmenlerin iş değerlerinin cinsiyete göre 

farklılaşmadığı bulunmuştur. Bu bağlamda kadın ve erkek öğretmenlerin benzer iş 

değerlerine sahip oldukları söylenebilir. Bu bulgu benzer çalışmalarda elde edilen 

bulgularla kısmen benzerlik göstermektedir. 

Tanatar 2017 yılında öğretmenler üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada 

‘’fedakârlık’’ değişkeni ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılığa rastlamıştır. Kadın 

çalışanların erkeklere göre daha fedakâr oldukları tespitinde bulunmuştur. Bu noktada 

Tanatar tek bir boyutta fark tespit etmiştir. ‘’Sosyal-özgeci iş değerleri’’ literatürde diğer 

bireylere yardımcı olma, topluma faydalı olma gibi değerler ile tanımlanmaktadır. 

‘’Fedakârlık’’ değişkeni ise Tanatar’ın çalışmasında ‘’İş aracılığıyla başkalarına yardım 

edilebilmesi, başkalarına hizmet etmek için sosyal ilgiyi ölçen değer.’’ olarak 

tanımlanmaktadır (Tanatar, 2017). Bu noktada bahsi geçen ‘’fedakârlık’’ boyutu mevcut 

çalışmadaki ‘’sosyal-özgeci’’ iş değerleri ile benzerlik göstermektedir. Mevcut çalışmada 

bulunan sonuçlar ile Tanatar’ın ‘’fedakârlık’’ değişkeni dışındaki diğer alt boyutlarda 

anlamlı bir ilişki tespit etmemesi yönüyle benzerlik göstermektedir ve mevcut 

çalışmadaki sonuçları bu yönüyle desteklemektedir.  

Özkan 2010 yılında öğretmenlerin iş değerleri ve örgütsel bağlılıkları üzerine 

gerçekleştirmiştir. Çalışmasında ‘’İçsel iş değerleri’’ ile ‘’Araçsal maddi iş değerleri’’ alt 

boyutları ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık olmadığını tespit etmiştir. Mevcut 

çalışmada da ‘’İçsel iş değerleri’’ ile ‘’Araçsal maddi iş değerleri’’ alt boyutları ile 

cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Özkan’ın çalışması ile mevcut 

çalışma bu yönüyle benzerlik göstermektedir ve mevcut çalışmayı desteklemektedir. 

Fakat Özkan ‘’Araçsal destekleyici iş değerleri’’, ‘’Saygınlık iş değerleri’’ ve ‘’Sosyal 

özgeci iş değerleri’’ alt boyutları ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık tespit etmiştir. 

Mevcut çalışmada ‘’Araçsal destekleyici iş değerleri’’, ‘’Saygınlık iş değerleri’’ ve 
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‘’Sosyal özgeci iş değerleri’’ alt boyutları ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir. Bu yönden Özkan’ın çalışması ile mevcut çalışma benzerlik 

göstermemektedir ve mevcut çalışmayı desteklememektedir (Özkan, 2010).   

Değirmencioğlu 2009 yılında öğretmenlerin iş değerleri üzerine gerçekleştirdiği 

çalışmada öğretmenlerin iş değerlerini ‘’Yaratıcılık ve zihinsel teşvik’’, ‘’Ekonomik 

faydalar’’, ‘’Başarı’’, ‘’Bağımsızlık ve üstlerle ilişkiler’’, ‘’Yaşam tarzı ve arkadaşlarla 

ilişkiler’’, ‘’Çevre’’, ‘’Prestij’’, ‘’Fedakârlık’’, ‘’Güvenlik’’, ‘’Çeşitlilik’’ alt boyutlarına 

göre incelemiştir. Değirmencioğlu bu alt boyutlar ile cinsiyet arasında anlamlı bir 

farklılığa rastlamamıştır. Değirmencioğlu’nun iş değerleri alt boyutları ile cinsiyet 

arasında anlamlı bir farklılık tespit etmemesi ile mevcut çalışmada öğretmenlerin iş 

değerleri alt boyutları ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık bulunmaması benzerlik 

göstermektedir ve bu yönüyle mevcut çalışmayı desteklemektedir (Değirmencioğlu, 

2009).  

Kaya 2010 yılında öğretim elemanlarının iş değerleri açısından davranış 

modellerinin incelenmesi üzerine gerçekleştirdiği araştırmada öğretim elemanlarının 

‘’İşin anlamlılığı ve yararlılığı’’, ‘’İnsani ilişkiler’’, ‘’İş ortamı’’ ve ‘’Özerklik’’ iş 

değerleri alt boyutlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılığa rastlamamıştır. Kaya’nın 

araştırmasında öğretim elemanlarının iş değerlerinin cinsiyete göre farklılık tespit 

etmemesi ile    mevcut çalışmada öğretmenlerin iş değerleri alt boyutları ile cinsiyet 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmaması benzerlik göstermektedir ve bu yönüyle 

mevcut çalışmayı desteklemektedir (Kaya, 2010).  

Kubat 2007 yılında üretim sektöründe bir şirkette çalışan 8 çalışanın iş değerleri 

üzerine gerçekleştirdiği çalışmada iş değerlerinin cinsiyete göre farklılaşmadığını, 

cinsiyete göre tek farkın ‘’çevre’’ boyutunda olduğunu görmüştür. Bu durumda sadece 

‘’Çevre‘’ alt boyutu için cinsiyet ile iş değerleri arasında anlamlı bir ilişki tespit etmiştir. 

İş çevresine kadınların daha çok önem verdiği görülmüştür. ‘’Sosyal-özgeci iş değerleri’’ 

literatürde işin canlı ve eğlenceli bir iş ortamı sağlaması, sosyalleşmeye imkân tanıması, 

iş arkadaşlarının samimi ve arkadaş canlısı olması şeklinde tanımlanmıştır. ‘’Çevre’’ alt 

boyutu ise Kubat’ın çalışmasında ‘’Çalışmak için güvenli ve hoş bir yer’’ olarak 

tanımlanmıştır (Kubat, 2007). Bu noktada bahsi geçen iş değerlerinin ‘’Çevre’’ alt boyutu 

mevcut çalışmadaki ‘‘Sosyal-özgeci iş değerleri’’ alt boyutu ile benzerlik göstermektedir. 
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Kubat çalışmasında tek bir alt boyutta fark tespit etmiştir ve diğer alt boyutlarda fark 

tespit etmemesi yönü ile mevcut çalışmada bulunan sonuçlar benzerlik göstermektedir ve 

bu yönüyle mevcut çalışmayı desteklemektedir.  

3.2.2. Öğretmenlerin İş Değerleri ile Yaş Grupları Arasındaki İlişki 

 Bu araştırma kapsamında çalışma grubundaki öğretmenlerin yaşına göre ‘’İçsel İş 

Değerleri’’, ‘’Araçsal Maddi İş Değerleri’’, ‘’Araçsal Destekleyici İş Değerleri’’ ve 

‘’Saygınlık İş Değerleri’’ boyutları arasında istatistiksel açıdan bir farklılık 

bulunmamıştır. Öğretmenlerin söz konusu iş değerleri bakımından birbirlerine benzer 

tercih ya da eğilimlere sahip oldukları iddia edilebilir. Bu sonuç öğretmenler arasında 

kuşak farklılıkları bulunduğu ve buna bağlı olarak iş değerlerinin farklılaştığı iddiasını 

desteklememektedir. Elde edilen bulgular ile literatür kısmen benzeşmektedir. 

 Tanatar (2017) yılında öğretmenler üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada iş 

değerlerinin yaşa göre farklılaşmadığını, yaşa göre tek farkın ‘’ekonomik faydalar’’ 

boyutunda olduğu görülmüştür. 21-40 yaş aralığındaki öğretmenlerin işin ekonomik 

boyutuna 41 yaş ve üstü öğretmenlere göre daha çok önem verdiğini belirtmiştir. İş 

değerlerinin ‘’ekonomik faydalar’’ boyutu mevcut çalışmadaki ‘’Araçsal maddi iş 

değerleri’’ boyutu ile benzerlik göstermektedir. Bu noktada Tanatar’ın çalışması ile 

mevcut çalışma farklılık göstermektedir. ‘’Araçsal maddi iş değerleri’’ dışında diğer alt 

boyutlar ile ilgili bulgular ile Tanatar’ın çalışmasında elde ettiği bulgular benzerlik 

göstermektedir. Değirmencioğlu 2009 yılında öğretmenlerin iş değerleri üzerine 

gerçekleştirdiği çalışmada öğretmenlerin iş değerlerini ‘’Yaratıcılık ve zihinsel teşvik’’, 

‘’Ekonomik faydalar’’, ‘’Başarı’’, ‘’Bağımsızlık ve üstlerle ilişkiler’’, ‘’Yaşam tarzı ve 

arkadaşlarla ilişkiler’’, ‘’Çevre’’, ‘’Prestij’’, ‘’Fedakârlık’’, ‘’Güvenlik’’, ‘’Çeşitlilik’’ alt 

boyutlarına göre incelemiştir. Değirmencioğlu ‘’Bağımsızlık ve üstlerle ilişkiler’’ ve 

‘’Yaşam tarzı ve arkadaşlarla ilişkiler’’ alt boyutları ile yaş arasında anlamlı bir farklılık 

tespit etmiştir. Değirmencioğlu ele aldığı 10 iş değerleri alt boyutundan yalnızca 2 

tanesinde yaşa göre anlamlı bir farklılık tespit etmiştir diğer alt boyutlarda yaşa göre 

anlamlı bir farklılık tespit etmemiştir. Diğer boyutlarda anlamlı bir farklılık tespit 

etmemesi ile mevcut çalışmada iş değerleri alt boyutu ile yaş arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmaması benzerlik göstermektedir ve bu yönüyle mevcut çalışmayı desteklemektedir 

(Değirmencioğlu, 2009).  
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Usta 2014 yılında öğretmenler üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada kuşak farkının 

iş değerleri üzerindeki etkisini ‘’Fedakârlık’’, ‘’Zihinsel teşvik ve yaratıcılık’’, ‘’Başarı’’, 

‘’Bağımsızlık’’, ‘’Prestij’’, ‘’Yönetim’’, ‘’Ekonomik fayda’’, ‘’Güvenlik’’, ‘’Çevre’’, 

‘’Üstlerle ilişkiler’’, ‘’Arkadaşlarla ilişkiler’’, ‘’Yaşam tarzı’’, ‘’Çeşitlilik’’ alt 

boyutlarına göre incelemiştir. Ele aldığı 13 alt boyuttan yalnızca ‘’Prestij’’, ‘’Yönetim’’, 

‘’Yaşam tarzı’’, ‘’Çeşitlilik’’ olmak üzere 4 alt boyutta anlamlı bir farklılık tespit etmiştir 

(Usta, 2014). Diğer 9 alt boyutta anlamlı bir farklılık tespit etmemiş olması ile mevcut 

çalışmadaki bulgular benzerlik göstermektedir. Bu yönüyle Usta’nın araştırması mevcut 

çalışmayı desteklemektedir. 

Kubat 2007 yılında üretim sektöründe bir şirkette çalışanların iş değerleri üzerine 

gerçekleştirmiş olduğu çalışmada iş değerlerinin yaşa göre farklılaşmadığını, yaşa göre 

tek farkın ‘’fedakârlık’’ boyutunda olduğunu görmüştür. Farklı yaş grupları arasında 40-

53 yaş grubunun fedakârlık değerlerinin 18-28 yaş grubunun fedakârlık değerlerinden 

fazla olduğunu belirtmektedir (Kubat, 2007). Literatürde ‘’Sosyal özgeci iş değerleri’’ alt 

boyutu ‘’Diğer bireylere yardımcı olma ve içinde yaşadığı topluma katkı sağlama’’ 

değerleri ile tanımlanmaktadır. Bu değerlerin fedakârlık gerektiren değerler olduğu 

düşünülerek Kubat’ın çalışmasında geçen ‘’Fedakârlık’’ alt boyutu ile benzerlik 

gösterdiği söylenebilir. Bu noktada ‘’sosyal-özgeci iş değerleri’’ alt boyutu ile ilgili 

mevcut çalışmada bulunan sonuçlar ile Kubat’ın gerçekleştirmiş olduğu çalışmadaki 

sonuçlar benzerlik göstermektedir ve bu yönüyle mevcut çalışmayı desteklemektedir. 

 Bu üç çalışmada aslında şunu göstermektedir öğretmenler arasında yaş gruplarına 

göre iş değerlerinde anlamlı bir farklılık oluşmamaktadır. Bu üç bulgu ve mevcut 

çalışmadaki bulguların sebebi güçlü bir mesleki kimlik ve buna bağlı sosyalleşme 

dinamiği ile ilişkili olabileceği değerlendirilmektedir. Eğitim kurumlarında tecrübeli 

öğretmenlerin diğer öğretmenlerle aralarında düşünce alışverişi yapması sebebiyle 

mesleki sosyalleşme ön plandadır. Mesleki sosyalleşme mevcut çalışmada iş değerleri ile 

yaş grupları arasında istatistiksel açıdan bir ilişki görülmemesinin sebebi olabilir. 

Bu araştırma kapsamında öğretmenlerin sosyal-özgeci iş değeri ile 20-29, 30-39, 

40-49 ve 50 ve üzeri yaş grupları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu 

bir önceki bölümde belirtilmiştir. Bu ilişki 40-49 ve 50 ve üzeri yaş gruplarından 

kaynaklanmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmanın yapıldığı okullarda görev yapan 40-
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49 yaş grubu aralığındaki öğretmenlerin 50 ve üzeri yaş grubundaki öğretmenlere göre 

topluma faydalı olma, iş arkadaşlarının samimi ve arkadaş canlısı olması, yapılan işin 

eğlenceli olması ve sosyalleşmeye imkân tanıması gibi değerlere daha çok önem 

verdikleri söylenebilir.  

 Bu durum iki yaş grubu arasındaki literatürde belirtilen tarihsel süreçlerden 

kaynaklı herhangi bir olay ile ilgili olabilir. Bu çalışmada elde edilen veriler ve ortaya 

çıkan bulgular ile bu durumu açıklamak güçtür. Bu sebeple bu kısım ile ilgili kapsamlı 

çalışmalar yapılabilir. 

 Bu araştırma kapsamında öğretmenlerin iş değerleri ile 20-29, 30-39 ve 40 ve 

üzeri yaş grupları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmadığı önceki 

bölümde belirtilmiştir. Bu kısımda ele alınan yaş gruplarının özelliği ABD kaynaklı 

literatürde tanımlanmış olan kuşak yapısını yansıtıyor olmasıdır. 20-29 ve 30-39 yaş 

grupları Y kuşağını 40 yaş ve üzeri yaş grubu X kuşağını oluşturmaktadır. Elde edilen bu 

bulgular öğretmenler arasında kuşak kavramının bulunmadığını gösteriyor. Aynı 

zamanda X ve Y kuşağı olarak tanımlanan yaş grubundaki öğretmenlerin iş değerlerinin 

birbirleri ile benzer özelliklere sahip olduğunu gösteriyor. Bu sonuç öğretmenler arası 

kuşak farklılıkları sebebiyle iş değerlerinin farklılaştığı iddiası ile farklılık 

göstermektedir.  
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BÖLÜM 4. YARGILAR VE ÖNERİLER 

 Bu bölümde araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen bulgular ile ilgili ortaya 

konulan yargılara ve araştırmanın geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar için 

önerilere yer verilmektedir. 

4.2. Yargı 

 Öğretmenlerin kuşak farklılıkları ve iş değerlerinin arasındaki ilişkinin 

incelenmesi konusunda yapılan çalışmanın sonuçları aşağıda sunulmuştur. 

4.2.1. Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre İş Değerleri 

 İş değeri ölçeğinde yer alan alt gruplardan ‘’Saygınlık İş Değerleri’’, ‘’Sosyal-

Özgeci İş Değerleri’’, ‘’Araçsal Maddi İş Değerleri’’, ‘’ Araçsal Destekleyici İş 

Değerleri’’, ‘’İçsel İş Değerleri’’ arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır.  

 Bu çalışma kadın ve erkek öğretmenlerin iş değerleri bakımından benzer eğilimler 

gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu yargı literatürdeki diğer çalışmalarla da 

desteklenmektedir. Buna göre öğretmenlerin iş değerlerinde cinsiyetten kaynaklı bir 

farklılıktan söz etmek mümkün görülmemektedir. Bu durum öğretmenlik mesleğinin 

yapısıyla ilgili olabilir. Daha önce de tartışma bölümünde sözü geçen mesleki 

sosyalleşme, güçlü bir mesleki kimlik kazandırması ile ilgili olabilir. 

4.2.2. Öğretmenlerin Yaş Gruplarına Göre İş Değerleri 

 İş değeri ölçeğinde yer alan alt gruplardan ‘’Saygınlık İş Değerleri’’, ‘’Araçsal 

Maddi İş Değerleri’’, ‘’ Araçsal Destekleyici İş Değerleri’’, ‘’İçsel İş Değerleri’’ ile yaş 

değişkeni arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Araştırmaya 

katılanların ‘’Sosyal-Özgeci İş Değerleri’’ ile yaş değişkeni arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık görülmüştür. ‘’Sosyal-Özgeci İş Değerleri’’ değişkeninden 40-49 yaş 

grubundaki öğretmenlerin 50 ve üzeri yaş grubundaki öğretmenlere göre daha yüksek 

puan almışlardır. Bu duruma göre sonuçların 40-49 yaş grubundaki öğretmenlerin lehine 
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çıktığı görülmektedir. Sosyal-özgeci iş değerlerinde elde edilen bu sonuçtan yaş 

gruplarının birbirine yakın olması sebebiyle bir yargıya ulaşmak pek mümkün değildir. 

Bu kısım ile ilgili daha geniş kapsamlı araştırmalar yapılmalıdır. 

 Sosyal-özgeci iş değerleri dışındaki diğer alt boyutlarla ilgili istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Günümüzde öğretmenler arası kuşak farklılıklarının 

görüldüğü buna bağlı olarak öğretmenlerin iş değerlerinin farklılık gösterdiği varsayımı 

mevcut. Yapılan çalışmalar kuşak farklılıkları varmış gibi değerlendiriliyor ve kuşak 

farklılıklarının çeşitli alanlarda bireylerin farklı davranışlar sergilemesine sebep olduğu 

öne sürülmektedir. Fakat mevcut çalışmada kuşak farklılıklarının öğretmenlerin iş 

değerleri üzerinde farklılaşmaya sebep olabilecek herhangi bir etkisi ortaya çıkmadı. 

Öğretmenler hangi yaş grubunda olursa olsun benzer iş değerlerine sahip olduklarını 

göstermektedir. 

4.3. Öneriler 

• Araştırmanın Türkiye genelinde veya İstanbul genelinde daha fazla sayıda 

öğretmen üzerinde yapılması kuşak farklılıkları ile iş değerleri arasındaki ilişkiyi 

tespit etmede evreni temsil etme açısından daha sağlıklı olacaktır. 

• Bu araştırma sadece eğitim sektöründe yönetici ve öğretmenler üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar bu araştırma kapsamında yer alan 

öğretmen ve yöneticiler için geçerlidir. Bu çalışmanın eğitim sektörü dışında diğer 

meslek alanlarında da yapılması sonuçların birbirleri ile karşılaştırılmasına olanak 

sağlayacaktır. 

• Bu araştırma sadece ilköğretim ve ortaöğretim kurumları ile sınırlı tutulmuştur. 

Bu araştırmanın diğer öğretim kademelerinde de yapılması konuya ilişkin daha 

bütünsel bir bakış açısı sağlamak ve değerlendirme yapmak adına fayda 

sağlayacaktır. 

• Öğretmenlik mesleği ciddi bir özveri ve fedakârlık gerektiren bir meslektir. 

Gençlerimizin bu mesleği seçmeleri tesadüfen değil gönülden ve isteyerek 

olmalıdır. Bu bağlamda bu ve buna benzer araştırmalar dikkate alınarak mesleki 

rehberlik çalışmalarında öğretmenlik mesleğini seçecek gençlerimize daha 

kapsamlı şekilde destek olunabilir. 
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