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ÖZ 

ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME YETERLİKLERİ 

VE İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 
Bağdat Torun 

Yüksek Lisans Tezi 
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı 
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Güvercin Seçkin 

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020 

Araştırmanın amacı, öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ve iş 
doyumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu araştırma nicel verilerle 
yapılmış ve araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Katılımcılar 2019-2020 Eğitim-
Öğretim yılında, İstanbul ilinde bulunan devlet okullarında görev yapan,381 
öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi  
kullanılmıştır. Veriler Kişisel Bilgi Formu, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış 
olan Uzunboylu ve Hürsen (2011) tarafından geliştirilen Yaşam Boyu Öğrenme 
Yeterlik Ölçeği veBaycan (1985) tarafından Türkçeye çevrilen Minnesotaİş Doyumu 
Ölçeği ile toplanmıştır. Kişisel bilgi formunu oluşturan bağımsız değişkenler cinsiyet, 
medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, mezun olunan fakülte, kıdem ve okul kademesinden 
oluşmaktadır. İstatistiksel analiz içinilgili varsayımlar sağlanmış, parametrik ve 
parametrik olmayan analizler yapılmıştır.  

Araştırma bulguları öğretmenlerin; yaşam boyu öğrenme yeterlikleri,cinsiyet ve 
okul kademesi değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği, ancak medeni durum, 
yaş, eğitim düzeyi, mezun olunan fakülte ve kıdeme göre anlamlı bir farklılık 
göstermediği görülmüştür. İş doyumları, cinsiyet, medeni durum, mezun olunan fakülte, 
kıdem ve okul kademesi değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği, yaş ve eğitim 
düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği görülmüştür. Yaşam Boyu 
öğrenme yeterlilik düzeylerinin, iş doyumları düzeyleri arasında yapılan basit doğrusal 
regresyon analizi sonucunda öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin iş 
doyumlarını yordayıcı etkisi (y=1.79+.52x)olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Yordayıcı etki 
yaşam boyu öğrenme yeterliğinin, iş doyumu üzerindeki etkisidir.(Y: Bağımlı, İş 
Doyumu, X: Bağımsız , Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri). Araştırma bulguları ile 
öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ve iş doyum düzeylerinin yüksek 
olduğu görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler:1. Yaşam Boyu Öğrenme, 2. İş Doyumu, 3. Öğretmenlik Mesleği, 
4. Mesleki Gelişim.  
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE LIFE-LONG LEARNİNG COMPETENCIES 

AND THE JOB STATISFACTION  LEVELSOF THEACHERS 

Bağdat Torun 
Master Thesis 

Department of Educational Sciences 
Educational Management and Leadership Programme 
Thesis Advisor: Asst. Prof. Gökçe Güvercin Seçkin 

Maltepe University Graduate School, 2020 

Aim of this study is to examine the lifelong learning abilities and job satisfaction 
of teachers using various variables. This research is done using quantitative data and 
survey model. Participants of the research consist of 381 teachers working in state-
owned schools in Istanbul during 2019-2020 school year. Convenience sampling 
method is used in the research. The data is collected via Personal Info Form, Lifelong 
Learning Proficiency Scale developed by Uzunboylu and Hürsen (2011) (validity and 
confidence tests of which are done) and Minnesota Job Satisfaction Scale translated to 
Turkish by Baycan (1985). Independent variables in Personal Info Form are gender, 
marital status, age, level of education, faculty of graduation, seniority and rank at 
school. Related assumptions are structures for statistical analysis and parametric and 
non-parametric analysis are done. 

When the findings of research are analysed, it is seen that lifelong learning 
abilities of teachers differ significantly with respect to gender and rank at school and do 
not differ significantly with respect to marital status, age, level of education, faculty of 
graduation and seniority. Job satisfaction of teachers differs significantly with respect to 
gender, marital status, faculty of graduation, seniority and rank at school, but does not 
differ significantly with respect to age and level of education. As a result of basic linear 
regression analysis of lifelong learning abilities and job satisfaction abilities, it is found 
that lifelong learning abilities of teachers has a predictor effect on job satisfaction 
(y=1.79 + .52x). Predictor effect is the effect of lifelong learning abilities on job 
satisfaction (Y: Dependent, Job Satisfaction, X: Independent, Lifelong Learning 
Abilities). With the research findings, it was seen that teachers’ lifelong learning 
competencies and job satisfaction levels were high. 

Keyword:1. Lifelong Learning 2.Job Satisfaction 3.Teaching Profession 4. Vocational 
Development. 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

Bu bölümde, araştırmanın problem, amaç, önem, varsayımlar, sınırlıklar ve 
tanımlara yer verilmiştir. 

1.1.Problem 

Öğrenme, yaşantı yoluyla oluşturulmuş kalıcı davranış değişikliği olarak ifade 

edilir. Toplumsal yaşantıların öğrenmeyi belirlediğini görmekteyiz. Antik 

dönemlerden bugüne bilgi ve aktarım şekli değişmiş, iş bölümü karmaşıklaşmış, 

insan ilişkileri daha suni ve mekanik bir hal almıştır. Sanayi Devrimi ile insanlar 

bulundukları yerlerden uzaklaşmak zorunda kalmış ve şehirlere doğru kaymışlardır. 

Bu da öğrenmeyi belirli bir yaşantı biçiminin aktarılmasından farklı olarak varoluşsal 

bir etkinlik haline getirmiştir. Bilgi, toplumsal bir miras olmaktan çıkmış bireysel bir 

tecrübe olma özelliği kazanmıştır.  

Ayrıca günümüzde, bireyler içinde bulunduğu koşullara ayak uydurabilmek 

için sürekli kendini yenileme, geliştirme ihtiyacı içindedir. Bilginin sürekli 

ilerlemesi, piyasanın ihtiyaç duyduğu donanımlı bireylerin tercih edilmesini 

sağlamıştır. Sektörlerin ihtiyaç duyduğu bireyler için örgün eğitim yeterli 

olmamaktadır. Birey eğitiminin belirli zaman ve mekan içinde sınırlanmasının 

yetersizliği fark edilmiştir. Bireyler okullar dışında da sürekli öğrenme sürecinin 

içindedirler.   Bilginin tecrübe ve birikim haline gelmesi 20. Yüzyılda verilen örgün 

eğitimin yetersizliği, öğrenme sürecinin yaşam boyu devam etmesi yaşam boyu 

öğrenme kavramını doğurmuştur. 

Yaşam boyu öğrenme ilk olarak yetişkin eğitim olarak ifade bulmuştur. Batılı 

ülkeler için nitelikli birey üretken iş gücü anlamına gelmekteydi. İlk olarak 1919 

yılında İngiltere’de İmar Bakanlığına bağlı Yetişkinler Eğitimi Komitesi hazırladığı 

raporla yetişkin eğitimini yurttaş için sürekli ve zorunlu bir hale getirmiştir. Böylece 

yaşam boyu öğrenme kavramı doğmuştur (Büyükdüvenci, 1983). Sonraları bütün 

ülkeler gündemine almış ve uygun politikalar geliştirmeye başlamıştır. Türkiye’de 

yaşam boyu öğrenme kavramı daha çok istihdam yönelimli olmuştur. Konuyla ilgili 

genel çalışmalar 1970’lerde başlamıştır (Köğçe vd., 2014).  Kavramsal olarak ise ilk 
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kez 1800’lü yıllarda Grundtvig tarafından kullanılmıştır (Tunca vd., 2015). Yaşam 

boyu öğrenmenin bireyi çok yönlü geliştirmenin yanı sıra kapitalist sistemin 

çalışanlar üzerindeki tahakkümünü arttırma aracı olarak kullanıldığını, çalışanların 

yaşamını sermaye lehine biçimlendirdiğinden de bahsedilebilir. 

Tecrübe ve birikimin önemli bir hal alması bireyin kendini sektörde daha kolay 

konumlandırmasını, çalışanlar arasında statü ve hiyerarşiyi belirlemiştir. Çalışma ve 

işin insan yaşamında büyük bir yer kapladığı görülmektedir. Hatta kişi yaşamının iş 

dışı kısmı da sahip olduğu mesleki kimlikle geçirmektedir. Yaşam, gerek iş gerekse 

iş dışı boyutuyla bir bütün oluşturmakta; kendisinden alınan haz ve mutluluğu bu iki 

boyut belirlemektedir. Özellikle iş dışı koşulların maddi alt yapısı iş ve çalışma ile 

ilgili olduğu düşünülünce yaşam doyumunu etkileyen bir faktör olarak karşımıza iş 

doyumu kavramını çıkarmaktadır. İlk 1920’lerde konuşulmaya başlanmış olsa da 

detaylı araştırmalar 1940’larda yapılan iş doyumu kişinin çalıştığı işten aldığı haz ve 

mutluluğu açıklamaktadır (Eğinli, 2009). Bireyin çalıştığı işe olan tutumu yaşadığı 

tecrübeler, bireysel faktörler ve örgütsel faktörler iş ve iş doyumunu etkilemektedir. 

İş doyumunun gerçekleşmesi için çalışan ile işin özellikleri ve yapısıyla çalışanın 

beklenti ve isteklerinin örtüşmesi gerekir (Aşık, 2010). İş doyumu yüksek olan 

bireylerde enerji, istek, aidiyet ve disiplin oluşacaktır (Güvel, 2019). Düşük olan 

bireylerde ise işe gitme isteğinde azalma, işe geç kalma, iş yavaşlatma ve aidiyet 

duygusu azalacaktır. 

Yaşam boyu öğrenme ve iş doyumu gerek öğretmenler gerekse diğer çalışanlar 

için büyük önem arz etmektedir. Piyasanın ihtiyaç duyduğu insan modeline ulaşmak 

bir yandan yaşam boyu öğrenmeyi gerektirmekte diğer yandan ise çalışma şartlarının 

insanlar üzerindeki etkileri iş doyumlarını etkilemektedir. Emeğin ücretlendirilebilir 

bir hal almış olması, kapitalist sistemde birçok emek gücünün yedekte tutulması 

yaşam boyu öğrenmeyi önemli ve değerli kılmıştır. Daha çok bilen, emeğini daha 

kolay pazarlayabilenlerin öncelik kazandığı bir sistem söz konusudur. Bu sistemde 

yapılan işte ne kadar doyum sağlandığı, mutlu olunduğu ya da istenilen alanlarda 

çalışma olanağının bulunduğu önemli sorunlardandır. Bu sorunlarla karşılaşan 

gruplardan biride öğretmenlerdir. 

Toplumsal ilerleme ve gelişmenin öncüleri olan eğitimciler, yenilikler 

konusunda öncülük etme, toplumda meydana gelen değişme ve gelişmelere ayak 
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uydurabilmelidir. Hayatın her anında ve her alanında kendini geliştirme özelliğine 

sahip olmalıdır. Gelişmelere açık olarak yeterlik düzeylerinin yüksek olması 

gerekmektedir ve yetiştirdikleri öğrencilere örnek olmalıdırlar.  Mesleki ve toplumsal 

beklentilerin öğretmenler üzerinde yüksek olması, yaşam boyu öğrenme yeterlikleri 

ve iş doyumlarının ne düzeyde olduğu önemli bir sorundur. Bu bağlamda ilerici, 

çağdaş bireylerin yetiştirilmesinde büyük öneme sahip olan öğretmenlerin yaşam 

boyu öğrenme yeterliklerinin ve iş doyumlarının incelenmesi önemlidir. 

1.2.Amaç 

Çalışmanın amacı öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ve iş 

doyumları ile yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ve iş doyumları arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda okullarda görev yapan öğretmenlerle kişisel 

bilgi formu, Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik ve Minnesota İş Doyumu Ölçekleri 

uygulanacak, aşağıda yer alan sorulara cevap aranacaktır. 

1. Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik düzeyleri nedir? 

2. Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik düzeyleri demografik 

değişkenlere (cinsiyet,  medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, mezun olunan 

fakülte, mesleki kıdem, okul kademesi) göre farklılaşmakta mıdır?  

3. Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ile iş doyumları arasında bir 

ilişki var mıdır? 

4. Öğretmenlerin İş Doyum düzeyleri nedir? 

5. Öğretmenlerin İş Doyumu düzeyleri demografik değişkenlere (cinsiyet,  

medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, mezun olunan fakülte, mesleki kıdem, 

okul kademesi)  göre farklılaşmakta mıdır? 

6. Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin, iş doyumlarını yordayıcı 

etkisi var mıdır? 
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1.3.Önem 

Yaşam boyu öğrenme, bireyin kendini geliştirmesi açısından önemli bir 

unsurdur. Yaşam boyu öğrenen, kendine donanım kazandıran, toplumsal ilerlemenin 

önemli aktörleri olacaktır. Yaşam boyu öğrenmenin önemi kadar iş doyumu da 

önemli bir kavramdır. İş doyumu kişinin yaptığı işten ne kadar doyum sağladığı ile 

alakalıdır. İş doyumu bireyin çalışma yaşamındaki verimliliğine ve yaşam boyu 

öğrenme isteğine olumlu etkiler sağlayan bir unsurdur. Yaşam boyu öğrenen ve iş 

doyumunu sağlayan öğretmenler, öğrencilerin gelişim düzeylerini önemli oranda 

etkileyebilir. 

Alanyazın incelendiğinde öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ve 

iş doyumlarını birlikte incelenmesine yönelik çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca bazı 

değişkenlerle öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ve iş doyumları 

incelenecek olması ile yapılacak yeni çalışmalara ışık tutacak olabilmesi ve 

öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunması bağlamında önemlidir.  

1.4.Varsayımlar 

1.Katılımcıların yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ve iş doyumları anket formu ile 

saptanabilir. 

2. Katılımcılar sorulara içtenlikle cevap vermiştir. 

1.5.Sınırlıklar 

1.Bu araştırma, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı İstanbul İlinde görev yapan 

öğretmenlerle sınırlıdır. 

2. Bu araştırma, problemin ortaya konmasında veri toplama araçları olarak 

kullanılan kişisel bilgi formu, Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği, Minnesota İş 

Doyumu Ölçeği ile sınırlıdır. 
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1.6.Tanımlar 

Öğretmen; Bakanlığa bağlı resmî ve özel öğretim kurumlarında görev yapan 

veya bu kurumlara atanma şartlarını taşıyan alan mezunu öğretmeni ifade eder 

(MEB, 2014). 

Öğrenme (taallüm); Bir yaşantı ya da çevreyle olan etkileşim sonucunda 

bireylerin olgunlaşma durumlarına göre davranış, duyuş ya da biliş düzeyinde 

değişiklik meydana gelmesi sürecidir. Bu değişiklik/ler kasıtlı-kasıtsız, olumlu-

olumsuz (istendik-istendik olmayan) ya da kalıcı kısa süreli olabilir.(Duman, 2007, 

s.45). 

Yaşam Boyu Öğrenme; Her toplumda var olan öğrenme etkinlikleri 

toplamıdır. Yaşam boyu öğrenme, beşikten mezara kadar, hatta ana rahmine 

düştüğümüz andan başlayarak ölene kadar devam eden temel bir davranış biçimidir 

(Duman, 2007, s.95). 

İş Doyumu;Bireyin yaptığı işi ve kendi çalışma deneyimini değerlendirmesi 

sonucunda hissettiği hoşa giden, beğendiği, yaptığı iş sonucunda duyduğu olumlu 

tatmin duygusu durumudur (Locke, 1969, s. 10). 

1.7.Yaşam Boyu Öğrenme 

Öğrenme, yaşantı yoluyla oluşturulmuş kalıcı davranış değişikliği olarak 

ifade edilir. Deneyim yoluyla oluşan, deneyimin davranışa döndüğü, süreklilik 

gösteren davranış değişikliği olarak ifade etmektedir. Morgan, bahsi geçen değişimin 

iyiye doğru olabileceği gibi kötüye doğru  olabileceği de belirtildikten sonra; 

büyüme, olgunlaşma ya da sakatlanma sonucu meydana gelen değişikliklerin 

öğrenme olmadığı belirtilmiştir (Morgan, 2011). Peki, bir insan neden öğrenir? 

Aristoteles’e (2015) göre insan, doğası gereği bilmek ister; bu bilme isteği hayretten 

kaynaklanır ve kimi zaman bilginin kendisine yönelir kimi zaman ise bir ihtiyaçtan 

doğar. Aristoteles ayrıca, öğrenmenin ya da bilmenin denek taşı olarak öğretebilmeyi 

koyarak, farkında olmadan bilgi aktarımının toplumsal yönüne vurgu yapmıştır. 

Duman’a göre de (2007) öğrenme, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde belirttiği 
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diğer ihtiyaçlar olan fizyolojik, güvenlik, sevgi-aidiyet ve kendini gerçekleştirme 

kadar önemli bir ihtiyaçtır. Maslow (2001) ise bilme gereksiniminin bilme korkusu, 

kaygı, güvenlik ve korunma gereksinimleri ile birlikte ele alınması gerektiğini 

belirtmiştir. Bu durumda bilmek isteği ya da öğrenmek, gerek insanın içselliğinden 

gerekse toplumsallığından bakılsın bir ihtiyaca denk düşmektedir.  

Toplumsal yaşantının da bilgi ve öğrenmeyi belirlediğini görmekteyiz. Antik 

dönemlerden bugüne bilgi ve aktarımı değişmiş; iş bölümü karmaşıklaşmış ve 

akrabalık ilişkilerinden uzaklaşarak suni ve mekanik bir hal almıştır. Sanayi Devrimi 

sonrası insanlar, yaşadıkları topraklardan şehirlere sürülmüş ve varlıklarının 

toplumsal garantisini yitirmiş; kendi başlarına var olmak zorunda kalmışlardır. Bu da 

öğrenmeyi belli bir yaşantı biçiminin ya da tekniğin aktarılmasından farklı olarak, 

kişi için sürekli ve varoluşsal bir etkinlik haline getirmiştir. Bilgi artık, toplumsal bir 

miras olmanın ötesinde bireysel bir tecrübe ve birikim olma özelliği kazanmıştır. 20. 

yüzyılla birlikte üretimin teknik ve araçlarında gerçekleşen değişimin hızı devlet 

tarafından verilen örgün eğitim süreçlerinin yetersizliğini ortaya koymuştur. Bu 

süreçte bu formel eğitimi alsın ya da almasın; bu gelişim hızına ayak uydurabilenler 

daha iyi çalışma koşulları elde edebilmiştir. Bu da bilgiye, çalışanlar arasındaki statü 

ve hiyerarşiyi belirleme yeteneği katmıştır. Günümüze geldiğimizde ise teknolojik 

gelişme ve toplumsal değişim öğrenmeye bir süreklilik ve yeni boyutlar katmıştır. 

Böylece yaşam boyu öğrenme kavramı, bireyin bir gerçekliği olarak kabul 

görmüştür.21. yüzyıl toplumunda var olmanın bir koşulu olarak öğrenme yaşam 

boyu sürmesi gereken bir süreç olarak ele alınmaktadır. Bu tutuma göre yaşam boyu 

öğrenme bir toplumda yer alan bütün öğrenme etkinliklerinin bir toplamı olarak, 

insanın ana rahmine düştüğü andan itibaren başlayıp ölümüne kadar süren bir 

davranış silsilesi; bir alışkanlık olarak düşünülmelidir (Duman, 2007). Diğer bir 

yaklaşıma göre ise yaşam boyu öğrenme bireyin bilgi, beceri, ilgi ve yetenekleriyle 

ilgili olarak bunları geliştirebilmek için katıldığı bütün öğrenme süreçlerinin bir 

toplamı olmaktadır (Aksoy, 2008). Bununla birlikte insanlar daha kaliteli bir yaşama 

sahip olmak için yaşam boyu öğrenme sürecine girerler; ancak, her birey için 

potansiyelini ortaya çıkarmak mümkün olmaz. Bireyin kendi çabaları dışında 

karşısına maddi engeller çıkabilmektedir. Bunlar örgün anlamla eğitim sınırlılıkları, 
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sosyal ve kültürel faktörler gibi insanı kuşatan yakın çevrenin sınırlılıklarıdır (Tunca 

vd., 2015). 

Kavramın önem kazanmasına yönelik yaklaşımlar 21. yüzyıla atfedilen 

özelliklerden yola çıkmaktadır. Bir görüşe göre yaşadığımız dönemde ortaya çıkan  

teknolojik değişimin hızı örgün eğitim süreçlerinde kazanılan bilgi ve becerilerin 

geçerlilik sürelerini azaltmıştır. Buna göre geçmiş zamanlarda bir kişinin belli bir 

mesleği öğrenmesi ve bu meslekle ömrünü tamamlaması mümkünken günümüzde 

aksi geçerlidir (Ayra ve Kösterelioğlu, 2015). Bu duruma örnek olarak eski 

dönemlerde onlarca kişinin yaptığı işleri günümüzde bilgisayar başında bir kişinin 

yapabilmesi gösterilebilir. Ayrıca bu yüzyıl bir diğer özelliği olan küreselleşme 

olgusu başka değişimlere de neden olmuştur. Bunlar; toplumsal ve kültürel 

değişiklikler, dünyadaki ekonomik yarışın şiddetlenmesi, eğitim uygulamalarındaki 

değişmeler, artan nüfus ve teknolojik gelişmenin hızı olarak toparlanabilir (Yurdakul, 

2016). 

21. yüzyıl birçok kişi tarafından bilgi çağı olarak anılmaktadır. Buna göre 

önceki yüzyılda toplumsal yaşam döngüsünü sağlayan devasa sanayi üretiminin 

maddi  ürünleri yerini bu yüzyılda bilgi ve koordinasyon üzerinden yükselen 

otomasyon sürecine bırakmıştır (Çirasun, 2011). Günümüzde iktisadi arzın yerine 

talep önem kazanmış; ürünlerin raf ömrü bu değişkenliğe göre azalmış ve üretimin 

hem biçiminde hem sonucunda esneklik genel ilke olmuştur. Böylece sanayi 

toplumunda bilgi ve enformasyon teknolojiyi temel alırken bilgi çağında belli bir 

gelişkinlikteki teknoloji enformasyonu ve bilginin ufkunu temel almaktadır. Bu 

durum toplumsal yaşantıda karşımıza çıkan beyaz ve mavi yakalı çalışan ayrımını da 

getirmiştir (Çirasun, 2011).  

Bilgi çağının bireye yüklediği temel görevlerden birisi olarak bilgi 

okuryazarlığı tanımlanmaktadır. Buna göre birey, bilgiye duyduğu ihtiyacın farkında 

olmalı, bilgiyi seçebilmeli, nasıl ve nereden elde edebileceğini bilmelidir. En 

önemlisi de bu bilgiyi kullanabilmelidirler. Buna göre teknolojik imkanlara 

hakimiyetiyle bilgiyi yöntemli bir şekilde elde edebilen, onu yönetip kullanan ve  

yeniden bilgi üreten insan bilgi okuryazarı olmaktadır (Köğçe vd., 2014). Toplumsal 

değişim hızından bilgi de etkilenmekte, hızlıca eskimektedir. Bu sorun karşısında 
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birey düşünmeli, sorun çözebilmeli ve bağımsız karar verebilmelidir. Bilgiye 

kümülatif yaklaşmayan bu sava göre bilgi araçsal bir değer kazanmaktadır. Birey için 

araçsal olan bu değere yine birey bağımsız olarak yaklaşmaktadır. Bağımsız ya da 

özerk öğrenme denilen bu tutum yaşam boyu öğrenme için anahtar olarak 

görülmektedir (Yurdakul, 2016). Öğrenenin kendi öğrenme çevresini oluşturması da 

beklenen bu modelde geliştirilmesi gereken sadece beceriler değil; sorumluluk 

anlayışı, öz-değerlendirme stratejisi ve bunları kullanma eğilimi kazanmasıdır 

(Köğçe vd., 2014).  

1.7.1.Yaşam Boyu Öğrenmenin Tarihsel Gelişimi 

1.7.1.1.Yaşam Boyu Öğrenmenin Dünyadaki Gelişimi 

Yaşam boyu öğrenme, ilk dönemlerde devletler tarafından verilen eğitimin 

yetersizliği üzerinden tartışılmıştır ve yetişkin eğitimi olarak ifadesini bulmuştur. I.  

Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkım devletler için her alanda bir yapılanmayı gerekli 

kılmaktaydı. Batılı ülkeler için nitelikli birey üretken iş gücü anlamına gelmekteydi 

ve kalkınma planlarının yetişkinlerin eğitimini de ele almaması düşünülemezdi. 

1919’da İngiltere’de İmar Bakanlığına bağlı Yetişkinler Eğitimi Komitesi hazırladığı 

raporda yetişkin eğitimini sürekli bir zorunluluk ve yurttaşlığın ayrılmaz bir parçası 

olarak değerlendirmiştir. Bu raporun sonuç kısmına göre, yetişkinler eğitimi için 

olanaklar hem evrensel hem de yaşam boyu olmadır. Böylece yaşam boyu öğrenim 

kavramı doğmuş olmaktadır (Büyükdüvenci, 1983). Bu süreçte Dünya Yetişkin 

Eğitimi Derneği kurulmuş ve 1920-1960 arasında birkaç konferans gerçekleştirmiştir 

(Aksoy, 2008). Sonraki yıllarda bütün ülkeler bu kavramı gündemlerine almış ve 

buna uygun politikalar geliştirmeye başlamıştır. 

Kavramsal gelişim açısından bakılacak olursa yaşam boyu öğrenme 1800’lü 

yıllarda ilk kez Grundtvig tarafından kullanılmıştır (Tunca vd., 2015). Fakat  

kavramın geliştiricisi, Duman’a göre (2007) John Dewey’dir. 1920’lerde kavram 

üzerinde çalışan başkaları da olmuştur. 1925 yılında E. C. Lindeman, “Yetişkin 

Eğitiminin Anlamı” kitabında tüm yaşamın öğrenmeden ibaret olduğunu, eğitimin 

bir sonu olmayacağını ileri sürmüştür.  4 yıl sonra B. A. Yeaxlee, “Yaşam Boyu 

Eğitim” kitabında yetişkin eğitiminde yaşam boyu eğitim fikrini geliştirmiştir. Ona 
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göre yetişkin eğitimi, yeme içme gibi yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir 

(Yurdakul, 2016). 1931’e gelindiğinde Alfred North Whitehead, örgün eğitimin 

bireye, gençlik yıllarında verdiği eğitimin yaşamın getirisi karşısında yetersiz olduğu 

ve eğitimin geleceğin getireceği koşullara hazırlık mahiyetinde olması gerektiğini 

belirtmiştir. Bununla birlikte kavramın bugünkü haliyle 1930’larda kullanılmaya 

başlandığı da kabul görmektedir (Akbaş ve Özdemir, 2002). Kavramın literatürde 

popülerleşmesi ise 1960’lar sonu 1970’ler başında olmuştur.  

Kurumsal anlamda yaşam boyu eğitim düşüncesinin gelişimi 1960’larla 

başlamıştır. Yaşam boyu öğrenme ilk kez 1960 yılında Montreal şehrinde 

gerçekleşen “Değişen Bir Dünyada Yetişkin Eğitimi” isimli bir konferansta 

uluslararası bir toplantı konusu haline gelmiştir (Aksoy, 2008). 1965 yılı sonunda 

Paul Lengrand, UNESCO’ya sürekli eğitim üzerine bir rapor sunmuş ve yaşam boyu 

eğitim ilkesinin kabulünü istemiştir. 2 yıl sonra Kültürel İşbirliği Konseyi, eğitim 

alanındaki çalışmalarına yaşam boyu eğitim kavramı çerçevesinde şekil verme kararı 

almıştır. 1968’de ise UNESCO, 1970 Uluslararası Eğitim Yılı için belirlediği on iki 

amaç arasına yaşam boyu eğitimi de eklemiştir (Büyükdüvenci, 1983). 1972 yılına 

gelindiğinde ise UNESCO Eğitimin Geliştirilmesi Komisyonu, eğitimin insanları 

gelecekte olan bir topluma hazırladığı belirtilerek Uluslararası Eğitim Komisyonuna 

şu önerilerde bulunmuştur: Eğitim yaş ve beton duvarlarla sınırlanmamalıdır; eğitim, 

okul ve okul dışı eğitimin bir toplamı olarak düşünülmelidir; eğitsel etkinlik esnek 

olmalıdır; bireyin eğitimi, ömrü boyunca sürecek bir etkinlik olarak düşünülmelidir. 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) de 1973 yılında hazırladığı 

“Yinelenen Eğitim için Yaşam Boyu Öğrenme Stratejisi” isimli belgesi de kavramın 

kurumsal literatürüne önemli katkıda bulunmuştur (Yurdakul, 2016). 

Kavramın ilkeleşmesi ve uygulaması hususunda ciddi çabalar Avrupa Birliği 

projeleri sayesinde olmuştur. AB, kuruluşu bakımından ekonomik temellere sahip 

olsa da günümüze gelene kadar bütüncül bir entegrasyon girişimi haline gelmiştir. 

1970’lere kadar bu nedenle eğitim alanına yönelik bir projesi olmamıştır. Bu konuda 

hazırlanan ilk rapor “Avrupa Topluluğu’nda Yüksek Öğretim Muhtırası” olup 1973 

yılında hazırlanmıştır. 1980’li yıllar ile birlikte eğitimi temel alan çeşitli programlar 

hayata geçirilmeye başlanmıştır. Sürekli eğitim konusunda ise hazırlanan ilk metin 
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1993 tarihli yeşil bültendir. Bu metin işsizlerin piyasadaki iş gücü ihtiyacına yönelik 

olarak mesleki anlamda eğitilmeleri hususunun sistematik ve planlı bir hale 

getirilmesini hedeflemektedir.1995 yılında ise hazırlanan beyaz bülten ise “Öğrenen 

Topluma Doğru: Öğrenme ve Öğretme” başlığını taşımaktadır. Birliğin yaşam boyu 

öğrenme konusundaki tutumu, hedef ve görevleri bu metin ile belirlenmeye 

çalışılmıştır (Akbaş ve Özdemir, 2002).  

1996 yılını “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yılı” ilan eden Birlik, aldığı 

kararla konuya yaklaşımının temel başlıklarını da ortaya koymuştur. Buna göre 

(Tortop, 2010); 

• Eğitimde kalitenin yüksek tutulması 

• Toplumun genç kesimlerine vasıf katacak mesleki eğitimin oluşturulması 

• Bireylerin eğitim ve öğretime katılmasına yönelik teşvikler sağlanması 

• Eğitim-öğretim kurumları ile ekonomi dünyası arasında sürekli bağlar 

yaratılması 

• Konuya yönelik toplumsal bilincin arttırılması 

• Eğitime Avrupalı bir kimlik kazandırılması 

AB Parlamentosu ve Konseyi’nin 2006 yılında yayınladığı raporda yaşam 

boyu öğrenmeye yönelik temel becerileri sıralamıştır. Bu beceriler; “anadilde 

iletişim”, “yabancı dillerde iletişim”, “matematik becerisi, fen ve teknolojide temel 

yeterlilikler”, “dijital yeterlilik”, “öğrenmeyi öğrenme”, “sosyal ve insani 

yeterlilikler”, “inisiyatif alma ve girişimcilik” ve “kültürel farkındalık ve ifade etme” 

şeklinde belirlenmiştir. Bu becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak da Comenius, 

Erasmus, Grunthvig, Lingua, Minerva, Socrates, Leonardo da Vinci, Tempus ve 

Youth gibi programları geliştirmiştir (Köğçe vd., 2014). 

1.7.1.2.Yaşam Boyu Öğrenmenin Türkiye’deki Gelişimi 

Türkiye’de yaşam boyu öğrenme kavramının uygulamalarda anılması daha 

çok istihdam yönelimli olmuştur. Bununla birlikte kavrama yönelik kapsamlı bir 

kanun bulunmamaktadır. Kavramın dolaylı olarak ele alındığı kurumsal belgeler ise 
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1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Kalkınma Planları, Milli Eğitim Şuraları ve 

Alternatif Milli Eğitim Şuraları olmuştur (Duman, 2007). Konuyla ilgili genel 

çalışmalar ise 1970’lerde başlamış ve Türkiye için yaşam boyu öğrenmenin kapsamı 

şu üç başlıkta ifade edilmiştir (Köğçe vd., 2014): 

• Eğitim sistemi, yaşam boyu öğrenmeye uygun bireyler yetiştirmek hedefiyle 

yeniden yapılandırılacaktır. 

• Aileden çevreye; hobilerden teknolojiye bireyi kuşatan ve ona tutumlar, 

değerler, beceri ve bilgiler kazandıran algın eğitim sektöründen mümkün 

olduğunca faydalanılacaktır. 

• Bağımsız öğrenmenin önemi vurgulanacaktır. 

24 Haziran 1973 tarihli yürürlüğe giren 1739 sayılı Kanun; “Milli Eğitim 

Temel Kanunu” ile Türkiye’de eğitim düzenlenmektedir. Bu kanunun 9. maddesinde 

bireylerin genel ve mesleki eğitimlerinin yaşamları boyunca devam etmesi 

öngörülmüş ve yetişkinlere hayata ve iş yaşantısına adapte olabilmelerini sağlayacak 

“sürekli eğitim”in sağlanması zorunluluğu konulmuştur. 17. maddesinde ise eğitimin 

mekansal olarak özel ya da resmi eğitim kurumları dışında da her fırsatta ve “her 

yerde” gerçekleşmesi belirtilmiştir. Bu maddelerin uygulama alanını destekleyen 

örgün eğitim dışınsa yürütülen her türlü eğitim faaliyetini kapsayan yaygın eğitim ise 

40. maddede düzenlenmiştir (Tortop, 2010). 

Kalkınma Planları arasında ise Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı yaşam 

boyu öğrenme çalışmalarından umut edilenin ne olduğu şu şekilde açıklanmıştır: 

“Bilimsel, teknik, ekonomik ve sosyal değişmenin hızı karşısında insan kişiliğinin 

tam olarak gelişmesi için eğitimin dünya ölçüsünde ve hayat boyu devam eden bir 

süreç olması gerektiği anlayışından hareket eden hayat boyu eğitim; bireyleri toplum 

hayatında meydana gelen ekonomik, kültürel, siyasi değişimlerle baş edecek düzeye 

getirmeyi amaçlar. Özetle, hayat boyu eğitim üç temel amaca yönelmiş 

bulunmaktadır. Bunlar, hayat boyu öğrenmede fırsatlar yaratarak bireylerin kişisel 

gelişimini sağlamak, toplumsal bütünleşmeyi gerçekleştirmek ve ekonomik 

büyümeyi sağlamaktır” (DPT, 2001). Belgenin 676. maddesinde yaşam boyu 

eğitimin üretime dönük ve piyasa standartlarına uygunluğu; 693. maddesinde ise 
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yaşam boyu öğrenmeye yönelik her türlü özel ya da gönüllü faaliyetin özendirilmesi 

vurgulanmıştır. Benzer hedefler 9. Kalkınma Planı’nda da çok değişmeden yer 

almıştır (Tortop, 2010). 

2006 yılındaki 17. Milli Eğitim Şurası’nda yaşam boyu öğrenme AB süreci 

çerçevesinde ele alınmış ve “Küreselleşme ve Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim 

Sistemi” başlığı altında verilmiştir. 26 madde altında yaşam boyu öğrenmenin 

yaygınlaştırılması, bu konuda özel sektörle işbirliğinin arttırılması, sivil topluma 

düşen görevler, istihdam ve meslek edindirme programları üzerinde durulmuştur. 

Sonraki iki başlık olarak Eğitimde Hareketlilik ve Eğitimde Nitelik de aslında yaşam 

boyu öğrenme tanımı kapsamındadır. 

Yaşam boyu öğrenme konusunda hazırlanan diğer bir belge ise 2009 tarihli 

“Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi”dir. Belge hazırlanma amacını “Türkiye’de 

toplumun ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek bir hayat boyu öğrenme sistemi 

oluşturmak ve bu sistemi işler ve sürdürülebilir duruma getirmek” olarak 

belirtmektedir (MEB, 2009). Önceki çalışmalara ek bir tanım getirmeyen çalışma 

daha çok AB ile istihdam ve eğitim konularında paralellikler kurma amacına yönelik 

düzenlenmiştir. 

Türkiye’de devlet kurumlarınca hazırlanan raporlar dışında çoğunluğu AB 

tarafından çeşitli programlarda finanse edilen birçok proje uygulanmaktadır (Tortop, 

2010). 

1.7.2.Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Yaklaşımlar 

1.7.2.1.Liberal Yaklaşım 

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımının kavramsal ve kurumsal çerçevesi 

1990’lar ile birlikte liberal çevrelerce geliştirilmiştir. Zaten ortaya çıkış gerekçeleri 

de bu düşünceyle uyumludur. Buna göre devletin örgün eğitimi yetersiz kalmakta ve 

sanayi ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Bu yüzden bu açığı kapatacak 

bir eğitim süreci olarak öngörülmüştür. Yine liberal ilkelere uygun olarak üç amaca 

yönelmiştir: Bireye sunduğu olanaklarla kişisel gelişimlerini sağlamak; toplumsal 
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uyumu ve ahengi yaratmak ve ekonomik istihdam ve büyümeyi güvenceye 

almak(Güleç vd., 2012).  

Liberalizm, tarihsel bir ilke olarak merkezine bireyi koymaktadır. Kişinin 

bireyselliğinin gelişimi ve özgürlüğünün arttırılmasını temel alan bir eğitim 

anlayışını ileri sürer. Geleneksel eğitim anlayışının kişiyi topluluğa  entegre eden ve 

statükocu yapısını eleştirmiş; toplum ve siyaset gibi eğitimin de değişime tabi 

olduğunu savunmuşlardır. Keskin düşünceler yerine rölativist tutumlar 

oluşturmuşlardır. Ayrıca bu düşünce sistematiğinde hem ekonomi hem de toplum 

üzerinde devletin varlığı bireyin hareketini tehdit etmektedir.  

Liberalizme göre güçlü bir devlet güçlü baskı mekanizmasıyla aynı anlama 

gelmektedir. İdeal yönetim biçimi olarak demokrasiyi savunan liberalizm, devletin 

sadece bir denetim mekanizması olmasını savunmaktadır. John Dewey ve William 

Kilpatrick gibi liberal eğitimciler özellikle demokratik katılım süreçleriyle eğitim 

arasında güçlü bağlar kurulmasını önermişlerdir (Kale, 1993). Buna uygun olarak 

küreselleşme olgusu ortaya çıktığında dönemin liberalizminin eğitime yaklaşımı da 

bu ruha uygun olmuştur.  

Özellikle Avrupa Birliği tarafından oluşturulan yaşam boyu öğrenme içerikli 

programlar hem ekonomik hem toplumsal olarak bireyi ve onun varoluşsal 

temellerini ele almıştır. Ancak süreçler istihdam ilişkileriyle birlikte ele alınmıştır. 

İşveren kurumların nitelikli bireyleri tercih etmeleri, onları diğer firmalardan 

avantajlı kılarken; bireylerin de daha gelişkin becerileri olması iş piyasasında tercih 

edilmeleri olarak anlaşılmalıdır. Özellikle neo-liberal politikalar çerçevesinde bireyin 

çok yönlü olması, mobilize olması, kültürler arası uyum gösterebilmesi çağın 

gerekleri olarak görülmektedir.  

2000 yılında Avrupa Birliği tarafından kaleme alınan Yaşam Boyu Öğrenme 

Bildirisi iki amaç belirtmiştir: ilki, öz-denetime sahip ve çağın imkanlarını 

becerileriyle kullanabilen katılımcı Avrupa vatandaşları yaratmakken; diğeri bireyin, 

bilgi toplumuna uyumlu, sosyal ve ekonomik yaşama katılabilecek mesleki 

becerilere sahip olmasıdır (Akbaş ve Özdemir, 2002).  
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1.7.2.2.Eleştirel Yaklaşım 

Yaşam boyu öğrenme düşüncesi uygulamada liberal ya da günümüzdeki 

biçimiyle neo-liberal ekonomi işleyişine uygun bir fonksiyon taşıması nedeniyle 

ciddi eleştiriler de almıştır. Daha çok marksist ya da neo-marksist kesimden gelen 

eleştiriler kavramın tanımından çok uygulamadaki fonksiyon ve dolaylı sonuçlarına 

yöneliktir. Eleştiriler daha çok yaşam boyu öğrenmenin kapitalist sistemin çalışanlar 

üzerinde tahakkümünü arttırma ya da çalışanların yaşamlarını sermaye lehine 

biçimlendirme işlevinden bahsetmektedir. Sayılan’a (2006) göre genel olarak 

eğitimin metalaşması ve kapitalist sisteme entegrasyonu da üç aşamada 

gerçekleşmektedir: işgücünü sermayenin ihtiyacına ve piyasalara uygun hale 

getirmesi; tüketicilerin yönlendirilme ve özendirilmesi; son olarak da, sistemdeki 

bütün alanları pazar belirlenimine açılması. Yani, devlet toplumsal sahadan 

çekilmeli; yaşam piyasaların denetim ve kontrolüne girmelidir. Eğitim de bu 

alanlardan biri olmaktadır. 

Eğitimin sorumluğu modern ulus anlayışıyla birlikte devlet tarafından 

üstlenilmiştir. 1960’larla birlikte Avrupa’da ortaya çıkan sosyal devlet anlayışıyla 

birlikte eğitim her yurttaşa devlet tarafından verilecek bir hizmet olarak görülmüş 

ancak 1980’lerle birlikte  gelişenneoliberal dalga bu anlayışa zarar vermiştir. 

Neoliberal anlayış devletin küçülmesini savunurken sosyal devlet olmanın gereği 

olan sosyal güvenlik yatırımlarının da ortadan kaldırılmasının yolunu açmıştır. Bu 

dönemde bireysel emeklilik, özel sağlık sigortası gibi kavramlar gündeme gelmiş 

devletin asli görevi olarak görülen bir çok hizmet bireyin tercihlerine ya da 

yatırımlarına dönüşmeye başlamıştır (Yıldız, 2008). Eleştirilerden biri buna 

dayanmaktadır. Buna göre eğitim, devletin sorumluluğundan bireyin sorumluğuna 

doğru kaymıştır. 1920’lerde ortaya çıktığı haliyle yetişkin eğitimi ya da yaşam boyu 

eğitim düşüncesi de bu anlamda yaşam boyu öğrenmeye doğru bir dönüşüm 

geçirmiştir. Yaşam boyu öğrenme pasif öğrenenden aktif öğrenene doğru geçiş 

fikrini savunurken, bireyi toplum ve devlet otoritesinden özgürleştirdiğini 

savunmaktadır. Böylece birey kendini gerçekleştirmek için bir fırsat bulabilmektedir. 

Oysa neo-liberal düşünce toplumsal alandan devletin sorumluluklarını çekerken, 

eskiden devletçe verilen bu hizmetlerin metalaşmasının; piyasaya bir ürün olarak 
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sunulmasının da önünü açmaktadır (Güllüpınar ve Gökalp, 2014). Öyle ki bireyden 

istihdama katılabilmek için vasıflarını arttırması beklenirken, bunu yapabilmek için 

kurslara para vermesi gereken bir eşitsizlik döngüsü içinde boğulması kaçınılmaz 

hale gelmektedir. Eğitimin genel olarak kar amaçlı bir kurum haline geldiği bir 

ortamda, yaşam boyu öğrenme iddia edilenin aksine fırsat eşitliğinin de ortadan 

kalkmasına hizmet edecektir. Örgün eğitim sisteminde dahi belli bir eşitlik 

sağlanamamışken formel olmayan öğrenme olanakları insanların sosyo-ekonomik 

olanakları ölçüsünde yetenek ve beceriler anlamında daha fazla farklılaşmasına 

neden olacaktır (Yıldız, 2008). 

Küreselleşme ve bilgi toplumunu veri alan yaşam boyu öğrenmeyi tanımlayan 

kavramlar, derinlemesine incelendiğinde insancıl özelliklerini yitirip bireyi rekabet 

çarkları içinde ezen ve yeni dünya düzenini pekiştiren bir ekonomik işlevsellik 

kazanmaktadır. Yaşam boyu öğrenmenin kendisi, istikrarsız sanayi ve piyasa 

yapısına uygun bir esneklik için bireyleri hazırlamaktadır. Uygulamadaki programlar 

bireyleri yetkinleştirmek ya da öz-yönetim kazandırmak yerine piyasada ortaya çıkan 

boşlukları doldurmaya uygun hale getirmektedir (Kaya, 2014).  Öğrenmek bireyin 

kendi tatmini ya da potansiyeli için değil ekonomik ya da istihdam olma rekabetinde 

ayakta kalmak gibi gerekçelerle gerçekleşmesinin aracı olmaktadır. İstihdam ile 

bireylerin becerileri arasında bağ kurmak mevcut ekonomik sisteminin istihdam 

yaratma sorunlarının da üzerinin örtülmesi için ideolojik bir işlev görmektedir. 

Böylece bu tip sorunlarda sistem değil işsizler suçlanabilecektir. Bu şekilde eksik 

istihdamla, esneklik, düşük ücretler ve güvencesiz çalışma alanları oluşturulmaktadır 

(Güllüpınarve Gökalp, 2014). 

Eleştirel yaklaşımlarda görüleceği üzere devletin azalan fonksiyonları ve 

piyasa mekanizmasının topluma egemen hale gelmesinden bahsedilmektedir. Ancak 

bu, klasik liberal anlamda bir “piyasa düzenleyiciliği” değildir. Bağcı’nın (2015) 

aktardığına göre neoliberalizmin eğitime yaptığı müdahale klasik liberalizm 

anlayışından farklıdır. Klasik görüşte insanlar doğası gereği rekabet eden ve 

toplumsal düzenin temeli olan rasyonel tercihlerde bulunan bireylerdir. Rasyonel 

yapıları gereği topluma devlet müdahale etmemelidir. Oysa neoliberalizm, devlete 

karşı bu olumsuz duyguyu taşımamaktadır: Devlet, kurumlarını, toplumu ve bireyleri 
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piyasanın ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için çabalamalıdır. Devletin görevi, 

girişimci ve rekabetçi bir insan tipi yaratmaktır. Bu durumda da neoliberal 

bireyciliğin görüntüden ibaret olduğu anlaşılmaktadır. 

Kendi sorunlarının sorumluğu sırtına yıkılan birey var olabilmek için 

piyasanın açtığı yollarda koştururken belli bir kontrol mekanizmasına da tabi 

olmaktadır. Başarı ölçütleri piyasalarca belirlenmiş, ilerlemesi gereken yön 

çizilmiştir. Böylece birey, üzerinde kurulan hegemonya ve tahakkümün de taşıyıcısı 

olmuş ve kendi motivasyon kaynağını kendi üretir olmuştur. Bu süreç bireyi de 

aşarak kurumları da kapsamaya başlamaktadır. Öğrenen organizasyonlar gibi 

kavramlar ortaya çıkmakta ve toplumsal sorunların tamamı bireylere ya da 

bireyleşmiş kurumlara aktarılmaktadır. Rekabet içerisindeki bu “özneler” sürekli 

yetişmeye çalıştıkları bir değişim içerisinde yeniden üretilmektedir (Güllüpınarve 

Gökalp, 2014). 

Yaşam boyu öğrenme, 90’lar ortası itibariyle Avrupa Birliği’nin eğitimdeki 

temel perspektiflerinden birisi olmuştur. Genel olarak bilgi toplumu tanımı yapılan 

metinlerinde emek gücünü vasıflandırılması ve esnek olarak bir uzmanlaştırmaya 

tabi tutulması göze çarpmaktadır (Çoban, 2016). Örnek olarak 1995 yılında 

hazırlanan Beyaz Belge kişiye, iş  ve sanayi dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilmek 

için potansiyelini arttırma görevi yüklerken devletlere esnek yaklaşımlar geliştirmeyi 

önermektedir. Yaşam boyu öğrenme anlayışının bu hedefin sürekliliğinin 

korunmasındaki önemini de vurgulamaktadır.  

1.7.2.3.Sosyal Sermaye Yaklaşımı 

Karl Marx, ünlü çalışması Kapital’de ekonomik sermayenin işleyişini ve 

eğilimlerini incelemiştir. Ancak günümüze gelene kadar çeşitli düşünürlerce 

toplumdaki tek sermaye türünün bu olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bunlar 

kültürel, beşeri ve sosyal sermaye türleridir. Bir toplumda egemen sınıfın 

oluşturduğu eğitim sistemi gibi kültür aktarıcı yatırımlar kültürel sermaye olarak 

anılmaktadır. Beşeri sermeye ise bireyin toplumsal üretim süreçlerinde emeği için 

bilgi ve becerilerine yaptığı donanım, yatırım sürecidir. Bunun tamamlayıcısı olarak 

kabul gören diğer bir sermaye türü de sosyal sermayedir. Bireysel yetkinlikten daha 
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çok, sahip olunan bilgi ve becerilerin işlevsellik kazanacağı sosyal ilişkiler ve ağlar 

ile ilgili bir kavramdır. Kolektif ve kamusal yönleri olduğu belirtilen sosyal sermaye 

ile ilgili öncü çalışmalar Bourdieu, Coleman, Burt, Putnam ve Lin’dir. Bunlar 

arasında sosyal sermaye kavramını ilk dile getiren düşünür Pierre Bourdieu’dur. 

Genel içeriği itibariyle Bourdieu’nun yaklaşımı kesinlikle sınıfları ve eşitsizliği  veri 

alarak bir içerik taşımaktadır (Ağcasulu, 2017). 

Bourdieu’ya göre bir bireyin toplumsal konumu ve bu konumun değişimi, bu 

bireyin sahip olduğu sermayeye; bu sermayenin kültürel ve ekonomik dağılımına ve 

son olarak da bu iki unsurun zamansal evrimine bağlıdır. Sermayeler birbirine 

dönüşebilmektedir. Bourdieu, toplumdaki aktör bireyleri ellerinde çeşitli sermaye 

türlerini temsil eden renkler taşıyan fişler bulunduran briç oyuncularına benzetir. Her 

oyuncu elindeki sermaye türüne uygun stratejiler geliştirip sosyal yerleşimini 

kovalayabilir (Ünal, 2004). Ona göre toplumsal alan üzerinde mücadeleler 

gerçekleşen bir güç ilişkileri sistemidir. Sahip olunan sermayeler de bu toplumsal 

alanın temas yüzeylerini oluşturmaktadır. Toplumsal eşitsizliklerin üretilmesi ve 

sürdürülmesi kültürel toplumsal bağlar ve onları temsil eden imgelerin anlamları 

üzerinden şekillenir. Böylece diğer sermaye türleri arasında öne çıkan sermaye türü 

kültürel sermaye olmaktadır. Kültürel sermaye zamana ve mekana göre dini, resmi, 

siyasi ve eğitsel biçimler alabilmektedir (Aydemir, 2011). Eğitim boyutuyla ele 

alındığında kültürel sermaye sosyalleşme sürecinin bir yan birikimi olarak 

değerlendirilmektedir. Bunun bir boyutunu formel eğitimle elde edilen okul 

sermayesi oluştururken diğer yanını aileden gelen “tevarüs eden kültürel sermaye” 

temsil etmektedir. Bu bir nevi kültürel yatırım olmaktadır. Yaşam boyu öğrenme 

açısından yorumlandığında bu durum kültürel sermaye oluşturmak için bireyin 

yatırımı olarak değerlendirilebilir. Ancak başka bir yoruma göre Bourdieu’nun 

yaklaşımı yaşam boyu öğrenmeden neoliberal içeriğin ayıklanması olarak görülebilir. 

Bu yaklaşıma göre piyasanın güvencesi, kurtarıcı bir alet çantası işlevine sahip bir 

öğrenme yaklaşımından uzaklaşarak ve mesleki yeterlilik yerine aktif yurttaşlık, 

demokrasi ve sosyal adalet gibi konularda bireylerin yetkinleşmesini sağlayarak 

yaşam boyu öğrenmeyi anlamlı kılabiliriz. İçeriği, iş dünyası ve piyasanın ihtiyacı 

olan talepleri karşılayan rekabetçi yapıdan uzaklaştırılıp fırsat eşitliği, adalet ve 



 

18 

 

demokrasi gibi toplumsal işlevlerle doldurulursa yararlı bir yaşam boyu öğrenme 

mümkün olabilir (GüllüpınarveGökalp, 2014). 

Bourdieu’dan farklı olarak sosyal sermayeyi daha bireyci bir yaklaşımla ele 

alan James S. Coleman ise bu sermaye türünün sadece tek bir sınıfa sahip bir birikim 

olmadığını düşünmektedir. Rasyonel varlıklar olarak insanlar çeşitli toplumsal 

düzeylerde dayanışma ve işbirliği ile sosyal sermaye üretebilirler. Örneğin aile ona 

göre doğal bir sosyal sermaye türü oluşturmaktadır. Coleman’a göre en rekabetçi 

koşullarda bile bireyler toplumun varlığını tehlikeye atmazlar ve çoğu kez işbirliğine 

yönelirler. Bu tür bir sosyal sermaye türü kamusal bir değer taşımaktadır. Bu 

kamusal ortamda sosyal sermaye, Bourdieu’nun iddiasının aksine bilinçli 

oyuncuların elde ettiği ve üzerine stratejilerini kurduğu kozlar değil doğallığında 

gelişen ilişkilerin yan ürünleri olarak anlam kazanmaktadır. Kolektif gibi 

görünmesine rağmen toplumsal alan içerisinde kapalı ağlar da bulunmaktadır. Bu 

ağlara temas edebilmek ona göre, bir yandan güven unsurunu geliştirirken diğer 

yandan normları önemli hale getirerek toplumu güçlendirmektedir. Kavrama işlevsel 

olarak yaklaşan Coleman, üç sosyal sermaye kaynağı önermiştir: Sorumluluk ve 

beklentiler, bilgi kanalları ve son olarak da sosyal normlar (Ağcasulu, 2017). Yaşam 

boyu öğrenme açısından bakıldığında bu kaynaklar kişinin yönelmesi gereken 

unsurları oluşturmaktadır.  

Sosyal sermaye üzerine çalışan bir diğer düşünür ise Robert D. Putnam’dır. 

Putnam, teorisini Bourdieu ve Coleman’ın aksine yüz yüze ilişkilerden uzaklaştırarak 

makro düzeylerde kurmuştur. Sosyal sermaye kalkınmayla da ilgili toplumsal bir 

birikime işaret etmektedir. Toplumu bir arada tutan değerler ona göre sosyal sermaye 

olarak ifade bulmaktadır. Tocqueville’in görüşlerinden etkilenen Putnam, özgürlükçü 

ve bireyleştirici politikaların toplumdaki sosyal sermayeyi tükettiğini iddia etmiştir. 

Bu durumu tersine çevirmek için kolektif kimliği öncelenen bireylerin ya da 

toplulukların sosyal sermayelerini sivil ağlara ya da faaliyetlere yöneltmeleri 

gerekmekte ve topluma yönelik sorumluluk ve ortak çıkarlar ekseninde bir ahlaki 

yapı oluşturulmalıdır. Böylece işbirliği, güven ve aidiyet duygusu güçlenecektir 

(Aydemir, 2011). Putnam’a göre sosyal sermayenin üç bileşeni vardır: zorunluluklar 

ve normlar, toplumsal değerler, son olarak da sosyal ağlar(Ağcasulu, 2017). Eğitsel 
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açıdan değerlendirdiğimizde Putnam’ın kuramı bireysel gelişimden ziyade toplumsal 

değerleri öne çıkartarak muhafazakar bir tutuma yakındır. Yaşam boyu öğrenme 

kuramlarının birey ve öz-denetim üzerine kurulu geleneksel yorumlarına yer 

bırakmasa da “iyi vatandaş” yorumuna daha fazla yer tanımaktadır. 

1.7.3.İlgili Araştırmalar 

Alanyazında yaşam boyu öğrenme ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. 

Yapılan araştırmalar genellikle öğretmenler üzerinden yürütülmüştür. Cinsiyet, yaş 

ve öğrenim durumu en çok çalışılan değişkenlerdir.  

Çetin (2019), eğitim fakültesi öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme 

yeterliklerinin öğrenme yaklaşımları ve özyeterlikle ilişkisini incelediği çalışmasında 

Uzunboylu ve Hürsen tarafından geliştirilen Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeğini 

kullanmıştır. Çalışmasının analiz kısmında t testi, varyans analizi, betimsel istatistik, 

korelasyon ve regresyon analizleri kullanmıştır. Araştırmasının sonucunda eğitim 

fakültesi öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme yeterlik düzeylerinin yüksek olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre 

yaşam boyu öğrenme yeterliklerinde anlamlı bir farklılık olmadığına, bölüm ve sınıf 

düzeylerine göre farklılık olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Gedik (2019) ise sınıf öğretmenleri üzerine yaptığı çalışmasında Çetin (2019) 

gibi cinsiyet faktörüne göre anlamlı bir farklılık olmadığını ayrıca yaş, mezun olunan 

üniversite, hizmet içi eğitim durumu, kişisel ve mesleki gelişim ile ilgili faaliyetlere 

katılma ve sosyal paylaşım ağlarını kullanma değişkenlerine göre anlamlı bir 

farklılık olmadığına ancak meslekte çalışma süresi değişkenine göre anlamlı farklılık 

olduğuna ulaşmıştır. 

 Ayaz (2016), öğretmenleri yaşam boyu öğrenme eğilimlerini incelediği 

çalışmasında cinsiyet, mesleki kıdem değişkenlerine göre yaşam boyu öğrenme 

eğilimlerinde bir farklılık olmadığına fakat branş, görev yapılan okul değişkenlerine 

göre ise yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğunu 

tespit etmiştir. 
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Yıldırım (2015)sınıf öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenmeye yönelik yeterlik 

algıları ve görüşlerini incelediği çalışmasında öğretmenlerin yeterlik algılarının 

yüksek olduğuna ulaşmıştır. Öğretmenlerin kendilerini en yeterli gördüğü alan 

bilgiyi elde etme, en yetersiz gördüğü alansa öz yönetimdir. Ayrıca öğretmenlerin 

cinsiyet değişkenine göre yeterlik algılarında anlamlı bir fark olmadığına, kıdem 

değişkenine göre farklılık olduğunu belirtmiştir. 

Yaman (2014)öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi 

çalışmasında öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin yüksek düzeyde 

olduğunu vurgulamıştır. Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini cinsiyet 

faktörü etkilemezken, öğrenim düzeylerine göre farklılık olduğuna ulaşmıştır. 

Yüksek lisans mezunu öğretmenlerin lisans mezunu öğretmenlere göre yaşam boyu 

öğrenme eğilimlerinin yüksek olduğuna, mezun olunan yüksek öğretim kurumlarına 

göre farklılaşmadığını belirtmiştir. Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin 

branş ve kıdeme göre farklılık gösterdiği sonuçlarına ulaşmıştır. 

Yukarıda detaylı çalışmaları verilen Çetin (2019), Gedik (2019), Ayaz 

(2016), Yıldırım (2015) ve Yaman (2014)cinsiyet faktörüne göre yaşam boyu 

öğrenme yeterliklerinde anlamlı bir farklılık olmadığına ulaşmıştır. Bunların aksine 

Babanlı (2019) ve Ayra (2015) ise cinsiyet faktörünün yaşam boyu öğrenme 

yeterliklerinde anlamlı bir farklılık olduğunu vurgulamışlardır. 

Alanyazında diğer değişkenlere göre ise: Kıdem değişkenine göre Gedik 

(2019) ve Abbak (2018) anlamlı bir farklılığın olmağını söylerken Yaman 

(2014)kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılığın olduğunu ifade etmektedir. 

Ayrıca mezun olunan fakülte türüne göre yapılan araştırmalarda Çetin (2019) ve 

Kaya (2018) eğitim fakültesi öğretmelerinin yaşam boyu öğrenme düzeylerinin daha 

yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır.Babanlı (2019) ve Kaya (2018) yaş 

değişkenine göre yaşam boyu öğrenme düzeylerinin farklılık gösterdiğini ifade 

ederken Gedik (2019) yaş değişkeninin anlamlı farklılık ifade etmediği sonucuna 

ulaşmıştır. 
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1.8.İş ve İş Doyumu 

İş ve çalışmanın insan yaşamında yeri düşünüldüğünde büyük bir yer 

kapladığını görmekteyiz. Hatta birçok örnekte kişi yaşamının iş dışı kesimini de 

sahip olduğu mesleki kimlikle geçirmektedir. Asker, doktor, öğretmen gibi 

mesleklerde olanlarda rahatça gözlenebileceği üzere; ev ve komşuluk ilişkilerinde bu 

mesleki kimlikler kendilerini göstermektedir. Bütün mesleklerde bu şekilde açık 

olmamakla birlikte yaşam, gerek iş gerekse iş dışı boyutuyla bir bütün oluşturmakta; 

kendisinden alınan haz ve mutluluğu bu iki boyut belirlemektedir. Özellikle iş dışı 

koşulların maddi alt yapısı iş ve çalışma ile ilgili olduğu düşünülünce yaşam 

doyumunu etkileyen bir faktör olarak karşımıza iş doyumu kavramı çıkmaktadır.  

İlk dile getirilişi 1920’lerde olmasına karşın detaylı araştırmaları 1940’larda 

yapılan iş doyumu, kişinin çalıştığı işten aldığı haz ve mutluluğu açıklamaktadır 

(Eğinli, 2009). Birey, çalıştığı işte yaşadığı tecrübelere bağlı olarak olumlu ya da 

olumsuz duygulara sahip olabilmektedir. Bu duyguların yönüne göre çalışan mutlu 

ya da mutsuz olabilmekte, böylece işe karşı bir tutum geliştirmektedir. Olumlu tutum 

geliştiren birey işine üretken ve verimli bir şekilde bağlanırken aksi bir tutum 

mutsuzluğa; işte isteksizlik ve verimsizliğe yol açmaktadır. Bu tip durumlar küçük 

aksaklıklardan iş kazalarına kadar geniş bir skalada sorunlara yol açabilir. Bunlar işe 

devamsızlık veya gecikme gibi üretkenliği ilgilendiren boyutlar da taşıyabilir; kaza 

sonucu yaralanma ve ölüm, psikolojik sorunlar, aile yaşantısında aksaklıklar gibi kişi 

sağlığını etkileyebilecek trajik boyutlar da taşıyabilir. Bu nedenle iş doyumu, çalışma 

psikolojisi alanında yaygın bir şekilde kullanılmış ve bağımlı, bağımsız, birlikte 

etkileşen değişken olarak çeşitli çözümlemelere konu olmuştur (Dikmen, 1995). İş 

doyumunun gerçekleşmesi işin özellikleri ve yapısıyla çalışanın beklenti ve 

isteklerinin örtüşmesine bağlı olmaktadır. İş doyumu seviyesi bu örtüşme oranıyla 

ilgili bir ölçektir (Aşık, 2010). Çalışanların farklı çevrelerde ve kültürlerde yetişmiş 

olmaları ya da yaşamaları farklı beklentileri doğurabileceği gibi benzer olarak işin 

yapısı ve özellikleri de farklı düzeylerde esneklikler gösterebilmektedir. Kaçınılmaz 

olarak iş doyumu bu iki faktörden etkilenmektedir. 
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1.8.1.İş Doyumunu Etkileyen Faktörler 

1.8.1.1. Bireysel Faktörler 

Kişiliğin bir unsur olarak iş doyumu yaratan faktörlerden oluşu 1980’li 

yıllarla birlikte incelenmeye başlanmış ve kabul görmüştür. Yapılan çalışmalar iş 

değiştiren bireylerde iş doyum tutarlılığının tespitinden farklı koşullarda büyüyen tek 

yumurta ikizlerinin iş doyumu benzerliği ile genetik yatkınlıklarına kadar çeşitlilik 

göstermiştir (Sun, 2002).  

İş doyumu ile yaş arasında bir bağlantı olduğu kabul edilmektedir. Buna göre 

yaşı büyük olanlarda iş doyumu genç olanlara oranla yüksektir. Oluşturulan eğride U 

şeklinde bir akış olarak gösterilen bu durum çeşitli şekillerde açıklanmıştır. İlk 

olarak, bu durum ileri yaşlarda biliş düzeyi ve tecrübenin artmasının iş doyumu 

arttırdığına yöneliktir. Genç işçilerin işten beklentilerinin daha yüksek olması 

doyumu düşüren bir durum yaratmaktadır. Başka bir yaklaşım ise ortaya çıkan 

ilişkiyi genç çalışanların içsel motivasyonlarıyla açıklamış; gençlerin iş değiştirmeyi 

daha eğlenceli bulduklarını iddia etmiştir (Aşık, 2010). Yaş ile bağlantılı bir faktör 

olarak çalışanın hizmet süresi de iş doyumunun düzeyi ile ilişkilendirilmektedir. Bir 

iş yerinde uzun süredir çalışan birisi hem iş çevre ve alışkanlıklarına daha aşinadır 

hem de iş yerine yönelik duygusal bağlılığı yüksektir. Böylece beklentileri bu 

tanışıklıkla sayesinde iş yerinin kapasitesiyle de uygunluk gösterecektir (Sarı, 2011). 

Başka bir bireysel faktör olarak cinsiyet iş doyumuna etkisi tartışmalıdır. Bazı 

çalışmalar kadınların iş doyumunun erkeklerden fazla olduğunu göstermiştir. Bunu 

da toplumdaki eşitsizlikler nedeniyle kadınların erkeklere oranla daha az iş fırsat ve 

seçeneğine sahip olması nedeniyle, kadınların mevcut işlerine daha sıkı bağlandığı 

şeklinde bir açıklama getirilmiştir. Ancak bu durum eşit toplumsal koşullar 

sağlandığı takdirde cinsiyet faktörünün bireysel bir faktör olarak kabul edilip 

edilemeyeceği tartışmasını getirmiştir. Kadınların iş doyumunun azaldığı örneklerde 

bu durumu yaratan unsurların kadının cinsiyetinin bireyselliği dışından; toplumsal 

faktörlerden kaynaklanan ayrımcılıkların etkisi gözlenmiştir (Eğinli, 2009). Terfi 

alamama, erkekle aynı işe daha  düşük ücret, aile yaşantısında kadına tanımlanan 
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sorumluluklar vs. unsurların varlığı cinsiyete has bir iş doyum teorisini tartışmalı 

hale getirmektedir. 

Bireylerin eğitim düzeyi ya da bilişsel yetenekleri iş doyumu ile ilgili olduğu 

düşünülen başka bir bireysel faktördür. Yapılan araştırmalarda eğitim düzeyi yüksek 

personelin iş doyumunun da yüksek olduğu anlaşılmıştır. Bununla beraber eğitim 

düzeyine ya da yeterlilik kapasitesine göre kademe/posizyon alamayan çalışanlar için 

mutsuzluk ve iş doyumunda azalma da gözlenmiştir. Eğitimli çalışanlar arasından 

yüz yüze ilişkilerin de iş doyumuna etki ettiği ileri sürülmüştür (Eğinli, 2009).  

1.8.1.2. Örgütsel Faktörler 

Toplum hayatında ekonomik ya da biyolojik olarak var olmanın zorunlu ve 

temel yolu çalışmaktır. Çalışmak, para kazanmak bireyin varlığının maddi koşullarını 

yaratmanın;  emeğinin yeniden üretimini sağlamanın en kabul gören yoludur. İş 

doyumu açısından çalışmak, bu zorunlu durum dışında başkaca faktörlerle de ele 

alınmalıdır. Bunların başında da ücret gelmektedir. Çalışmanın temel motivasyonu 

verilen emek karşılığı alınan ücrettir. Bireyin maddi doyumsuzluğu iş doyumunu 

düşürmektedir. Ancak çalışmalar ücretin yüksek ya da düşük olmasının tek başına 

belirleyici olmadığını göstermektedir. İş yerinde uygulanan genel ücret ve terfi 

politikasının dengeli olması; ücretin, toplumsal düzeyde beklenen ederinden düşük 

olmaması ve  işin çalışana verdiği sorumluluk düzeyini karşılaması gibi başkaca 

faktörler ücret beklentisini ya da ücretin iş doyumuna yaptığı etkiyi belirlemektedir 

(Aşık, 2010). Ayrıca bireyin yaşayış tarzı da ihtiyacı olan geliri değiştireceği için, 

aynı ücret karşılığı kimi yüksek kimi düşük iş doyumu sağlayacaktır (Sarı, 2011). 

Bütün bunlara rağmen yapılan bir çalışmada ücret ile iş doyumu arasındaki 

korelasyon oldukça düşük çıkmıştır. P.E. Spector farklı iş gruplarından seçtiği üç 

örneklemde yaptığı çalışmada bu iki olgu arasındaki korelasyonu -.17 bulmuştur 

(Sun, 2002). 

Ücretin yanında belirleyici olan faktörlerden birisi de çalışılan yerdeki 

yükselme olanaklarıdır. Terfi ve yükselmenin şeffaf bir şekilde, herkesçe bilinen 

prosedürlere tabi olması çalışanda bir azim yaratabilir. Bir motivasyon kaynağı 

olarak yükselme olanakları çalışanların bir kısmına ilerleme ya da gelişme başka bir 
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kısmına statü ya da daha çok gelir elde etme gibi anlamlar taşıyabilir (Sarı, 2011). 

Konuyu bir yarışın yıkıcılığına taşımayacak olan unsur bu yükselmenin herkesin 

kabul edebileceği bir adalet mekanizmasıyla yapılmasıdır. Adaletsizlik düşüncesi iş 

doyumunda azalma yaratacaktır. Bununla beraber iş yerindeki hiyerarşiye göre üst 

basamaklara çıkıldıkça iş doyumunun arttığı anlaşılmaktadır. Benzer bir şekilde 

toplumca saygınlık atfedilen meslek gruplarında da iş doyumu yüksek görünmektedir 

(Aşık, 2010). 

İşe alım ve çıkarmaların yüksek bir sirkülasyon oluşturduğu iş yerlerinde iş 

doyumsuzluğu ortaya çıkmaktadır. Çalışanlar için iş yerine yönelik aidiyet duyguları 

geliştirmek bireysel bir doyum faktörü olarak belirtilmişti. İşin diğer tarafından 

bakıldığında da iş gücü devrinin fazla olması bu bireysel faktörün oluşmasına olanak 

vermemektedir. Bununla birlikte bu iş yerlerinde çalışanlar üzerinde 

gözlemlenebilecek güvensizlik de çalışanda mutsuzluğa ve yeni iş arayışına neden 

olacaktır (Eğinli, 2009). 

Çalışanın iş yerine yönelik aidiyet geliştirmesi ile gerçekleşen bir iş doyum 

kaynağı ise söz hakkı ya da yapacağı işe yönelik karar verebilme yetkisidir. 

Organizasyonda karar aşamalarında katılım hakkı olan ve yapacağı işe yönelik 

kararlar verebilen çalışanlarda iş doyumunun yüksek olacağı düşünülmektedir. 

Bununla dolaylı olarak ilgili ilginç bir etken ise işin hızının makinalar tarafından 

belirlenmesine yönelik olarak belirtilmiştir. Smith, Hurrell ve Murphy tarafından 

yapılan bir çalışmaya göre iş hızları makinalar tarafından belirlenen postane 

çalışanlarından makinalara bağımlı olmayanlara göre iş doyum düşük gerçekleşmiştir 

(Sun, 2002). 

İş ortamı en doğal iş doyum belirleyenlerinden birisini oluşturmaktadır. İş 

yerinde yeterli güvenlik önleminin alınmış olması, sıcaklık durumunun çalışmaya 

elverişli bir düzeyde olması gibi fiziksel koşullar bu iş yeri ortamını belirleyen fiziki 

faktörlerdir (Aşık, 2010). Çalışanlar arasındaki ilişkinin geliştirilmesi ve iş yeri 

içerisinde bütün hiyerarşi içerisini kapsayan bir ahengin oluşturulması ise işin sosyal 

boyutunu oluşturmaktadır. Yapılan işin sosyal-psikolojik başka ihtiyaçları da 

karşılaması iş doyumu açısından olumlu etkileri olacaktır. Buna ek olarak yönetici 

konumda olanların diğer çalışanlarla ilişkileri de bunu etkilemektedir (Sarı, 2011). 
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1.8.3. İş Doyumu ile İlgili Bazı Teoriler 

İş doyumuna yönelik teoriler olguyu yaratan kaynağa ya da olgunun ortaya 

çıkış biçimine yönelmesiyle iki başlık oluşturmaktadır. İlki, iş doyumunu sağlayanın 

ne olduğu sorusunu inceleyen içerik teorileridir. İşin nedenine değil de nasıl 

olduğuna yoğunlaşan teoriler grubu ise süreç teorileri olarak anılmaktadır.  

1.8.3.1. İçerik Teorileri 

İçerik teorileri, çalışanlar üzerinde iş doyumu yaratacak tüm gereksinimleri tespit 

edip bunları açıklamaya çalışırlar. İnsan ve ihtiyaçları konusunda en genel teori ise 

Abraham Maslow tarafından geliştirilmiştir (Abukan, 2014). Maslow, insanların 

yalnızca uyaranlar ve dürtüler tarafından yönlendirilmediğini; insanın motivasyonuna 

ve davranışlarına ilişkin olarak ihtiyaçlarına odaklanılması gerektiğini savunur. 

Maslow kuramını üç varsayım üzerinden yükseltir (Derin, 2007): 

• Kişilerin her davranışı belli ihtiyaçlarını gidermeye yöneliktir. Karşılanmış 

ihtiyaçlar kişiye motivasyon sağlamaz. 

• Kişinin ihtiyaçları fizyolojik olandan psiko-sosyal olana belli bir öncelik 

sırasına sahiptir. 

• Kişi en alttaki ihtiyacını giderdiğinde üst seviyedeki başka bir ihtiyacına 

yönelir. Bu yöneliş temelden karmaşık olana doğru bir yol izler. 

İhtiyaçlar hiyerarşisi olarak da anılan bu ihtiyaçları temelden karmaşığa doğru 

beş başlıkta toplar: 1) Fizyolojik, 2) Güvenlik, 3) Sosyal, 4) Saygı ve Statü ve 5) 

Kendini gerçekleştirme ihtiyacı. Bunlardan ilk ikisi fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları 

iken üst basamaklarda olanlar kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarıdır  (Güvel, 2019).  

FrederickHerzberg’in çift faktör kuramı, süreç teorilerinden başka bir önemli 

teoridir. Herzberg, bu kuramı geliştirebilmek için 1950’li yıllarda 200 mühendis ve 

muhasebeci ile bir mülakat silsilesi yapmıştır. Onlara çalıştıkları zamanların hangi 

anlarında kendilerini iyi hangilerinde kötü hissettiklerini sormuş ve aldığı cevaplar 

doğrultusunda iki faktör belirlemiştir (Çelemli, 2017). Belirlediği birinci grup 

faktörler iş doyumu sağlayan başarı, tanınma, işin kendisi, sorumluluk, terfi ve statü 
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gibi faktörlerdir. Bu faktörleri Herzberg, motivasyon faktörleri olarak 

isimlendirmiştir (Gündüz, 2016). Teorideki diğer etken, iş doyumu sağlamayan 

ancak aksi bir tatminsizliği de engelleyen durum koruma faktörüdür. Bunlar fiziki 

çalışma şartları, örgüt politika ve uygulamaları, ücret ve hijyen faktörleridir (Çelemli, 

2017). Kuram’datatmin ve tatminsizlik birbirinin karşıtı olarak ele alınmamaktadır. 

Buna göre işletmede durum koruma faktörleri sağlandığında çalışan tatmin olmadan 

ancak tatminsizlik de yaşamadan çalışmayı sürdürebilir (Toker, 2007). 

ERG (VİG) kuramı olarak bilinen diğer bir kuram ClaytonAlderfer tarafından 

geliştirilmiştir. Maslow’un ortaya koyduğu ihtiyaçların sayısını üçe indirmiş ve 

bunları; var olma ihtiyaçları, ilişkisel ihtiyaçlar ve gelişme/büyüme ihtiyaçları olarak 

kategorize etmiştir. 

1.8.3.2. Süreç Teorileri 

Süreç teorileri davranışın kaynağını değil başlamasından sonlanmasına 

kadarki süreçte etkili olan unsurlar gibi değişkenleri araştırmaktadır. Bu durum 

araştırmaları kişinin içsel faktörlerinden çok dışsal faktörlere yönelmesi anlamına 

gelmektedir. 

Victor Vroom tarafından geliştirilen beklenti kuramı, Kurt Lewin ve Edward 

Tolman’nın 1930 ve 1940’lı yıllarda yaptığı çalışmalara dayanmaktadır (Çelemli, 

2017). Bireyin rasyonelliği ve gelişmelere göre karar verebilme özelliğini varsayım 

alan bu kuram üç temel kavrama dayanmaktadır (Derin, 2007): 

• Değerlilik (Valens): Bireyin belli bir sonuca eğilim göstermesi ve onu tercih 

etmesidir. Kurama göre sonucun değerliliğinin pozitif ya da negatif olması 

bireyin eylemini de belirlemektedir. Eğer birey harekete geçmiyorsa sonuca 

karşı nötr bir değerlilik yüklediğini gösterir. Bu kavram bireyin ödüle yönelik 

arzusunu ifade eder. 

• Beklenti: Davranışın gerçekleşmesi ile sonucu arasında bir bağlantı kurulması 

sonucunda oluşan bireyin eylem sonucuna yönelik belli bir insanca sahip 

olmasıdır. Başka bir deyişle olası davranışın ödüllendirilme olasılığıdır. 

• Araçsallık: Bireyin hedeflediği sonuca ulaşabilmek için ara sonuçlar 



 

27 

 

üretmesidir. Örneğin bir çalışanın ücret artışı sonucuna ulaşabilmek için yüksek 

performans sonucunu elde etme gayreti bu tip bir araçsallığı göstermektedir. 

LymanPorter ve Edward Lawler, Vroom’un teorisine katkılarda bulunarak 

geliştirilmiş beklenti kuramını ortaya koymuş ve bunu yaparken örgütsel koşulları 

göz önünde bulundurmuşlardır. İlk katkıları iş doyumu açısından önemli bir etken 

olan ödüllendirme sisteminin belli bir adalet oluşturmasının çalışan motivasyonunu 

arttıracağı üzerinedir. Bu durum kişinin çabası, yeteneği, bilgisi ve performansı 

ölçüsünde bir ödül beklentisi içerisinde olacağını varsayar. Ödüllendirilen birey 

gösterdiği çabayı ve aldığı ödülü diğer çalışanların ödül ve çabasıyla karşılaştıracak 

ve adil bulmazsa motivasyon yitimine uğrayacaktır. Çalışan motivasyonuna yönelik 

ikinci katkılarıysa iş yerindeki rol çatışmalarının çalışan performansına yönelik 

olumsuz etkilerini tespit etmek olmuştur. Bu çatışmaların ortaya çıkmaması için 

çalışanların rol ve sorumlulukları keskin bir şekilde belirlenmelidir (Çelemli, 2017).  

Süreç teorileri içinden bir tanesi de Stacey Adams tarafından geliştirilen 

eşitlik teorisidir.  Adams, çalışanların sarf ettikleri çaba ve aldıkları ödül hakkında 

adalet ve eşitlik duyguna sahip olduklarını varsayar. İş doyumu bireyin çaba ve 

ödülleri, aynı işyerindeki diğer çalışanların çaba ve ödülleriyle kıyaslamasının bir 

sonucu olarak gerçekleşir. Eğer ki bu kıyaslama sonucunda bireyde bir eşitlik hissi 

oluşuyorsa olumsuz bir durum oluşmamakta. Ancak bir eşitsizlik duygusu gelişmişse 

birey itirazda bulunabilir ya da çaba göstermeyi bırakabilir. Motivasyon yitim ve iş 

doyumunda düşme gerçekleşir (Gündüz, 2016). 

1.8.4. İş Doyumunun Sonuçları 

Bir iş yerindeki verimlik ve ahengin sağlanması için en önemli konulardan 

biri olarak iş doyumunun sağlanması hem çalışan hem de işveren açısından birçok 

fayda sağlamaktadır. İşlerinden tatmin olan çalışanlar yaşamlarının iş dışı kısımlarına 

da ümitle yaklaşacak ve yüksek morale sahip olacaklardır. Yüksek moral bireylere 

enerji ve coşku, istek, mücadele azmi, aidiyet ve disiplin verecektir (Güvel, 2019). 

Özellikle örgütsel açıdan bakıldığında iş doyumu ile örgüte bağlılık arasında bir 

paralellik görülmektedir. Yüksek iş doyumuna sahip çalışanlar işlerini sahiplenecek 

ve yüksek bir performansla çalışacaklardır. İşyerinde işgücü devir hızı düşecek; 
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dolaysıyla  çalışanların aynı o işyerinde geçirdikleri zaman artacaktır. Çalışanların 

sorun çözme hızı artacak ve şikayetler azalacaktır (Aydın, 2006). Aynı çalışma 

ortamında uzun süre geçiren çalışanlar hem birbirleriyle hem de örgütle uyumları 

artacaktır. Yönetici ve çalışanlar arasındaki hukukun da gelişmesi bu uzun soluklu 

birlikteliğe bağlanmaktadır. İş yerinde süreklilik sağlanacaktır (Aşık, 2010). 

Çalışanlar zamanlarının genişçe bir kısmını iş yerinde geçirmekte ve burada 

karşılaşacağı olumsuzluklar yaşamlarının tümüne sirayet etmektedir.  Bu 

olumsuzluklar bireylerin yalnızca özel yaşamlarını değil sağlıklarını da olumsuz 

etkileyebilmektedir. İş doyumu gerçekleşmeyen bireylerde yorgunluk, nefes darlığı, 

baş ağrısı, terleme, iştahsızlık ve mide hastalıkları gibi sıkıntılar çıkması kuvvetli bir 

olasılık olarak görülmektedir. Bunlar dışında bireylerde stres, kaygı, bıkkınlık, 

psikosomatik ağrılar gibi psikolojik sorunlar da ortaya çıkabilmektedir (Derin, 2007). 

İş doyumsuzluğu çalışanlarda farklı şekilde davranışlara da sebep olabilir. Kabaca 

dört türlü çalışan tepkisinden bahsedilmektedir. Bunlar, örgütü terk etme eğilimi 

olarak kaçış; şartları düzeltmeye yönelik olarak sesini yükseltme; şartların 

düzeleceğine dair bir beklenti olarak bağlılık; son olarak sorunların çözümüne 

yönelik beklenti yitimi anlamına gelen umursamazlık. Umursamazlık aynı zamanda 

durumun kötüleşmesine seyirci kalmayı da içermektedir. Bu şekilde kaçınılmaz 

olarak düşük verim, devamsızlık ve işe geç kalma gibi davranışlar ortaya çıkmaktadır 

(Aydın, 2006).  

1.8.5. İlgili Araştırmalar 

Alanyazında iş doyumu ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. İş doyumu ile 

tükenmişlik ve iş doyumunun sağlık personeli üzerindeki etkileri en çok araştırılan 

konular arasındadır. İş doyumu ile tükenmişlik  Kaban (2020), Tosun(2019), 

Çalışkan (2019), Al (2018), örgüt kültürü Şahin (2020), örgütsel güven ve destek 

Sarıkaya (2019), okul kültürü Kadıoğlu (2018), psikolojik şiddet Şakacı (2019), iş 

doyumu ile evlilik uyumu Yeter (2017), kişilik özellikleri Çağırıcı (2017) ve yaşam 

doyumu Ergün (2016) tarafından çalışılmıştır. 

İş doyumu araştırmaları genellikle cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim 

durumu ve çalışılan grubun özelliklerine ait değişkenler üzerinden çalışılmıştır.  
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Sarıkaya (2019) iş doyumu ve örgütsel güven ve örgütsel destek üzerine yaptığı 

çalışmasında öğretmenlerin orta düzeyde iş doyumunu sahip olduklarını ve Sarıkaya 

(2019) gibi Şahin (2020)de cinsiyet, medeni durum değişkenlerine göre iş 

doyumlarının anlamlı farklılık göstermediğini, yaş değişkenine göre ise anlamlı bir 

farklılığın olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ergün (2016), iş doyumu ve yaşam 

doyumu arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında öğretmenlerin iş doyumları ile 

yaşam doyumları arasında bir ilişkinin olduğunu ve Baykurt (2015), iş doyumunu 

sağlık çalışanları üzerinden incelediği çalışmasında ise Şahin ve Sarıkaya’nın aksine 

cinsiyet, medeni durum değişkenlerine göre anlamlı farklılık bulmuştur. Yeter 

(2017), yaptığı araştırmasında evlilik ile iş doyumu arasında bir ilişki saptamamıştır. 
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BÖLÜM 2. YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırma modeli, evren ve örneklem, veriler ve toplanması, 
verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasına yer verilmiştir 

2.1. Araştırma Modeli 

Nicel bir araştırma deseni olarak kurgulanan bu araştırmada, öğretmenlerin 

yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ve iş doyumu düzeylerinin bağımsız değişkenler 

kapsamında incelenmesi amacıyla yapılmış ve araştırma verileri toplanmıştır.Bu 

araştırma “ilişkisel tarama modeli”ve “yordayıcıkorelasyonel araştırma modeli” ile 

yapılmıştır. Karasar’a (2018) göre ilişkisel tarama modeli birden fazla değişken 

arasında birlikte değişimin varlığını ve derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma 

modelidir. Aralarında ilişki aranacak değişkenlere ayrı ayrı değerler verilir. Fakat bu 

değer verme ilişkisel bir çözümlemeye olanak verecek veri çiftleri şeklinde yapılır. 

Tarama yolu ile bulunan ilişkilerde gerçek bir neden-sonuç ilişkisi olduğu anlamına 

gelmez; ancak değişkenlerin durumu hakkında bazı ipuçları elde etmemizi sağlar. Bir 

değişkendeki durumun bilinmesi ile diğer değişken hakkında bilgi elde edilmesine 

olanak verir.Yordayıcı korelasyonel araştırma modeli, değişkenler arasındaki 

ilişkilerin belirlenip bir değişkenin bilinen değerinden diğer değişkenin bilinmeyen 

bir değerinin belirlenmeye çalışıldığı araştırmalara denir  (Büyüköztürk vd., 2017). 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın katılımcıları 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı İstanbul ilinde 

bulunan devlet okullarında görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. 

Örneklem seçimi yapılırken kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi  

kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek 2018). Kolay ulaşılabilir örneklem, araştırmacının 

zaman ve ulaşılabilirlik sıkıntısı olduğu durumlarda kolay ulaşabildiği 

örneklemdir(Yıldırım ve Şimşek 2018). Bu araştırmada kolay ulaşılabilir örneklem 

yöntemi kullanılma sebebi veri toplama sürecinde Covid-19 virüsü nedeniyle 

pandemi ilan edilmiş olması, öğretmenlerin ulaşılabilir olma durumlarının sınırlı 
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düzeyde olmasıdır. Araştırmanın örneklemi sonraki sayfada yer alan Tablo 1’de 

görülebilir.  

Tablo 1 Bağımsız Değişkenlerin Frekans ve Yüzde Değeri 

Bağımsız Değişken Frekans Değeri (f) Yüzde Değeri (%) 
 

Cinsiyet 
Kadın 272 71,4 

Erkek 109 28,7 
 

Medeni Durum 
Evli 259 68 

Bekar 122 32 
 
 

Yaş 

25-29 33 8,7 

30-34 76 19,9 

35-39 70 18,4 

40-44 92 23,6 

45 ve üstü 112 29,4 
 

Eğitim Düzeyi 
Lisans 305 80,1 

Yüksek Lisans 75 19,7 
 

Mezun Olunan Fakülte 
Eğitim Fakültesi 302 79,3 

Diğer 78 20,5 
 
 
 

Kıdem 

0-5 Yıl 28 7,3 

6-10 Yıl 84 22 

11-15 Yıl 53 13,9 

16-20 Yıl 102 26,8 

21 Yıldan Fazla 113 29,7 
 
 
 

Okul Kademesi 

Anaokulu 5 1,3 

İlkokul 81 21,3 

Ortaokul 144 37,8 

Lise 151 39,6 
 Toplam 381  

Yukarıda yer alan Tablo 1’e göre araştırmaya toplam 381 katılımcı 

katılmıştır. Araştırmada “kadın” katılımcıların oranı %71.4’, “erkek” katılımcıların 

%28.7’dir. Medeni durum değişkeninde “evli” araştırmacıların oranı %68, “bekar” 

araştırmacılarınoranı%32’dir.Yaş değişkeninde 25-29 yaş aralığı %8.7, 30-34 yaş 

aralığı %19.9, 35-39 yaş aralığı %18.4, 40-44 yaş aralığı  %23.6’, 45 ve üstü yaş 

aralığı %29.4’lük orana sahiptir.  
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Eğitim düzeyi değişkenine göre lisans mezunu %80.1, yüksek lisans mezunu 

%19.7’lik orana sahiptir. Mezun olunan fakülte değişkenine göre eğitim fakültesi 

%79.3, diğer mezuniyet %20.5’lik orandadır. Kıdem değişkenine göre 0-5 yıl arası 

kıdem%7.3, 6-10 arası kıdem %22, 11-15 yıl arası kıdem %13.9, 16-20 yıl 

kıdem%26.8, 21 yıldan fazla kıdem %29.7’lik bir orana sahiptir. Okul kademesi 

değişkenine göre anaokulunda görev yapan %1.3’lük, ilkokul %21.3, ortaokul %37.8 

ve lise %39.6’lık bir orana sahiptir. 

2.3. Veriler ve Toplanması 

2.3.1.Veri Toplama Araçları 

Araştırma iki bağımlı ve yedi bağımsız değişkenden oluşmaktadır. Veri 

toplama aracı olarak Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği, İş Doyumu Ölçeği ve 

kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Veri toplama araçları 5’li likertlerden oluşmaktadır. 

Likert tipli veri toplama araçları 1-5 aralığındakategorilenmiştir. Kişisel bilgi 

formunda öğretmenlerin cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, mezun olunan 

fakülte, kıdem ve çalışılan okul kademesi sorulmuştur. 

2.3.1.1. Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği 

Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği (YBÖYÖ),Uzunboylu ve 

Hürsen(2011) tarafından geliştirilmiştir (EK 2). Ölçek 51 maddeden ve 6 alt 

faktörden oluşmaktadır. 5’li Likert tipiölçektir. 5’li likertler“hiç”, “az”, “orta”, “çok” 

ve “tam” seçeneklerinden oluşmaktadır ve bu seçeneklere 1’den 5’e kadar sayısal 

değerler verilerek hesaplanmıştır. Bu alt faktörler; öz yönetim yeterlikleri, öğrenmeyi 

öğrenme yeterlikleri, inisiyatif ve girişimcilik yeterlikleri, bilgiyi elde etme 

yeterlikleri, dijital yeterlikler ve karar verebilme yeterlikleridir.Ölçeğin güvenirlik ve 

geçerlik çalışmaları ortaokul öğretmenleri üzerinden yapılmıştır. (Uzunboylu ve 

Hürsen, 2011). Tablo 2’de ölçek alt faktörlerine ait madde numaraları görülmektedir. 
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Tablo 2 YBÖYÖ Alt Faktörleri Madde Numaraları 

Ölçek Alt Faktörleri Madde Numaraları 

Özyönetim Yeterlikleri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

Öğrenmeyi Öğrenme Yeterlikleri 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

İnisiyatif ve Girişimcilik Yeterlikleri 26,27,28,29,30,31,32,33,34,34 
Bilgiyi Elde Etme Yeterlikleri 36,37,38,39,40,41 

Dijital Yeterlik 42,43,44,45,46,47 

Karar Verebilme Yeterlikleri 48,49,50,51 

Uzunboylu ve Hürsen (2011) tarafından ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayısı .95 olarak bulunmuştur. Ölçek alt faktörlerinin güvenirliği ise; öz yönetim 

yeterlikleri 0.93, öğrenmeyi öğrenme yeterlikleri 0.91, inisiyatif ve girişimcilik 

yeterlikleri 0.89, bilgiyi elde etme yeterlikleri 0.83, dijital yeterlikler 0.85 ve karar 

verebilme yeterliği 0.75 olarak hesaplanmışlardır. 

51 sorudan oluşan Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeğinde öğretmenlerin 

yeterlik düzeyleri “tam”seviyesinde4.20 - 5.00, “çok” seviyesinde 3.40-4.19, “orta” 

seviyede 2.60 - 3.39, “az” da 1.80 - 2.59 ve “hiç” seviyesinde 1.00 – 1.79 ortalama 

puan aralığında almış olması gerekir.Ölçek alt faktörleri ve cronbachalpha sayıları 

aşağıdaki Tablo-3’te verilmiştir. 

Tablo 3 YBÖYÖ Cronbach Alpha Katsayıları 

Alt Faktör Soru 
Sayısı 

Ölçeği 
Geliştirenlerin 

Alpha Katsayısı 

Araştırmacının 
Hesapladığı 

Alpha 
Katsayısı 

Öz Yönetim Yeterlikleri  13 .93 .86 

Öğrenmeyi Öğrenme 
Yeterlikleri  12 .91 .92 

İnisiyatif ve Girişimcilik  10 .89 .93 

Bilgiyi Elde Etme Yeterlikleri  6 .83 .86 

Dijital Yeterlikleri  6 .85 .93 
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Karar Verebilme Yeterlikleri  4 .75 .92 

YBÖYÖ Toplam 51 .95 .97 

Toplamda 381 öğretmenin katılımı ile yapılmış araştırmada Alphakatsayısı 

.97’dir. Ölçeğin alt faktörlerinin cronbachalpha katsayıları; öz yönetim 

yeterliklerinin alphakatsayısı .86, öğrenmeyi öğrenme yeterliklerinin .92, inisiyatif 

ve girişimcilik yeterliklerinin .93, bilgiyi elde etme yeterliklerinin .86, dijital 

yeterliklerinin .93 ve karar verebilme yeterliklerinin alpha katsayısı .92’dir. 

2.3.1.2. Minnesota İş Doyumu Ölçeği 

Minnesota İş Doyumu ölçeği,Baycan(1985) tarafından Türkçeye çevrilip 

geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır (EK 3). Ölçek iç tutarlık kat sayısı .77 

olarak bulunmuştur (Baycan, 1985). Minnesota İş Doyumu Ölçeğinin kısa formu 20 

madde, 2 alt faktörden oluşmaktadır. 5’li likert tipinde geliştirilen ölçek, “hiç 

memnun değilim”, “memnun değilim”, “kararsızım”, “memnunum” ve “çok 

memnunum” seçeneklerinden oluşmaktadır.Bu seçeneklere 1’den 5’e kadar sayısal 

değerler verilerek hesaplanmıştır. Ölçek alt faktörleri; içsel doyum ve dışsal 

doyumdan oluşmuştur. Ölçek maddelerinden alınan puanlar 20 ile 100 arasında 

değişmektedir. 25 puan altı düşük iş doyumu, 26 – 74 normal iş doyumunu 75 ve 

üstü ise yüksek iş doyumunun olduğunu göstermektedir (Tüzün, 2002). 

Baycan (1985) tarafından ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .87 

olarak bulunmuştur. Ölçek alt faktörlerinin güvenirliği ise; içsel doyum .87, dışsal 

doyum ise .82 olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 4 İş Doyumu Cronbach Alpha Katsayıları 

 

Alt Faktör 

 

Soru Sayısı 

 

Ölçeğin Alpha 

Katsayısı 

Araştırmacının 

Hesapladığı Alpha 

Katsayısı 

İçsel Doyum 12 .87 .85 

Dışsal Doyum 8 .82 .87 

İş Doyumu Toplam 20 .87 .92 
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Toplamda 381 öğretmenin katılımı ile yapılmış araştırmada alphakatsayısı 

.92’dir. Ölçeğin genel doyum puanını hesaplamak için ölçek maddelerinden alınan 

puanların toplamının 20 ile bölünmesi ile elde edilir. Ölçeğin alt faktörlerinin 

cronbachalpha katsayıları, içsel doyum katsayısı .85, dışsal doyum katsayısı .87’dir. 

İçsel doyum maddeleri; 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20’dir. Bu içsel 

doyum maddeleri başarı, işin kendisi, işin sorumluluğu, yükselme ve terfiye bağlı 

görev gibi içsel nitelikli öğelerden oluşmaktadır. İçsel doyum puanlarını hesaplamak 

için içsel doyumu oluşturan maddelerden alınan puanların toplamının 12 ile 

bölünmesi ile elde edilir. 

Dışsal doyum maddeleri; 5, 6, 8, 12, 13, 14, 17 ve 19’dur. Dışsal doyum 

maddeleri kurum politikası ve yönetimi, denetim şekli, yönetici, çalışma ve astlarla 

ilişkiler, çalışma koşulları, tanınma veya takdir edilme, ücret gibi kişinin dışındaki 

unsurlardan oluşmaktadır. Dışsal doyum puanlarının hesaplamak için dışsal doyumu 

oluşturan maddelerden alınan puanların toplamının 8 ile bölünmesi ile elde 

edilir.Kişinin kendisinden kaynaklanan faktörler içsel doyumu, dış etkenlerden 

kaynaklanan faktörler ise dışsal doyumu oluşturmaktadır. 

2.3.2. Veri Toplama Süreci 

1) Görüşmede katılımcılara yöneltilecek olan kişisel bilgi formu ilgili alan yazın 

taraması yapılıp, tez danışmanın görüşleri doğrultusunda fikir birliği ile 

oluşturulmuştur.  

2) Maltepe Üniversitesi etik kurul izni alınmış (EK 6) ve araştırmacı tarafından 

hazırlanan kişisel bilgi formu(EKl), uygulama izinleri (EK 4, EK 5) alınan Yaşam 

Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği (EK 2) ve Minnesota İş Doyumu Ölçeği (EK 3) ile 

veriler toplanmıştır. 

3) Maltepe Üniversitesi Etik Kurulu’ndan onay alınmış (EK 6) ve ardından 

anketler gönüllülük esasınca gerçekleştirilmiştir. Anket uygulaması 

gerçekleştirilmeden önce katılımcılara Bilgilendirilmiş Onam Formu verilmiştir. (EK 

1) 
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4) Katılımcılardan onam formunu okumaları ve uygun görürlerse imzalamaları 

istenmiştir. Katılımcılara çalışmanın gizliliği ve içeriğinin anonim olarak 

raporlaştırılacağı bilgisi verilmiştir. Anket sorularını cevaplamayı dilediği zaman 

sonlandırabileceği bilgisi katılımcıya verilmiştir. Gerekli bilgilendirme yapıldıktan 

sonra, sorular cevaplanmaya başlanmıştır ve EK 1, EK 2, EK 3’te yer alan sorular 

katılımcılara yönlendirilmiştir. 

5) Hazırlanan ve izinleri alınan ölçek formların bir kısmı 2019-2020 eğitim 

öğretim yılında okullara gidilerek 222 adet uygulanmıştır ve veriler toplanmıştır. 

Geriye kalan 159 veri çevrimiçi ortamda toplanmıştır. Toplam 381 ölçek 

öğretmenlere uygulanmıştır. 

2.3.3.Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Saha çalışmasının ardından elde edilen veriler istatistik analiz programına 

girilmiştir. Araştırmada kullanılan Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği ve İş 

Doyumu Ölçeğinin alt faktörlerinin ölçek puanlarından alınan ortalamalarına 

bakılarak öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ve iş doyumlarına yönelik 

düzeyleri saptanmaya çalışılmıştır. 

Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin ve iş doyumlarını 

saptayabilmek için Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği alt faktörlerinin (öz 

yönetim yeterliği, öğrenmeyi öğrenme yeterliği, inisiyatif ve girişimcilik yeterliği, 

bilgiyi elde etme yeterliği, dijital yeterlik ve karar verebilme yeterliği) ve İş Doyumu 

Ölçeği alt faktörlerinin (içsel doyum, dışsal doyum) betimleyici istatistikleri 

hesaplanmıştır.  

Analizlerde parametrik testleri kullanabilmek için verilerin normallik 

sınaması yapılarak çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılmıştır. Veri grupları 

arasındaki ilişkiyi saptayabilmek için anket alt faktör ortalamaları ile anket genel 

ortalamaları arasında basit korelasyon testi  uygulanmıştır. 
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İki kategorili seçeneği olan bağımsız değişkenlerde bağımsız örneklemler için 

t testi ve mannwhitney u testi uygulanmıştır. Bu değişkenler cinsiyet (kadın, erkek), 

medeni durum (evli, bekar), mezun olunan fakülte (eğitim fakültesi, diğer)’dir. 

İkiden fazla seçeneğe sahip olan bağımsız değişkenler için tek yönlü 

anovavekruskallwallistesti uygulanmıştır. Bu değişkenler yaş (25-29, 30-34, 35-39, 

40-44 ve 45 ve üstü), eğitim düzeyi (lisans, yüksek lisans, doktora ve diğer), kıdem 

(0-5 yıl, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl ve 21 yıldan fazla) ve okul kademesi 

(anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise)’dir. 

İki ölçek arasında yapılan korelasyonun doğrudan (+) çıkması varsayımı 

doğrulanmış ve ölçme araçları basit regresyon analizine tabi tutulmuştur.Aşağıdaki 

tabloda, yaşam boyu öğrenme yeterlik ve iş doyumu ölçeklerine, bağımsız 

değişkenler üzerinden uygulanan testlere yer verilmektedir. 

Tablo 5 YBÖYÖ ve İş Doyumu Ölçeğinde Bağımsız Değişkenlere 

Uygulanan Analizler 

 

Bağımsız 
Değişkenler/

Ölçekler 
Cinsiyet Medeni 

Durum Yaş Eğitim 
Düzeyi 

Mezun 
Olunan 
Fakülte 

Kıdem Okul 
Kademesi     

 

YBÖYÖ T-Testi T-Testi Anova T-Testi 
Mann 

Whitney 
U Testi 

Anova Anova 
Korelasyon 

Analizi 
Regresyon 

Analizi 

 

İş Doyumu 
Ölçeği T-Testi T-Testi 

Kruskal 
Wallis 
Testi 

T-Testi 
Mann 

Whitney 
U Testi 

Kruskal 
Wallis 
Testi 

Kruskal 
Wallis 
Testi 
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BÖLÜM 3. BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde araştırmanın bulgu ve yorumlarına yer verilmiştir. 

3.1. Bulgular 

Bu bölümde; bağımsız değişkenlerin betimleyici istatistik, normallik testi, 

korelasyon analizi, bağımsız gruplar için t testi,mannwhitney u testi, tek yönlü 

varyans analizi,kruskal Wallis testi, iki ölçek arasındaki korelasyon ve regresyonla 

ile ilgili elde edilen tablo ve grafiklere yer verilmiştir. 

Aşağıdaki betimleyici istatistiklerin incelenmesi başlığı altında araştırmanın 

1. ve 4. sorusu olan öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik düzeyleri nedir ve 

öğretmenlerin İş Doyum düzeyle nedir sorularına ait bulgulara sırasıyla bakalım. 

3.1.1. Betimleyici İstatistiklerinin İncelenmesi 

Öncelikle Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeğine ait betimleyici 

istatistiklerin incelenmesiyle araştırmanın 1. sorusu olan “Öğretmenlerin yaşam boyu 

öğrenme yeterlik düzeylerinedir?” sorusuna ait bulgulara  bakalım. 

Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerini ve iş doyumları düzeylerini 

görmek için ölçeklerin alt faktörlerinin ( öz yönetim yeterlikleri, öğrenmeyi öğrenme 

yeterlikleri, inisiyatif ve girişimcilik yeterlikleri, bilgiyi elde etme yeterlikleri, dijital 

yeterlikler, karar verebilme yeterliği ve içsel doyum , dışsal doyum) ortalamalarına 

bakılmıştır. Aşağıda yer alan Tablo 6’da YBÖYÖ likert maddelerinin ortalamaları 

verilmiştir. 

Tablo 6 YBÖYÖ Ortalaması 

YBÖYÖ Ortalama 

Tam 4.20-5.00 

Çok 3.40-4.19 

Orta 2.60-3.39 
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Az 1.80-2.59 

Hiç 1.00-1.79 

 

Tablo 7 YBÖYÖAlt Faktörlerinin Minimum, Maksimum, Ortalama Ve 

Standart Sapma Değerleri 

Alt Faktör Minimum Maximum Ortalama Standart 
Sapma 

Öz Yönetim Yeterliği 1,85 6,23 4,12 0,57 

Öğrenmeyi Öğrenme 
Yeterliği 2,27 5 4,15 0,57 

İnisiyatif ve Girişimcilik 
Yeterliği 1,8 5 4,1 0,61 

Bilgiyi Elde Etme Yeterliği 1,83 5 4,28 0,66 

Dijital Yeterlik 1 5 4,18 0,85 

Karar Verebilme Yeterliği 1,5 5 3,94 0,77 

Yaşam Boyu Öğrenme 
Yeterlik Ölçeği 2,18 5,1 4,14 0,54 

 Yukarıdaki Tablo 7incelendiğinde öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme 

yeterlik ortalamaları, özyönetim yeterliklerinde 412, öğrenmeyi öğrenme 

yeterliklerinde 4,15, inisiyatif ve girişimcilik yeterliklerinde 4,10, bilgiyi elde etme 

yeterliklerinde 4,28, dijital yeterliklerinde 4,18, karar verebilme yeterliklerinde 3,94 

ve genel yaşam boyu öğrenme yeterliklerinde 4,14’tür. 

Uzunboylu ve Hürsen (2011) tarafından belirlenen yaşam boyu öğrenme 

yeterlik puan aralıkları tablo 4 ve tablo 5 birlikte incelendiğinde ortalama 4.14 

düzeyinde ÇOK kategorisinde değer aldığı görülmektedir. 

Tablo 8 ve 9’daaraştırmanın 4. sorusu olan öğretmenlerin iş doyum 

düzeylerinedir sorusuna ait bulguları cevaplamak için betimsel istatistiklerine göz 

atalım. 
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Tablo 8 İş Doyumu Ölçeğinin Alt Faktörlerinin Minimum, Maksimum, 

Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Alt Faktör Minumum Maksimum Ortalama Standart Sapma 

İçsel Doyum 2,15 7,46 4,04 0,6 

Dışsal Doyum 1,57 5 3,74 0,75 

İş Doyumu Ölçeği 1,95 6,4 3,94 0,62 

Tablo 8incelendiğinde öğretmenlerin iş doyumlarına ait ortalamaları içsel 

doyumda 4,04, dışsal doyumda 3,74 ve genel doyum da ise 3,94’tür. 

Tablo 9 İş Doyumu Ölçeği Ortalama Puan Düzeyleri 

  
İçsel Doyum Dışsal Doyum İş Doyumu 

 
Anket Geliştiren Bu Çalışma Bu Çalışma Bu Çalışma 

Düşük 25 
   

Orta 26-74 48.67 30.14 
 

Yüksek 75 
  

78.83 

Yukarıda Tablo 9’da görüldüğü gibi İş Doyumu Ölçeğinden alınan puanlar 

geliştiren kişi tarafından 25 ve altı düşük, 26-74 arası orta ve 75 üstü yüksek puan 

olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmaya katılan öğretmenlerin içsel doyum düzeyleri 

48.67 ile orta, dışsal doyum düzeyleri 30.14 ile orta ve  iş doyumu düzeyleri 78.83 ile 

yüksek seviyede yer almaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin en düşük doyum 

düzeyleri 30.14 ile dışsal doyumdadır. 

Betimleyici istatistiklerin incelenmesi ile elde edilen bulgular çerçevesinde 

öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin ve iş doyum düzeylerinin yüksek 

olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

3.1.2. Verilerin Normalliğinin Sınanması 

Parametrik ya da parametrik olmayan analiz yapılmasına karar verebilmek 

için veri normalliği sınanmıştır. Çarpıklık ve basıklık katsayıları hesaplanmıştır. 

Tabachnick ve Fidell (2013) göre; çarpıklık ve basıklık katsayıları -1.5 ile +1.5 

arasında yer alıyorsa verilerin normal dağılım sergilediği ifade etmektedir. Aşağıda 
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anketlerin basıklık ve çarpıklık katsayılarına göre dağılımları  Tablo-9’da 

gösterilmiştir. 

Tablo 10 YBÖYÖ ve Ölçek Alt Faktörlerinin Çarpıklık ve Basıklık Katsayıları 

Bağımlı DeğişkenAlt Faktör Çarpıklık Katsayısı Basıklık Katsayısı 

Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği -0,34 -0,06 

Öz Yönetim Yeterliği -0,28 0,48 

Öğrenmeyi Öğrenme Yeterliği -0,44 -0,04 

İnisiyatif ve Girişimcilik Yeterliği -0,34 -0,08 

Bilgiyi Elde Etme Yeterliği -0,74 0,00 

Dijital Yeterlik -0,77 -0,33 

Karar Verebilme Yeterliği -0,25 -0,54 

Tablo 10’dagörüldüğü gibi Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeğinin 

çarpıklık katsayısı -0.34, basıklık katsayısı -0.06, özyönetim yeterlikleri çarpıklık 

katsayısı -0.28, basıklık katsayısı 0.48, öğrenmeyi öğrenme yeterliklerinin çarpıklık 

katsayı -0.44, basıklık katsayısı -0.04, inisiyatif ve girişimcilik yeterlikleri çarpıklık 

katsayısı -0.34, basıklık katsayısı -0.08, bilgiyi elde etme yeterlikleri çarpıklık 

katsayısı -0.74 basıklık katsayıyı 0.00, dijital yeterlik çarpıklık katsayısı -0.77, 

basıklık katsayısı –0.33 ve kara verebilme yeterliği çarpıklık katsayısı -0.25, basıklık 

katsayı -0.54’tür. Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği ve ölçek alt faktörleri -1.5 

ile +1.5 arasında yer almaktadırlar ve normal dağılım göstermektedir.  

Tablo 10’da Yböyö’nün alt faktörlerinin çarpıklık ve basıklığına baktık, şimdi 

ise aşağıdaki Tablo 11’deYBÖYO’nünbağımsız değişkenlere ait basıklık ve 

çarpıklığını inceleyelim. 

Tablo 11 YBÖYÖ Bağımsız Değişkenlere Ait Grupların Basıklık ve 

Çarpıklık Sınaması 

Bağımsız Değişken Çarpıklık Katsayısı Basıklık Katsayısı 

 
Cinsiyet 

Kadın -0,23 -0,58 

Erkek -56 0,91 

 
Medeni Durum 

Evli -0,36 0,09 

Bekar -0,29 -0,44 
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Yaş 

25-29 -0,40 -0,43 

30-34 -0,62 0,12 

35-39 -0,18 -1,16 

40-44 -0,29 0,36 

45 ve üstü -0,28 0,37 

 
Eğitim Düzeyi 

Lisans -0,40 0,08 

Yüksek Lisans 0,07 -1,07 

 
Mezun Olunan Fakülte 

Eğitim Fakültesi -0,23 -0,49 

Diğer -0,78 1,70 

 
 
 

Kıdem 

0-5 Yıl -0,04 -0,41 

6-10 Yıl -0,53 -0,29 

11-15 Yıl -0,08 -0,46 

16-20 Yıl -0,58 0,45 

21 Yıldan Fazla -0,15 0,19 

 
 

Okul Kademesi 

Anaokulu -1,09 0,5 

İlkokul -0,41 0,2 

Ortaokul -0,72 0,56 

Lise -0,17 -0,08 

Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeğinin bağımsız değişkenlere ait çarpıklık 

ve basıklık katsayıları mezun olunan fakülte türü dışında normal dağılım 

göstermektedir. Mezun olunan fakülte türü “diğer” seçeneği basıklık katsayısı 

1.70’tir. Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeğinde mezun olunan fakülte türü 

dışındaki değişkenlere normallik sınamasını karşıladıkları için parametrik testler 

uygulanacak, mezun olunan fakülte değişkenine ise normallik sınanmasını 

karşılamadığı için parametrik olmayan analiz uygulanacaktır. 

Yböyö’densonraİş Doyumu Ölçeğinin Tablo 12’de alt faktörlerinin Tablo 

13’te ise bağımsız değişkenlerinin çarpıklık ve basıklıklarını inleyebiliriz. 

Tablo 12 İş Doyumu Alt Faktörleri Çarpıklık ve Basıklık Katsayıları 

Bağımlı Değişken Çarpıklık Katsayısı Basıklık Katsayısı 

İş Doyumu Ölçeği 0,09 0,25 

İçsel Doyum .44 2.98 

Dışsal Doyum -.17 -.44 
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İş doyumu ölçeği genel ortalaması çarpıklık katsayısı .09, basıklık katsayısı 

.25’dir. içsel doyum çarpıklık katsayısı .44, basıklık katsayısı 2.98’dir. Dışsal doyum 

çarpıklık katsayısı -.17, basıklık katsayısı -.44’tür. İş doyumu genel ortalaması itibari 

ile normal dağılım göstermektedir fakat içsel doyum alt faktörünün basıklık katsayı 

2.98 olduğundan dolayı normal dağılım göstermemektedir. 

Tablo 13 İş Doyumu Ölçeği Bağımsız Değişkenlere Ait Grupların 

Basıklık ve Çarpıklık Sınaması 

Bağımsız Değişken Çarpıklık Katsayısı Basıklık Katsayısı 

 
Cinsiyet 

Kadın 0,04 0,27 
Erkek 0,07 0,2 

 
Medeni Durum 

Evli 0,16 0,07 
Bekar -0,13 0,67 

 
 
 

Yaş 

25-29 -0,74 Oca.95 
30-34 0,33 0,33 
35-39 0,28 -0,37 
40-44 -0,16 -0,85 

45 ve üstü 0,12 0,1 

 
Eğitim Düzeyi 

Lisans 0,01 0,17 
Yüksek Lisans 0,57 0,5 

 
Mezun Olunan Fakülte 

Eğitim Fakültesi 0,11 -0,01 
Diğer -0,52 1,86 

 
 
 

Kıdem 

0-5 Yıl -2,06 7.81 
6-10 Yıl 0,32 0,59 

11-15 Yıl 0,06 -0,19 
16-20 Yıl -0,19 -0,97 

21 Yıldan Fazla -0,1 0,72 

 
 

Okul Kademesi 

Anaokulu -0,44 -1,67 
İlkokul 0,16 0,11 

Ortaokul -0,32 0,14 
Lise -0,37 1,41 

İş doyumu ölçeğinin bağımsız değişkenlere ait grupların basıklık ve çarpıklık 

katsayıları normal dağılım göstermektedir. Normal dağılım göstermeyen bağımsız 

değişkenler yaş (25-29 yaş), mezun olunan fakülte (diğer), kıdem (0-5 yıl), okul 

kademesi (anaokulu)’dir. Bu değişkenler dışında kalan cinsiyet, medeni durum, 

eğitim düzeyi değişkenleri normal dağılım göstermektedir. 
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Normal dağılım gösteren değişkenler (cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi) 

için parametrik analizler, normal dağılım göstermeyen değişkenler (yaş, mezun 

olunan fakülte, kıdem ve okul kademesi) içinse parametrik olmayan analizler 

uygulanmıştır. 

3.1.3. Korelasyon Analizi 

Korelasyon katsayısı +1.00 ile -1.00 arasında değişmekte, artı ve eksi 

sembolleri korelasyonun yönünü, korelasyonun mutlak değeri ise gücünü 

belirtmektedir (Salkind, 2015). 

Bu bölümde korelasyon analizi ile araştırmanın 3. Sorusu olan öğretmenlerin 

yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ile iş doyumları arasında bir ilişki var mıdır 

sorusuna dair bulgulara bakalım. Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği, alt 

boyutları (öz yönetim yeterlikleri, öğrenmeyi öğrenme yeterlikleri, inisiyatif ve 

girişimcilik yeterlikleri, bilgiyi elde etme yeterliği, dijital yeterlik, karar verebilme 

yeterliği), İş Doyumu ölçeği ve dışsal doyum alt faktörüne ait uygulanan basit 

karelasyon testi sonuçları aşağıdaki tabloda ifade edilmektedir. 
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Tablo 14 Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği Alt Faktörlerine ve İş Doyumu Ölçeği Alt Faktörlerine Ait Basit Korelasyon 

Sonuçları 

 Yböyö İş 

Doyumu 

Özyönetim 

Yeterliği 

Öğrenmeyi 

Öğrenme 

Yeterliği 

İnisiyatif ve 

Girişimcilik 

Yeterliği 

Bilgiyi Elde 

Etme Yeterliği 

Dijital 

Yeterlik 

Karar 

Verebilme 

Yeterliği 

Dışsal 

Doyum 

Yböyö r  ,45** ,88** ,90** ,90** ,81** ,69** ,85** ,43** 

Sig.  ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

İş Doyumu r ,45**  ,48** ,47** ,43** ,23** ,17** ,38** ,94** 

Sig. ,00  ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Özyönetim 

Yeterliği 

r ,88** ,48**  ,81** ,81** ,57** ,41** ,66** ,48** 

Sig. ,00 ,00  ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Öğrenmeyi 

Öğrenme 

Yeterliği 

r ,90** ,47** ,81**  ,85** ,60** ,44** ,70** ,45** 

Sig. ,00 ,00 ,00  ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

İnisiyatif ve 

Girişimcilik 

Yeterliği 

r ,90** ,43** ,81** ,85**  ,62** ,44** ,71** ,42** 

Sig. ,00 ,00 ,00 ,00  ,00 ,00 ,00 ,00 

Bilgiyi Elde 

Etme 

yeterliği 

r ,81** ,23** ,57** ,60** ,62**  ,81** ,69** ,21** 

Sig. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00  ,00 ,00 ,00 

Dijital 

Yeterlik 

r ,69** ,17** ,41** ,44** ,44** ,81**  ,67** ,16** 

Sig. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00  ,00 ,00 

Karar 

Verebilme 

Yeterliği 

r ,85** ,38** ,66** ,70** ,71** ,69** ,67**  ,36** 

Sig. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00  ,00 

Dışsal 

Doyum 

r ,43** ,94** ,48** ,45** ,42** ,21** ,16** ,36**  

Sig. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00  

r =korelasyon 

Not:İş Doyumu ölçeği alt faktörü olan içsel doyum normal dağılım göstermediği için korelasyon hesaplamasına dahil edilmemiştir.
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Tablo 15 Korelasyon Katsayısının Yorumlanması 

Korelasyon Büyüklüğü Katsayının Genel Yorumu 

.8 ile 1.0 arası Çok güçlü ilişki 

.6 ile .8 arası Güçlü ilişki 

.4 ile .6 arası Orta dereceli ilişkisi 

.2 ile .4 arası Zayıf ilişki 

.0 ile 2 arası Zayıf ilişki veya ilişki yok 

(Kaynak: Salkind, 2015, s:88) 

Tablo 14 ve 15 birlikte incelendiğinde elde edilen ilişkinin gücüne ve ilgili 

determinasyon katsayıları için tablo 16’ya bakalım; 

Tablo 16 YBÖYÖ ve İş Doyumu Ölçekleri İle Alt Faktörlerinin 

Determinasyon Katsayıları 

  Yböyö İş 
Doyumu 

Özyönetim 
Yeterliği 

Öğrenmeyi 
Öğrenme 
Yeterliği 

İnisiyatif ve 
Girişimcilik 

Yeterliği 

Bilgiyi 
Elde 
Etme 

yeterliği 

Dijital 
Yeterlik 

Karar 
Verebilme 
Yeterliği 

Yböyö 
r                 

R2                  

İş Doyumu 
r 0.45               

 R2 0.20               

Özyönetim 
Yeterliği 

r 0.88 0.48             
 R2 0.77 0.23             

Öğrenmeyi 
Öğrenme 
Yeterliği 

r 0.90 0.47 0.81           

R2  0.81 0.22 0.66           

İnisiyatif ve 
Girişimcilik 

Yeterliği 

r 0.90 0.43 0.81 0.85         

R2 0.81 0.19 0.66 0.72         

Bilgiyi Elde 
Etme 

yeterliği 

r 0.81 0.23 0.57 0.60 0.62       

R2 0.66 0.05 0.33 0.37 0.29       

Dijital 
Yeterlik 

r 0.69 0.17 0.41 0.44 0.44 0.81     
 R2 0.48 0.37 0.19 0.19 0.19 0.66     

Karar 
Verebilme 
Yeterliği 

r 0.85 0.38 0.66 0.70 0.71 0.67 0.67   

 R2 0.72 0.14 0.44 0.49 0.50 0.45 0.45   

Dışsal 
Doyum 

r 0.43 0.94 0.44 0.45 0.42 0.21 0.16 0.36 
 R2 0.19 0.88 0.23 0.20 0.18 0.04 0.03 0.13 

r=korelasyon, r2= determinasyon katsayısı 
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Tablo 14 ve 15 birlikte incelenmesi ile oluşturulan tablo 16’daYaşam Boyu 

Öğrenme Yeterlik Ölçeği ve alt faktörleri ile İş Doyumu Ölçeği ve dışsal doyum alt 

faktörüne ait korelasyon ve determinasyon katsayıları verilmiştir. Tablodan elde edilen 

bulgular sonucunda; yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin %20’sinin iş doyumunda, 

%77’si özyönetim yeterliğinde, %81’i öğrenmeyi öğrenme yeterliğinde, %81’i 

inisiyatif ve girişimcilik yeterliğinde, %66’sı bilgiyi elde etme yeterliğinde, %48’i 

dijital yeterliğinde, %72’si karar verebilme yeterliğinde, %19’u ise dışsal doyumdan 

kaynaklandığı söylenebilir. Öğretmenlerin iş doyumlarının %23’ü özyönetim 

yeterliğinden, %22’si öğrenmeyi öğrenme yeterliğinden, %19’u inisiyatif ve 

girişimcilik yeterliğinden, % 05’i bilgiyi elde etme yeterliğinden, %37’si dijital 

yeterliğinden, %14’ü karar verebilme yeterliğinden, %88’i dışsal doyumdan 

kaynaklandığı söylenebilir.Korelasyon analizi bulguları sonucunda öğretmenlerin 

yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ve iş doyumları arasında %20 oranında bir ilişkinin 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

3.1.4. Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerinin Bağımsız Değişkenler 

Açısından İncelenmesi 

Bu kısımda araştırmanın 2. sorusu olan “Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme 

yeterlik düzeyleri demografik değişkenlere (cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim 

düzeyi, mezun olunan fakülte, mesleki kıdem, okul kademesi) göre farklılaşmakta 

mıdır?” sorusuna ait bulgulara bakalım. 

Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeğinde normal dağılım gösteren (cinsiyet, 

medeni durum, eğitim düzeyi) değişkenlerine Bağımsız Örneklem T Testi , normal 

dağılım göstermeyen mezun olunan fakülte değişkenine Mann Whitney U Testi 

uygulanmıştır. Normal dağılım gösteren yaş, kıdem okul kademesi değişkenlerine ise 

Tek Yönlü Anova Testi uygulanmıştır.Ayrıca varyansların homojenliğini için levene 

testi sonuçlarına da bakılmıştır.İlk olarak Tablo 17’de cinsiyet değişkenine göre t testi 

sonuçlarına bakalım. 
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Tablo 17 Cinsiyete Göre Bağımsız Örneklemler T Testi Sonuçları 

 Levene Testi t-Testi 
Cinsiyet N Mean F Sig t df Sig 

Ybö Genel 
Ortalaması 

Kadın 272 4,18 0,43 0,51 2,11  
379 

,04 
Erkek 109 4,05   2,08 ,04 

Araştırmaya katılan kadın öğretmenlerin sayısı 272 ve ölçek puan ortalaması 

4.18’dir. Erkek öğretmenlerin sayısı ise 109 ve ölçek puan ortalaması 4.05’tir. 

cinsiyete göre yapılan levene testi sonucunda varyansların homojen olduğu 

bulgulanmıştır (sig>.05). Kadın katılımcıların yaşam boyu öğrenme yeterlik genel 

ortalamaları (ort1=4.18, SS1=0.53) ile erkek katılımcıların yaşam boyu öğrenme 

yeterlik genel ortalamaları (ort2=4.05, SS2=0.54) arasında istatistiksel olarak 

kadınların lehine anlamlı bir fark vardır [t(379)=2.11 , sig<.05]. 

Aşağıdaki tablo 18’de ise medeni durum değişkeninin t testi sonuçlarını 

inceleyebiliriz. 

Tablo 18 Medeni Duruma Göre Bağımsız Örneklemler T Testi Sonuçları 

 Levene Testi T-Testi 
Medeni Durumunuz N Mean F Sig t df Sig 

Ybö Genel 
Ortalaması 

Evli 259 4,15 ,27 ,60 ,28  
379 

,78 
Bekar 122 4,12   ,28 ,78 

Araştırmaya katılan evli öğretmenlerin sayısı 259 ve ölçek puan ortalaması 

4.15’dir. Bekar öğretmenlerin sayısı ise 122 ve ölçek ortalaması 4.12’dir. Medeni 

duruma göre yapılan levene testi sonucunda varyansların homojen olduğu 

bulgulanmıştır (sig>.05). Evli grubundaki katılımcıların yaşam boyu öğrenme genel 

ortalamaları (ort1=4.15, SS1= 0.54) ile bekar grubundaki katılımcıların yaşam boyu 

öğrenme yeterlik genel ortalamaları (ort2=4.12, SS2= 0.52) arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır [t(379) =,28 , sig>.05]. 

Tablo 19 Eğitim Düzeyi Göre Bağımsız Örneklemler T Testi Sonuçları 

 Levene Testi T-Testi 
Eğitim Düzeyiniz N Mean F Sig t df Sig 

Ybö Genel 
Ortalaması 

Lisans 305 4,13 ,17 ,68 ,46  
378 

,65 
Yüksek Lisans 75 4,16   ,48 ,63 
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Araştırmaya katılan lisans mezunu öğretmenlerin sayısı 305 ve ölçek puan 

ortalamaları 4.13’tür. Yüksek lisans mezunu öğretmenlerin sayısı ise 75 ve ölçek 

ortalaması 4.16’dır. Eğitim düzeyine göre yapılan levene testi sonucunda varyansların 

homojen olduğu bulgulanmıştır (p>.05). Lisans grubundaki katılımcıların yaşam boyu 

öğrenme genel ortalamaları (ort1=4.13, SS1=54) ile yüksek lisans grubundaki 

katılımcıların yaşam boyu öğrenme yeterlik genel ortalamaları (ort2=4.16, SS2=50) 

arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır [t(378)=-.46 , p>.05]. 

Tablo 20 Mezun Olunan Fakülte Türüne Göre Mann Whitney U Testi 

Sonuçları 

 
Mezun Olduğunuz Fakülte 

 
N 

 
MeanRank 

Mann-
Whitney 

U 

 
Z 

 
sig 

Yaşam Boyu 
Öğrenme 
Yeterlik 

Eğitim Fakültesi 302 190,88 
 

11662,000 
 

-0,13 
 

.89 Diğer 78 189,01 
Total 380  

Tablo 20’de görüldüğü üzere, öğretmenlerin yböyö’den almış oldukları 

puanların mezun olunan fakülte türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini saptamak üzere yapılan mannwhitney u testi sonucunda; araştırmaya 

katılan 302 öğretmen eğitim fakültesi mezunu, 78 diğer fakülte mezunu öğretmen 

vardır. Eğitim fakültesi ve diğer fakülte mezunu öğretmenler arasında anlamlı bir 

farklılık yoktur (sig>.05). 

Aşağıdaki Tablo 21ve 22’de Yböyö’nün anova sonuçlarını inceleyebiliriz. 

Tablo 21 Yaşa Göre Tek Yönlü Anova Testi Sonuçları 

Levene 
İstatistiği 

 
sig 

Tek Yönlü Anova Testi 

  df F sig 

 
0,68 

 
0,60 

 
Yaşam Boyu Öğrenme 

Genel Ortalamı 

Gruplar Arası 4  
0,93 

 
,45 

Grup İçi 376   
Toplam 380   

Yukarıdaki Tablo 21’de yaşa göre yapılan levene testi sonucunda 

varyanslarınhomojen olduğu bulgulanmıştır (sig>.05). Katılımcıların yaşam boyu 
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öğrenme yeterlik genel ortalaması yaşa bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir [F(4,376)=.93, sig>.05]. 

Tablo 22 Kıdeme Göre Tek Yönlü Anova Testi Sonuçları 

Levene 
İstatistiği 

 
sig 

Tek Yönlü Anova Testi 

  df F sig 

 
1,13 

 
0,34 

 
Yaşam Boyu Öğrenme 

Genel Ortalaması 

Gruplar Arası 4 1,08 ,37 
Grup İçi 376   
Toplam 380   

Kıdeme  göre yapılan levene testi sonucunda varyanslarınhomojen olduğu 

bulgulanmıştır (sig>.05). Katılımcıların yaşam boyu öğrenme yeterlik genel ortalaması 

kıdeme bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermemektedir 

[F(4,376)=1,08.,sig>.05]. 

Tablo 23 Okul Kademesine Göre Tek Yönlü Anova Testi Sonuçları 

Levene 
İstatistiği 

 
sig 

Tek Yönlü Anova Testi 

  df F sig 

 
1,21 

 
.31 

 
Yaşam Boyu Öğrenme 

Genel Ortalaması 

Gruplar Arası  
3 

 
11,2 

 
00 

Grup İçi 377   
Toplam 380   

Okul kademesine göre yapılan levene testi sonucunda varyansların homojen 

olduğu bulgulanmıştır (sig>.05). Katılımcıların yaşam boyu öğrenme yeterlik genel 

ortalaması okul kademesine bağlı olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir 

[F(3,377)=11.20, sig<.05]. Gruplar arası fark için Post-Hoc tablosuna bakalım.  

Tablo 24 Post-HocTablosu-Tamhane 

 
Okul Kademesi 

Ortalama 
Fark 

 
Sig. 

95% Güvenirlik 
Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

 
Anaokulu 

İlkokul ,07 1,0 -1,18 1,32 
Ortaokul -,27 ,94 -1,53 ,99 

Lise ,03 1,00 -1,24 1,30 

 
İlkokul 

Anaokulu -,07 1,00 -1,32 1,18 
Ortaokul -,34* ,00 -,53 ,15 

Lise -,04 ,99 -,22 ,15 
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Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeğinde okul kademesi değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterdiği için yapılan post hoc testi sonucunda; ilkokul grubu ile 

ortaokul grubu arasında ortaokul grubu lehine istatistiksel olarak (p<.00)  düzeyinde 

anlamlı farklılık saptanmıştır. Bu durum ortaokul grubundaki öğretmenlerin ilkokul 

grubuna göre daha fazla yaşam boyu öğrenme yeterliklerine  sahip olduklarını ortaya 

koymaktadır. 

Ortaokul grubu ile lise grubu arasında ortaokul grubu lehine istatistiksel olarak 

(p<.00) düzeyinde anlamlı farklılık saptanmıştır. Bu durum ortaokul grubundaki 

öğretmenlerin lise grubundaki öğretmenlere göre daha fazla yaşam boyu öğrenme 

yeterliklerine sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Diğer alt boyutlar arasındaki 

farklılık anlamlı bulunmamıştır (p>.05). 

3.1.5. Öğretmenlerin İş Doyumlarının Bağımsız Değişkenler Açısından 

İncelenmesi 

Bu kısımda araştırmanın 5. sorusu olan “Öğretmenlerin iş doyum düzeyleri 

demografik değişkenlere (cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, mezun olunan 

fakülte, mesleki kıdem, okul kademesi) göre farklılaşmakta mıdır?” sorusuna dair 

bulgulara bakalım. 

İş doyumu ölçeğinde normal dağılım gösteren (cinsiyet, medeni durum, eğitim 

düzeyi) değişkenlerine Bağımsız Örneklem T Testi , normal dağılım göstermeyen 

mezun olunan fakülte değişkenine Mann Whitney U Testi uygulanmıştır. Normal 

dağılım göstermeyen yaş, kıdem ve okul kademesi değişkenlerine ise Kruskal Wallis 

Testi uygulanmıştır. 

 

 
Ortaokul 

Anaokulu ,27 ,94 -,99 1,53 
İlkokul ,34* ,00 ,18 ,53 

Lise ,30* ,00 ,14 ,46 

 
Lise 

Anaokulu -,03 1,00 -1,30 1,23 
İlkokul ,04 ,99 -,15 ,22 

Ortaokul -,30* ,00 -,46 -,14 
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Tablo 25 Cinsiyete Göre Bağımsız Örneklemler t Testi Sonuçları 

 Levene Testi T-Testi 
Cinsiyet N Mean F sig t df sig 

İş Doyumu 
Genel 

Ortalaması 

Kadın 270 4,00 4,23 ,04 3,06  
377 

,00 

Erkek 109 3,78   3,27 ,00 

Araştırmaya katılan kadın öğretmen sayısı 270 ve ölçek puan ortalaması 

4.00’dır. Erkek öğretmen sayısı 109 ve ölçek puan ortalaması 3.78’dir. Cinsiyete göre 

yapılan levene testi sonucunda varyansların homojen olmadığı bulgulanmıştır (p<.05). 

Kadın katılımcıların iş doyumu genel ortalamaları (ort1=4.00, SS1=0.64) ile erkek 

katılımcıların iş doyumu genel ortalamaları (ort2=3.78, SS2=0.55) arasında istatistiksel 

açıdan kadın öğretmenlerin lehine anlamı bir fark vardır[t=3.25, p<.05]. 

Tablo 26 Medeni Duruma Göre Bağımsız Örneklemler T Testi Sonuçları 

 Levene Testi T-Testi 
Medeni Durumunuz N Mean  Sig. t df Sig. 

İş Doyumu 
Genel 

Ortalaması 

Evli 258 4,00 1,242 ,27 2,47 
377 

,01 

Bekar 121 3,82   2,53 ,01 

Araştırmaya katılan evli öğretmen sayısı 258 ve ölçek puan ortalaması 4.00’dır. 

Bekar öğretmen sayısı 121 ve ölçek puan ortalaması 3.82’dir. Medeni duruma göre 

yapılan levene testi sonucunda varyansların homojen olduğu bulgulanmıştır (sig.>.05). 

Evli katılımcıların iş doyumu genel ortalamaları (ort1=4.00, SS1=0.63) ile bekar 

katılımcıların iş doyumu genel ortalamaları (ort2=3.82, SS2=0.59) arasında istatistiksel 

olarak evli öğretmenler lehine anlamlı bir fark bulunmaktadır [t(377)=2.47, sig.<.05]. 

Tablo 27 Eğitim Düzeyine Göre Bağımsız Örneklemler T Testi Sonuçları 

 Levene Testi T-Testi 
Eğitim Düzeyiniz N Mean F Sig. t df Sig. 

İş Doyumu 
Genel 

Ortalaması 

Lisans 303 3,96 8,17 ,004 1,19 
376 

,24 

Yüksek Lisans 75 3,86   1,41 ,16 

Araştırmaya katılan lisans mezunu öğretmen sayısı 303 ve ölçek puan 

ortalaması 3.96’dır. Yüksek lisans mezunu öğretmen sayısı 75 ve ölçek puan 

ortalaması 3.86’dır. Eğitim düzeyine göre yapılan levene testi sonucunda varyansların 

homojen olmadığı bulgulanmıştır (sig.<.05). Lisans mezunu katılımcıların iş doyumu 
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genel ortalamaları (ort1=3.96, SS1=0.65) ile yüksek lisans mezunu katılımcıların iş 

doyumu genel ortalamaları (ort2=3.86, SS2=0.49) arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmamaktadır [t(376)=1.19, sig.>.05]. 

 Sırada ise İş Doyumu Ölçeğinin parametrik olmayan analiz sonuçlarını Tablo 

28, 29, 30ve 31’de inceleyebiliriz. 

Tablo 28 Mezun Olunan Fakülte Türüne Göre Mann Whitney U Testi 

Sonuçları 

Mezun Olduğunuz 
Fakülte N MeanRank Mann-

Whitney U Z sig 

 
 

İş Doyumu 

Eğitim 
Fakültesi 301 195,40 

9812  
-2,08 

 
0,04 Diğer 77 166,43 

Total 378  

Araştırmaya katılan 301 öğretmen eğitim fakültesi mezunu, 77 diğer fakülte 

mezunu öğretmen vardır. Eğitim fakültesi ve diğer fakülte mezunu öğretmenler 

arasında eğitim fakültesi mezunu öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık vardır 

(sig<.05). 

Tablo 29 Yaşa Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

Yaş N MeanRank Chi-
Square df Sig. 

 
 
 

İş Doyumu 

25-29 33 183,74 

 
8,81 

 
4 

 
0,07 

30-34 76 161,68 
35-39 70 183,48 
40-44 90 206,18 

45 ve üstü 110 202,35 
Total 379  

İş doyumu ölçeğinde yapılan kruskal Wallis testi sonucuna göre 25-29 yaş 

aralığı 33, 30-34 yaş aralığı 76, 35-39 yaş aralığı 70, 40-44 yaş aralığı 90 ve 45 ve üstü 

yaş aralığı 110 öğretmen vardır. Yaş değişkenine göre öğretmenler arasında anlamlı 

bir farklılık yoktur [F(4)=8.81, sig>.05]. 
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Tablo 30 Kıdeme Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

Kıdeminiz N MeanRank Chi-
Square df Sig. 

 
 
 
 

İş Doyumu 

0-5 yıl 28 173,20 

 
22,42 

 
4 

 
0,00 

6-10 yıl 84 151,20 
11-15 yıl 53 175,38 
16-20 yıl 102 223,07 
21 yıldan 

fazla 112 200,10 

Total 379  

Kıdem değişkenine göre 0-5 yıl kıdeme sahip 28, 6-10 yıl kıdeme sahip 84, 11-

15 yıl kıdeme sahip 53, 16-20 yıl kıdeme sahip 102 ve 21 yıldan fazla kıdeme sahip 

112 öğretmen vardır. Kıdem değişkenine göre bu 5 kıdemden oluşan  öğretmenler 

arasında anlamlı bir farklılık vardır [F(4)=22.42, sig<.05]. Hangi kıdemler arasında 

farklılık olduğunu saptamak için post hoc- tablosuna bakalım. 

Tablo 31 Post Hoc Tablosu- Tamhane 

 
Kıdem Otalama Fark Sig. 

95% Güvenirlik Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

0-5 yıl 

6-10 yıl ,07 ,99 -,22 ,36 
11-15 yıl -,05 1,00 -,39 ,29 
16-20 yıl -,33* ,02 -,62 -,03 
21 yıldan 

fazla -,20 ,50 -,49 ,11 

 
 

6-10 yıl 

0-5 yıl -,07 ,99 -,36 ,22 
11-15 yıl -,12 ,95 -,41 ,18 
16-20 yıl -,40* ,00 -,63 -,17 
21 yıldan 

fazla -,27* ,02 -,51 -,02 

 
 

11-15 yıl 

0-5 yıl ,05 1,00 -,29 ,39 
6-10 yıl ,12 ,96 -,18 ,41 

16-20 yıl -,28 ,09 -,58 ,02 
21 yıldan 

fazla -,15 ,86 -,46 ,16 

 
 

16-20 yıl 

0-5 yıl ,33* ,02 ,03 ,62 
6-10 yıl ,40* ,00 ,17 ,63 

11-15 yıl ,28 ,09 -,02 ,58 
21 yıldan 

fazla 
,13 ,79 -,12 ,39 

 
 

0-5 yıl ,20 ,50 -,11 ,49 
6-10 yıl ,27* ,02 ,02 ,51 
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21 yıldan fazla 11-15 yıl ,15 ,86 -,16 ,46 
16-20 yıl -,13 ,79 -,39 ,12 

Kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği için yapılan post 

hoctamhane testi sonucunda; 0-5 yıl kıdem ile 16-20 yıl kıdem arasında, 16-20 yıl 

kıdem grubu lehine istatistiksel olarak (p<.02) düzeyinde anlamlı bir farklılık 

saptanmıştır. Bu durum 16-20 yıl kıdem grubundaki öğretmenlerin 0-5 yıl kıdem 

grubuna göre daha yüksek iş doyumuna sahip olduklarını ortaya koymaktadır. 

6-10 yıl kıdem ile 16-20 yıl kıdem arasında, 16-20 yıl kıdem grubu lehine 

istatistiksel olarak (p.<.00) düzeyinde anlamlı bir farklılık vardır. Bu durum 16-20 yıl 

kıdem grubundaki öğretmenlerin 6-10 yıl kıdem grubuna göre daha yüksek iş 

doyumuna sahip olduklarını ortaya koymaktadır. 

6-10 yıl kıdem ile 21 yıldan fazla kıdem arasında, 21 yıldan fazla kıdem grubu 

lehine (p<.02) düzeyinde anlamlı bir farklılık vardır. Bu durum 21 yıldan fazla kıdem 

grubundaki öğretmenlerin 6-10 yıl kıdem grubuna göre daha fazla iş doyumuna sahip 

olduklarını ortaya koymaktadır. Diğer alt boyutlar arasındaki farklılık anlamlı 

bulunmamıştır (p>.05). 

Tablo 32 Okul Kademesine Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

Okul Kademesi N MeanRank Chi-Square df Sig. 

 
 

İş Doyumu 

Anaokulu 5 132,10 

 
 

53,89 

 
 

3 

 
 

,00 

İlkokul 81 138,91 
Ortaokul 143 240,55 

Lise 150 171,33 
Total 379  

Okul kademesi değişkenine göre anaokulu kademesinde 5, ilkokul 

kademesinde 81, ortaokul kademesinde 143 ve lise kademesinde görev yapan 379 

öğretmen vardır. Okul kademesi değişkenine göre  5 kademeden oluşan  öğretmenler 

arasında anlamlı bir farklılık vardır [F(3)=53.89, sig<.05]. Hangi kademeler arasında 

farklılık olduğunu saptamak için post hoctamhane tablosuna bakalım. 
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Tablo 33 Post Hoc Tablosu- Tamhane 

 
Okul Kademesi 

Ortalama 
Fark Sig. 

95% Güvenirlik Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

 
Anaokulu 

İlkokul -,06 ,00 -,88 ,77 

Ortaokul -,62 14 -1,46 ,21 

Lise -,21 91 -1,07 ,65 
 

İlkokul 
Anaokulu ,06 ,00 -,77 ,88 

Ortaokul -,57* 00 -,79 -,35 

Lise -,15 20 -,34 ,04 
 

Ortaokul 
Anaokulu ,62 14 -,21 1,46 

İlkokul ,57* 00 ,35 ,79 

Lise ,42* 00 ,23 ,60 
 

Lise 
Anaokulu ,21 91 -,65 1,07 

İlkokul ,15 20 -,04 ,34 

Ortaokul -,42* 00 -,60 -,23 

Okul kademesi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği için yapılan 

post hoctamhane testi sonucunda; ilkokul kademesi ile ortaokulda kademesi arasında, 

ortaokul kademesi grubu lehine istatistiksel olarak (p<.00) düzeyinde anlamlı bir 

farklılık saptanmıştır. Bu durum ortaokul kademesindeki öğretmenlerin ilkokul 

kademesi öğretmenlerine göre daha yüksek iş doyumuna sahip olduklarını ortaya 

koymaktadır.  

Ortaokul kademesi ile lise kademesi arasında, ortaokul kademesi lehine 

istatistiksel olarak (p.<.00) düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Bu durum 

ortaokul grubundaki öğretmenlerin lise grubuna göre daha yüksek iş doyumuna sahip 

olduklarını ortaya koymaktadır. Diğer alt boyutlar arasındaki farklılık anlamlı 

bulunmamıştır (p>.05). 
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3.1.6. Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği ve İş Doyumu Ölçeğine  Ait Basit 

Regresyon Sonuçları 

Bu kısımda araştırmanın 6. sorusu olan“Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme 

yeterliklerinin iş doyumlarını yordayıcı etkisi var mıdır?” sorusuna ait bulgulara 

regresyon analizi ile bakılmıştır. 

Tablo 34 Regresyon Tablosu 

Model Kareler Toplamı df Kareler Ortalaması F sig 
Regresyon 29,41 1 21,83 94,69 ,000b 

Artık 117,09 377 0,23   
Toplam 146,5 378    

R=..448 , R2=.200  

 

Tablo 35 Regresyon Modeline İlişkin Katsayılar 

Regresyon sonuçları incelendiğinde Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik 

Ölçeğinden alınan puanlarının, İş Doyumu Ölçeğinden alınan puanlarının anlamlı bir 

yordayıcısı olduğu görülmektedir (R=.448 , R2=.200  . F=94,69 P<.05). Varyans 

analizi sonuçlarının anlamlı olması, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki 

ilişkinin doğrusal olduğunu gösterir. Başka bir ifadeye göre Yaşam Boyu Öğrenme 

Yeterlik Ölçeğine ait toplam varyansın %20’siİş Doyumu Ölçeği ile açıklandığı ifade 

edilebilir. Modelin tahmini sonucu ise y=1.79+.52x şeklindedir. İlgili katsayılar Tablo 

34 ve 35’te gösterilmektedir.(Y: Bağımlı, İş Doyumu B, X: Bağımsız , Yaşam Boyu 

Öğrenme Yeterlik B. Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliğinin, İş Doyumu üzerindeki etkisi 

.52). 
 

Model B Standart Hata Beta t sig 

Sabit 1,79 0,22  8,01 .00 

Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği 0,52 0,05 0,45 9,73 .00 
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3.2. Yorumlar 

Bu bölümde; bir önceki bölümde elde edilen bulguların yorumlarıelealınmıştır. 

Yorumlar, amaç kısmında oluşturulan sorular çerçevesinde bulgularda elde edilen 

veriler üzerinden yapılmıştır. 

 Öncelikle Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeğine ait bulguları araştırma soruları 

çerçevesinde yorumlayalım. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmelerin yaşam 

boyu öğrenme yeterlik düzeylerine bakıldığında, öğrenmeyi öğrenme yeterlikleri, 

özyönetim yeterlikleri, inisiyatif ve girişimcilik yeterlikleri, bilgiyi elde etme 

yeterlikleri, dijital yeterlikler ve karar verebilme yeterliklerinin yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler bu yeterlik alanlarında yüksek ortalamalara (Tablo 

5 ve 6) sahiptirler. Bu sonuç alanyazında yaşam boyu öğrenme yeterlik, eğilim ve 

algıları tespit etmeye yönelik çalışmalarla tutarlık göstermektedir. Hürsen (2011) 

öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin, Poyraz (2014) öğretmenlerin 

yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin, Karakuş (2013) meslek yüksekokulu 

öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme düzeylerinin yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 

Alanyazında araştırma sonucunu desteklemeyen araştırmalarda mevcuttur. Diker 

Coşkun ve Demirel (2012), Tunca vd. (2015) yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin 

düşük olduğunu tespit etmişlerdir. 

Araştırmanın amaçlarından öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlik 

düzeylerinin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğine 

bakılmıştır. Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlik düzeylerinin demografik 

değişkenlere göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin 

istatistiksel açıdan, kadın katılımcıların lehine bir farklılık olduğu (Tablo 17)  tespit 

edilmiştir. Bu sonuç alanyazında cinsiyet değişkenine göre farklılık olduğunu saptayan 

araştırmalarla tutarlık göstermektedir. Babanlı (2019); Ayra (2015); Diker Coşkun ve 

Demirel (2012); Demiralay (2008) cinsiyete göre farklılık olduğunu, Çetin (2019);  

Ayaz (2016); Yıldırım (2015); Göller (2015) ise cinsiyete göre farklılık olmadığını 

tespit etmişlerdir. Bu araştırmalarda genellikle kadınlar lehine farklılık olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin medeni durum değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık olmadığı (Tablo 18) sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç alanyazında medeni 

durum değişkenine göre anlamlı farklılık olmadığını saptayan araştırmalarla tutarlık 

göstermektedir. Abbak (2018); Babanlı (2019) medeni duruma göre farklılık olmadığı 

sonucuna ulaşmışlardır. 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin yaş 

değişkenine göre anlamlı farklılığın olmadığı (Tablo 21) sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

sonuç alanyazında yaş değişkenine göre anlamlı farklılık olmadığını saptayan 

araştırmalarla tutarlık göstermektedir. Gedik (2019);  Sarıöz (2015); Özcan (2011) yaş 

değişkenine göre anlamlı bir farklılığın olmadığını , Babanlı (2019); Kaya (2018); 

Kazu ve Ertem (2015) ise yapmış oldukları çalışmalarında yaş değişkenine göre 

farklılığın olduğunu bulmuşlardır.  

 

Araştırmada öğretmenlerin eğitim düzeyleri ile yaşam boyu öğrenme 

yeterlikleri arasında farklılık olmadığı (Tablo 19) sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç 

alanyazında eğitim düzeyi eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılık olmadığını 

saptayan araştırmalarla tutarlık göstermektedir. Akpınar (2019) belediye çalışanları ile 

yaptığı çalışmasında eğitim düzeyi ile anlamlı bir farklılığın olmadığını, Abbak 

(2018); Yaman (2014) ise anlamlı bir farklılığın olduğunu, yüksek lisans mezunlarının 

lisans mezunlarına göre yaşam boyu öğrenme düzeylerinin daha yüksek olduğunu 

tespit etmişlerdir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin mezun olunan fakülte türü değişkenine göre 

yaşam boyu öğrenme yeterlikleri arasında eğitim fakültesi mezunları ile diğer fakülte 

mezunları arasında farklılık olmadığı (Tablo 20) saptanmıştır. Bu sonuç alanyazında 

mezun olunan fakülte türü değişkenine göre anlamlı farklılık olduğunu saptayan 

birçok çalışmayla farklılık göstermektedir. Kaya (2018); Çetin (2019); Erdener ve Gül 

(2017) eğitim fakültesi mezunlarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin, Diker 

Coşkun ve Demirel (2012) güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme 

eğilimlerinin yüksek olduğu sonuçlarına ulaşmışlardır. 
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdem değişkenine göre kıdem süreleri 

arasında anlamlı bir farklılık göstermediği (Tablo 22) saptanmıştır. Bu sonuç 

alanyazında kıdem değişkenine göre farklılık olmadığını saptayan çalışmalarla tutarlık 

göstermektedir. Kazu (2016) öğretmenleri yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin 

incelediği çalışmasında, Şahin ve Arcagök (2014) anlamlı farklılığın olmadığını tespit 

etmiştir. Alanyazında bazı çalışmalarda da kıdem değişkenine göre farklılık olmadığı 

tespit edilmiştir.Abbak, (2018); Ayaz,( 2016). Yıldırım (2017) ve  Gedik (2019) ise 

kıdeme göre yaşam boyu öğrenme yeterliklerinde anlamlı bir farklılık olduğunu 

saptamışlardır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul kademesi değişkenine göre ortaokul 

grubu öğretmenleri lehine yaşam boyu öğrenme yeterliklerinde farklılık gösterdiği 

(Tablo 23) tespit edilmiştir. Alan yazında bazı çalışmalarda okul kademesi 

değişkenine göre farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ayaz (2016), ortaokul kademesi 

lehine göre Kazu (2016) öğretmenlerin yaşam boyu öğrenmelerinde farklılık olduğunu 

ifade etmişlerdir. 

Yukarıda bulgular çerçevesinde yapılan yorumlar sonucunda öğretmenlerin 

yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin cinsiyet ve okul kademesine göre anlamlı bir 

farklılık gösterdiği, medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, mezun olunan fakülte ve 

kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermediğine ulaşılmıştır. 

Araştırmanın bir diğer amacında ise öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme 

yeterlikleri ile iş doyumları arasındaki ilişki olup olmadığına bakılmıştır. Araştırmada 

öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ile iş doyumu arasında orta dereceli ve 

pozitif yönlü (doğrudan) bir ilişki olduğu (Tablo 13)  sonucuna ulaşılmıştır. Yaşam 

boyu öğrenme yeterlik genel ortalaması ile öğrenmeyi öğrenme yeterlikleri, özyönetim 

yeterlikleri, inisiyatif ve girişimcilik, bilgiyi elde etme ve karar verebilme yeterlikleri 

arasında çok güçlü ve doğrudan bir ilişki, dijital yeterlikleri ile ise güçlü ve doğrudan 

bir ilişki vardır.  

Katılımcıların iş doyum genel ortalaması ile yaşam boyu öğrenme ölçeğinin alt 

faktörleri olan öz yönetim yeterlikleri, öğrenmeyi öğrenme yeterlikleri, inisiyatif ve 

girişimcilik yeterlikleri arasında orta dereceli ve doğrudan bir ilişki, bilgiyi elde etme 

yeterliği, dijital yeterlik ve karar verebilme yeterliği arasında zayıf ve doğrudan ilişki 
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vardır. İş doyumu ölçeğinin genel ortalaması ile dışsal doyum arasında çok güçlü ve 

doğrudan ilişki vardır. 

Ölçek alt faktörlerinin kendi arasında güçlü ilişki göstermiş olması, 

öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin ve iş doyumlarının yüksek 

olduğunu göstermektedir. Yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ile iş doyumları arasındaki 

ilişkinin orta dereceli olması ise öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ile iş 

doyumları arasında ilişkinin yüksek olmadığını göstermektedir. Ortaya çıkan bu 

veriler ışığında öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin artması ile iş 

doyumlarında yüksek bir artışın olmayacağından bahsedilebilir. 

Yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ile iş doyumları arasındaki ilişkiden sonra 

öğretmenlerin İş Doyumu Ölçeğine ait bulguları araştırma soruları çerçevesinde 

yorumlayalım. 

Araştırmanın iş doyumu ile alakalı amaçlarından ilki olan öğretmenlerin iş 

doyum düzeyleri nedirsorusuna bakalım. Elde edilen bulgular doğrultusunda 

öğretmenlerin iş doyumu alt faktörleri olan içsel doyum ve dışsal doyumlarında orta 

dereceli iş doyumu genelinde yüksek doyum sağladıkları görülmektedir. En düşük 

doyum dışsal doyumda, en yüksek doyum ise genel doyum düzeylerinde olduğu 

görülmektedir. Çivik (2019), beden eğitimi öğretmenlerinin içsel ve dışsal 

doyumlarının düşük, genel doyumlarının yüksek, Kumaş ve Deniz (2010) 

öğretmenlerin iş doyumlarının ortalamanın üstünde olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Araştırmanın amaçlarından öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin demografik 

değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin iş doyumları cinsiyet değişkenine göre istatistiksel açıdan kadın 

öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık olduğu (Tablo 24) tespit edilmiştir. Bu sonuç 

cinsiyet değişkeninegörealanyazındafarklılık olduğunu ortaya koyan çalışmalarla 

tutarlık göstermektedir Alan yazın incelendiğinde cinsiyet değişkenine göre anlamlı 

bir farklılığın olduğunu Ergün(2016); Baykurt(2015); Kumaş ve Deniz (2010) 

belirtmişlerdir. Aynı zamanda alan yazında cinsiyet faktörüne göre anlamlı bir 

farklılığın olmadığını ortaya koyan araştırmalarda mevcuttur (Şahin, 2020; Sarıkaya, 

2019; Ayan, Kocacık ve Karakuş, 2009; Taştan ve Tiryaki 2008).  
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin medeni durum değişkenine göre evli 

öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık olduğu (Tablo 26) tespit edilmiştir. Bu sonuç 

alanyazında medeni duruma göre iş doyumunun farklılık ortaya koyduğu 

araştırmalarla tutarlık göstermektedir.Alanyazında medeni durum değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık olduğunu Ergün (2016); Baykurt(2015) vurgulanmışlardır. Aynı 

zamanda alan yazında medeni durum faktörüne göre anlamlı bir farklılığın olmadığını 

ortaya koyan araştırmalarda mevcuttur (Şahin, 2020; Sarıkaya, 2019; Öztürk, 2006;  

Çelik, 2003; Şahin ve Dursun 2009).  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaş değişkenine göre iş doyumu arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığı (Tablo 29) saptanmıştır. Bu sonuç alanyazında yaş 

değişkenine göre anlamlı bir farklılığın olmadığını ortaya koyan çalışmalarla tutarlık 

göstermektedir.Çelebi, (2019); Okul, (2019); Şahin ve Dursun (2009); Kağan (2005), 

Gençay (2007).Aynı zamanda alan yazında yaş değişkenine göre anlamlı farklılığın 

olduğunu ortaya koyan çalışmalarda mevcuttur (Şahin, 2020; Sarıkaya, 2019).  

Araştırmanın eğitim düzeyi değişkenine göre öğretmenlerin iş doyumlarında 

anlamlı bir farklılık olmadığı (Tablo 27) saptanmıştır. Bu sonuç alanyazında eğitim 

düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılığın olmadığını ortaya koyan çalışmalarla 

tutarlık göstermektedir ( Şahin, 2020; Okul, 2019; Taştan ve Tiryaki 2008; Kumaş ve 

Deniz 2010).  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin mezun olunan fakülte türü değişkenine göre 

iş doyumları arasında eğitim fakültesi mezunları ile diğer fakülte mezunları arasında 

eğitim fakültesi mezunu öğretmenler lehine anlamlı farklılık olduğu (Tablo 28) 

saptanmıştır. Bu sonucun aksine alanyazındaSarpkaya (2000), Aydınay (1996), Taştan 

ve Tiryaki  (2008) mezun olunan fakülte değişkenine göre anlamlı bir farklılığın 

olmadığınıbelirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdem değişkenine göre iş doyumları ile 

kıdem süreleri arasında 16-20 yıl ve 21 yıldan fazla kıdeme sahip öğretmenler lehine 

anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu farklılık öğretmenlerin kıdemi 

arttıkça iş doyumlarının arttığı sonucuna ulaşmamızı sağlamıştır. Alan yazında bazı 

çalışmalarda da kıdem değişkenine göre farklılık olduğu tespit edilmiştir ( Sarıkaya, 
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2019). Ayrıca kıdeme göre iş doyumunun anlamlı bir farklılık olmadığını saptayan 

araştırmalar da mevcuttur (Taşdan ve Tiryaki, 2008; Öztürk, 2006, Mete, 2006; 

Kağan, 2005). 

Okul kademesi değişkenine göre araştırmaya katılan öğretmenlerin, ortaokul 

grubu öğretmenleri lehine iş doyumlarının farklılık gösterdiği (Tablo 32) tespit 

edilmiştir. Kılıç vd. (2013)ilkokul öğretmenlerinin lehine anlamlı bir farlılık 

bulduklarını ifade etmişlerdir. Bu araştırmanın aksine okul kademesi değişkenine göre 

anlamlı bir farklılığın olmadığını Ünal (2015)  belirtmiştir. 

Yukarıda yapılan yorumlar sonucunda öğretmenlerin iş doyumlarının cinsiyet, 

medeni durum, mezun olunan fakülte, kıdem ve okul kademesi değişkenlerine göre 

anlamlı bir farklılık olduğu, yaş ve eğitim düzeyi değişkenlerine göre ise anlamlı bir 

farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Son olarak öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin iş doyumlarını 

yordamasına ait bulguları araştırma sorusu olan öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme 

yeterliklerinin iş doyumlarını yordayıcı etkisi var mıdır çerçevesinde yorumlayalım. 

Araştırmada 381 öğretmen ile yapılan regresyon analizi sonucunda yaşam boyu 

öğrenme yeterlikleri iş doyumlarını anlamlı ve doğrusal bir şekilde yordadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Yaşam boyu öğrenme yeterlikleri artan bireylerin iş doyumları 

da yüksektir.  
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BÖLÜM 4. SONUÇ 

Bu bölümde araştırmanın özet, yargı ve önerilere yer verilmiştir. 

4.1. Özet 

Araştırmada öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ve iş doyumları 

cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, mezun olunan fakülte, kıdem ve okul 

kademesi değişkenleri kapsamında incelenmiştir. Araştırmanın temel amacı ise 

öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ve iş doyum düzeylerinin demografik 

değişkenler kapsamında incelenmesidir. 

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Veriler Uzunboylu ve Hürsen (2011) 

tarafından geliştirilen 51 madde ve 6 alt faktörden (özyönetim yeterlikleri, öğrenmeyi 

öğrenme yeterlikleri, inisiyatif ve girişimcilik yeterlikleri, bilgiyi elde etme 

yeterlikleri, dijital yeterlikler ve karar verebilme yeterlikleri) oluşan “Yaşam Boyu 

Öğrenme Yeterlik Ölçeği”, Baycan (1985) tarafından uyarlanan kısa formu 20 madde 

ve iki alt faktörden (içsel doyum, dışsal doyum) oluşan “Minnesota İş Doyumu 

Ölçeği” ile öğretmenlerin demografik özelliklerini saptamak için araştırmacı 

tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”aracılığı ile toplanmıştır. 

Ölçekler 2019-2020 eğitim- öğretim yılında İstanbul ilinde devlet okullarında 

görev yapan öğretmenlere uygulanmıştır. Araştırmaya toplam 381 öğretmen katılmış 

ve verilerin 222 tanesi elden, geriye kalan 159 tanesi çevrim içi şekilde toplanmıştır. 

Veriler istatistiksel analiz yöntemleri ile analiz edilmiştir. Normalliği sağlanan 

verilerde Betimleyici Analiz, Basit Korelasyon Testi, Bağımsız Örneklemler T Testi, 

Tek Yönlü Anova Testi ve Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Normalliği 

sağlamayan verilerde Mann Whitney U Testi ve Kruskall Wallis Testi ile analizler 

yapılmıştır. 

Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği alt boyutları arasında 

güçlü bir ilişki olduğu, İş Doyumu Ölçeği alt faktörleri arasında da güçlü bir ilişki 

olduğu , iki ölçek arasında ise doğrudan zayıf bir ilişkinin olduğu tespit 

edilmiştir.Demografik değişkenler üzerinde Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeğine 
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uygulanan testler sonucunda; öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin 

cinsiyet ve okul kademesine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, medeni durum, yaş, 

eğitim düzeyi, mezun olunan fakülte ve kıdeme göre anlamlı bir farklılık 

göstermediğine ulaşılmıştır. Demografik değişkenler üzerinde İş Doyumu Ölçeğine 

uygulanan testler sonucunda; öğretmenlerin iş doyumlarının cinsiyet, medeni durum, 

mezun olunan fakülte, kıdem ve okul kademesi değişkenlerine göre anlamlı bir 

farklılık olduğu, yaş ve eğitim düzeyi değişkenlerine göre ise anlamlı bir farklılık 

olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri iş doyumlarını anlamlı ve 

doğrusal bir şekilde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yaşam boyu öğrenme yeterlikleri 

artan bireylerin iş doyumları da yükselecektir. 

4.2. Yargı 

Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği alt faktörlerinden dijital 

yeterliklerinde güçlü diğer yeterlik alt faktörleri (özyönetim yeterlikleri, öğrenmeyi 

öğrenme yeterlikleri, inisiyatif ve girişimcilik yeterlikleri, bilgiyi elde etme yeterlikleri 

ve karar verebilme yeterlikleri ) arasında ise çok güçlü ve doğrudan ilişki vardır. 

Bundan dolayı ölçek alt faktörlerinin ortalamaları arttıkça yaşam boyu öğrenme 

yeterlik ortalaması artacaktır. Özyönetimi yüksek olan öğretmen, duygu ve 

düşüncelerini doğru değerlendirip, yeni fikirlere açık olur. Öğrenmeyi öğrenme 

yeterliği yüksek olan öğretmen mesleki gelişimi için mücadele eder ve öğrenme 

sürecini kaliteli geçirir. İnisiyatif ve girişimcilik yeterliği yüksek olan öğretmen, 

koyduğu hedeflere ulaşmaya çalışır ve sorunlara yönelik çözümler üretir. Bilgiyi elde 

etme yeterliği yüksek olan öğretmen, bilgi elde etme kanallarını doğru ve sağlıklı 

şekilde kullanır. Karar verebilme yeterliği yüksek olan öğretmen, zamanını iyi yönetir 

ve önüne çıkan engelleri çözmede başarılı olur. Dijital yeterlikleri yüksek olan 

öğretmen ise teknolojik aletleri ve internet kanallarını iyi kullanabilir. Dijital 

yeterlikler ile yaşam boyu öğrenme yeterlik arasındaki ilişkinin diğer alt faktörlerden 

düşük olması öğretmen yaşlarının 45 ve üstü katılımcı sayısındaki yükseklikten 

kaynaklanabilir. 45 ve üstü yaşa sahip öğretmenlerin hayatına dijital aletler diğer yaş 

gruplarından daha geç girmiştir. Ölçek alt faktörleri arasında ilişkinin doğrudan ve 
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güçlü olması, öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin yüksek olduğunu 

gösterir. 

Öğretmenlerin iş doyumları ölçeği alt faktörü (dışsal doyum) ile çok güçlü ve 

doğrudan ilişki vardır. Bundan kaynaklı ölçek alt faktörü ortalaması arttıkça iş 

doyumu artacaktır. Dışsal doyumu yüksek olan öğretmen, iş ortamından ve dışsal 

etkenlerden (çalışma şartları, beğenilme, ücret vb.) memnun olur. Devlet okulu 

öğretmenlerinin dışsal doyumlarının yüksek olması, kamu sektörünün iş garantisi ve 

ücret bakımından özel sektöre göre daha tatmin edici olmasından kaynaklanabilir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ile iş doyumları 

arasında orta dereceli bir ilişki vardır. Bundan dolayı öğretmenlerin yaşam boyu 

öğrenme yeterlikleri arttıkça iş doyumları da artar.  

Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ile cinsiyetlerine bakıldığında 

kadın öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Bu durumun birçok sebebi olabilir. Kadın öğretmenler öğrenmeye ve 

kendinin geliştirmeye daha açık olabilirler. Öğretmenlerin medeni durum ile yaşam 

boyu öğrenme yeterliklerine bakıldığında bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Evli ve bekar öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerinde bekar öğretmenler 

lehine bir sonuç çıkması araştırma öncesi beklentimdi. Evliliğin öğretmenler üzerine 

yüklemiş olduğu farklı sorumluluk alanları yaşam boyu öğrenmeyi ikincil plana 

atacağı düşünülmektedir.  

Öğretmenlerin yaş ile yaşam boyu öğrenme yeterlikleri arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum öğretmenlerin hangi yaşta olursa 

olsun öğrenmeye açık olduklarını göstermektedir. Öğretmenlerin eğitim düzeyleri ile 

yaşam boyu öğrenme yeterlikleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu durum öğretmenlerin, eğitim düzeylerini yükseltmesi yaşam boyu 

öğrenme ile ilişkili olmadığını gösterebilir. Yaşam boyu öğrenme yeterliği artan bir 

öğretmenin, eğitim düzeyinin de artacağı anlamına gelmemektedir. 

Mezun olunan fakülte ile yaşam boyu öğrenme yeterlikleri arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Burada bir farklılığın çıkmaması diğer 

fakülte mezunu öğretmenlerin pedagojik eğitim almış olma ya da olmama durumu ile 
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açıklanabilir. Araştırmaya katılan diğer fakülte mezunu öğretmenlerin hepsi pedagojik 

eğitim aldı ise yaşam boyu öğrenme ile pedagojik eğitim arasında bir ilişki olabilir. 

Kıdem değişkeni ile öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri arasında da 

anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğretmenleri okul kademesi ile yaşam boyu öğrenme yeterlikleri arasında 

ortaokul grubu öğretmenler lehine anlamlı bir sonuca ulaşılmıştır. İlkokul ya da lise 

grubu öğretmenlerinden ziyade ortaokul grubu öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme 

yeterliklerinin yüksek olması, öğrenci yaş grubu ile alakalı olabilir. 

Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerini yaş, medeni durum, mezun 

olunan fakülte ve kıdem etkilememektedir. Bu durum yaşam boyu öğrenmeyi 

etkileyen başka olguların olduğunun göstergesidir.  Demografik değişkenleri baz 

alarak yapılan yaşam boyu öğrenme yeterlik çalışması yeterli ve doyurucu sonuç 

vermeyebilir. Bundan kaynaklı öğretmenlerin mesleki ve kişisel durumları baz 

alınarak yapılan çalışmalardan farklı sonuçlar elde edilebilir.  

Öğretmenlerin iş doyum düzeyleri; İş Doyumu Ölçeği genelinde yüksek 

doyum, iş doyumu alt faktörlerinde (içsel doyum ve dışsal doyum) orta dereceli 

doyum sağladıkları görülmüştür. Öğretmenlerin iş doyumu alt faktörleri arasında en 

yüksek içsel doyum, en düşük ise dışsal doyumda doyum sağlamışlardır. 

Öğretmenlerin iş doyumları ile cinsiyetlerine bakıldığında kadın öğretmenlerim 

iş doyumlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmenlik mesleğinde kadın 

öğretmen sayısının daha fazla olması bu durumun sebeplerinden olabilir. Ayrıca 

kadınların işe ulaşma ve ulaştığı işte kazandığı ücretlerin erkeklere göre daha düşük 

olması iş doyum düzeylerinin yüksek olmasını sağlayabilir. Bu araştırmada kamuda 

çalışan öğretmenler baz alındığı için ücret adaletsizliği açıklamaları doğru 

olmayacaktır. Kadın öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri de iş doyumları 

gibi yüksek çıkmıştı. Buradan yola çıkarak kadın öğretmenlerin iş doyum düzeyleri ve 

yaşam boyu öğrenme yeterlikleri erkek öğretmenlere göre daha yüksektir. 

Öğretmenlerin medeni durumları ile iş doyumları arasında evli öğretmenlerin 

iş doyumlarının daha yüksek olduğuna ulaşılmıştır. Evli öğretmenlerin iş doyumlarının 
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yüksek çıkması ile evliliğin iş doyumunu arttırdığı yargısında bulunabiliriz. 

Araştırmada öğretmenlerin yaş ile iş doyumları arasında farklılık olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Yaşı genç öğretmenlerin mesleğe yaklaşımları ve meslekten beklentileri 

ileri yaş grubundaki öğretmenlerden daha yüksek olabilir. Bu durum genç 

öğretmenlerde iş doyumsuzluğu ve daha idealist olmalarını sağlayabilir. 

Öğretmenlerin eğitim düzeyleri ile iş doyumları arasında farklılık olmadığı 

görülmüştür. Bu durum yüksek lisans mezunu olan öğretmenlerin sayıca az 

olmasından kaynaklanabilir. Ayrıca eğitim düzeyi yükseldikçe iş doyumsuzluğunun 

artacağı beklenebilir. İş doyumunun eğitim düzeyi ile ilişkili olmama meslek tercihi 

yapılırken mutlu olunabilecek mesleklerin seçilmesi yerine piyasanın arz etmiş olduğu 

mesleklere yönelimden de kaynaklanabilir. Bu durumda eğitim düzeyinin etkileyici bir 

faktör olmasını engelleyebilir. 

Öğretmenlerin iş doyumları ile mezun oldukları fakülte arasında, eğitim 

fakültesi mezunu öğretmenlerin iş doyumlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin mezun olunan fakülte türünde bir 

değişiklik olmadığı görülmüştü. Buradan yola çıkarak eğitim fakültesi mezunu 

öğretmenlerin iş doyumları, yaşam boyu öğrenme yeterliklerinden daha yüksektir. 

Öğretmenlerin kıdem değişkenine göre kıdem süresi yüksek olan öğretmenlerin iş 

doyumlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Meslekte kalınan süre iş 

doyumunu olumlu etkilemektedir. Yaş faktörünün iş doyumuna etki etmediği 

sonucuna ulaşmıştık. Bu durum kişinin iş doyumunun yaşı ile değil meslekte kalış 

süresi ile alakalı olduğunu göstermektedir. Ayrıca öğretmenlerin kıdem ile yaşam 

boyu öğrenme yeterlikleri arasında farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştı. Kıdemin 

yaşam boyu öğrenmeyi etkilemediği fakat iş doyumunu etkilediği yargısına 

ulaşabiliriz. 

Öğretmenlerin iş doyumları ile çalışılan okul kademesine göre; ortaokul 

kademesi öğretmenlerinin iş doyumlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anaokulu, ilkokul ya da lise kademsinde iş doyumunun ortaokul kademesi 

öğretmenlerinden düşük çıkması öğrencinin yaşı ile açıklanabilir. Ayrıca eğitimin 

başlangıç ve bitiş evresi olan ilkokul ile lise kademeleri öğrenciler için yeni 

başlangıçlar olabilir. Bu başlangıçlar öğretmenlerin iş yaşamında zorluklara sebebiyet 
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verebilir ve iş doyumlarını olumsuz etkiler. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaşam 

boyu öğrenme yeterlikleri de ortaokul grubunda yüksek çıkmıştı. Öğretmenlerin iş 

doyumları ile yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ortaokul grubunda daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 

Araştırma katılan öğretmenlerin iş doyumlarının yaş ve eğitim düzeyi 

değişkenlerine göre farklılık göstermediği cinsiyet, medeni durum, mezun olunan 

fakülte, kıdem ve okul kademesi değişkenlerine göre farklılık gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin her iki ölçekte (yaşam boyu öğrenme 

yeterlikleri ve iş doyumu) cinsiyet ve okul kademesi değişkenlerinde farklılık 

gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin iş 

doyumlarını anlamlı ve doğrusal bir şekilde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri artarsa iş doyumları da artacaktır. 

4.3. Öneriler 

İstanbul ilinde devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin yaşam boyu 

öğrenme yeterlikleri ve iş doyumlarının incelenmesine yönelik yapılan bu araştırma 

sonuçlarına göre aşağıda önerilerde bulunulmuştur. 

1) İstanbul ili devlet okullarında görev yapan öğretmenlerle araştırma yapılmıştır. 

Sınırlandırılmış örneklemle araştırma yapılması daha etkili sonuçlar elde etmeyi 

sağlayabilir. 

2) Alanyazında yaşam boyu öğrenme ve iş doyumu alanında birçok çalışma 

mevcuttur fakat bu iki unsuru birlikte inceleyen çalışma sayısı sınırlı düzeydedir. 

Yaşam boyu öğrenme ve iş doyumunu birlikte inceleyen çalışmalar yapılabilir. 

3)  Araştırma bulguları sonucunda öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri 

ile iş doyumları arasında doğrusal ilişkinin olduğu bulgulanmıştır. Bu ilişkiye 

sebep olan faktörler araştırılabilir. 
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4) Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ve iş doyumlarının ortaokul 

kademesinde görev yapan öğretmenlerde yüksek olma sebeplerine dair nitel 

çalışmalar yapılabilir. 

5) İnsanların yaşam boyu öğrenme sürecine dahil olma sebepleri araştırılabilir. 

Yaşam boyu öğrenme kavramının piyasanın sunmuş olduğu diploma ve 

sertifikalaşmadan mı ibaret olduğu çalışılabilir. 

6) Yaşam boyu öğrenmenin iş doyumunu yordayıcı etkisi farklı değişkenler dahil 

edilerek araştırılabilir.  

7) Eğitim yöneticilerinin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ve iş doyum düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar yapılabilir. 

8) Yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ve iş doyumunun eğitim sistemimizdeki yeri ve 

öğretmenlere katkıları araştırılabilir. 

9) Öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ve iş 

doyumlarını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu amaçla yaşam boyu 

öğrenmenin ve iş doyumunun eğitim hayatının bir parçası haline gelmesi 

sağlanmalıdır. 

10) Yaşam boyu öğrenme sadece diploma kazandırma amacı taşımamalıdır. Bu amaç 

doğrultusunda bilgi çağı olarak adlandırılan bu zamanda kişiyi her alanda 

geliştirecek temel bilgi ve beceriler kazandırılmalıdır. 
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EK’LER 

Ek 1: Kişisel Bilgi Formu 

BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 

Değerli Katılımcı; 

Bu çalışma Dr. Gökçe Güvercin SEÇKİN danışmanlığında Maltepe 

Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisans öğrencisi Bağdat Torun 

tarafından yürütülen bir tez çalışmasıdır. Çalışmanın amacı devlet ve özel okullarda 

görev yapan öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlilerini ve iş doyumlarını 

incelemesini içermektedir. 

Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. Anket, genel olarak 

kişisel rahatsızlık verecek sorular içermemektedir. Katılım sırasında, sorulardan ya da 

başka bir nedenden ötürü kendinizi rahatsız hissederseniz cevaplama işini yarıda 

bırakmakta serbestsiniz. Araştırmanın doğru ve geçerli sonuçlar verebilmesi için 

cevaplarınızın samimi olması büyük önem taşımaktadır. Lütfen hiçbir soruyu 

atlamadan dikkatle okuyup tam olarak yanıtlamaya çalışınız. Çalışma hakkında daha 

fazla bilgi sahibi olmak içinbagdattorun@gmail.com adresinden araştırmacı ile 

iletişime geçebilirsiniz. 

Araştırmaya gönüllü olarak katılım sağlıyorsanız lütfen aşağıdaki kutucuğu 

işaretleyiniz.Araştırmaya katıldığınız için teşekkür ederim. 

Bu çalışmaya tamamen gönüllü olarak katılıyorum ve verdiğim bilgilerin 

bilimsel araştırmalarda kullanılmasını kabul ediyorum. (  ) 

Araştırmacı Bilgileri: 

Adı, soyadı: Bağdat TORUN 

Tel: 0531-964-43-03 

E-posta:bagdattorun@gmail.com 

mailto:bagdattorun@gmail.com
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Sayın Öğretmenim,Bu bölümde kişisel durumunuza ilişkin sorular 

bulunmaktadır. Her soruda durumunuza uyan seçeneği lütfen işaretleyiniz. 

1 Cinsiyetiniz Kadın  Erkek          
 

2 
Medeni 

Durumunuz 
Evli  Bekar   

 

3 Yaşınız 

25-29  30-34  35-39  

40-44  45 ve Üstü   
 

4 Eğitim Düzeyiniz Lisans  
Yüksek 

Lisans 
  

 

5 
Mezun Olduğunuz 

Fakülte 

Eğitim 

Fakültesi 
 Diğer   

 

6 Kıdeminiz 

0-5 Yıl  
6-10 Yıl  

11-15 Yıl  

16-20 Yıl  
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Ek 2: Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği 

Sayın Öğretmen, 
Bu bölümde “Yaşam boyu öğrenme yaklaşımına 

yönelik yeterlik algıları”nın belirlenmesi amacıyla 
değerlendirmeleriniz alınacaktır. Lütfen her maddeye ilişkin 
değerlendirmenizi yanda verilen: “Hiç”, “Az”, “Orta”, 
“Çok” ve “Tam” yazan kutucuklardan görüşünüze en uygun 
seçeneğe “X” işareti koyarak, hiçbir maddeyi BOŞ 
BIRAKMAYINIZ.  

H
iç

 

A
z 

O
rt

a 

Ç
ok

 

T
am

 

Öz yönetim yeterlikleri      
1.Mesleki gelişim için gerekli olan kararları tek başına 
alabilme 

     

2.Bireysel gelişim sürecinde eksik yönleri fark edebilme      
3.Öğrenme sürecinde bireysel olarak kendini 
değerlendirebilme 

     

4.Meslektaşlarla işbirliği yaparak çalışabilme      
5.Meslek alanıyla ilgili olarak gerçekleşen etkinliklerde 
gruba liderlik yapabilme 

     

6.Mesleki gelişim için kendini nasıl motive edeceğini bilme      
7.Yeni bir konuyu öğrenirken kendini sürekli motive 
edebilme 

     

8.Takım çalışmalarında bireysel sorumluluklar alabilme      
9.Her hangi bir alanda gerçekleştirilen aktivitelere aktif 
olarak katılabilme 

     

10.Meslek hayatında karşılaşılan problemlere yönelik 
yaratıcı fikirler sunabilme 

     

11.Meslek alanında gerçekleşen yeni fikirlere kolayca uyum 
sağlayabilme 

     

12.Mesleki gelişim amacıyla gerçekleştirilen projeleri 
yönetebilme 

     

13.Yeni bir konuyu öğrenmek için sürekli çalışabilme      
Öğrenmeyi öğrenme yeterlikleri      
14.Mesleki gelişim için mevcut fırsatları belirleyebilme      
15.Mesleki gelişim için gerekli olan öğrenme etkinliklerinin 
neler olduğunu bilme 

     

16.Öğrenme sürecinde çekinmeden soru sorabilme      
17.Mesleki alanla ilgili her konuya merak duyabilme      
18.İlgili olunan alandaki yeni bilgileri öğrenirken kavram 
haritaları oluşturabilme 

     

19.Yeni bir konuyu öğrenirken konu içerisindeki önemli 
öğeleri seçebilme 

     

20.Mesleki gelişime katkı sağlayacak dokümanları kolaylıkla 
seçebilme 

     

21.Öğrenme sürecinde öğrenmeyi kolaylaştıracak 
materyalleri seçebilme 

     

22.Yeni bir bilgiyi öğrenirken tüm dikkati öğrenilecek 
konuya yoğunlaştırabilme 
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23.Öğrenme sürecinde karşılaşılan problemleri fark edebilme      
24.Öğrenme sürecinde dili etkili kullanabilme      
25.Öğrenme sürecinde empati kurabilme      
İnisiyatif ve Girişimcilik yeterlikleri      
26.Her hangi bir konuda karar verebilme      
27.Meslek alanında yaşanan bilgi değişimlerine uyum 
sağlayabilme 

     

28.Mesleki gelişim için üretilen fikirleri eyleme 
dönüştürebilme 

     

29.Meslek alanındaki bilgi gereksinimlerini giderecek 
etkinlikleri planlayabilme 

     

30.Belirlenen hedeflere ulaşmak için kendi kendini 
yönlendirebilme 

     

31.Belirlenen hedeflere ulaşmak için uygun olan öğrenme 
ortamını seçebilme 

     

İnisiyatif ve Girişimcilik yeterlikleri 

     

32.Profesyonel gelişim amaçlı etkinliklerde yaratıcı 
düşünebilme 

     

33.Sahip olunan bilgi birikimini belirlenen hedeflere 
ulaşmak için kullanabilme 

     

34.Meslek alanındaki yenilikleri/gelişmeleri öğrenmek için 
her zaman istekli olabilme 

     

35.Alandaki problemlere yönelik çözüm önerileri üretebilme      
Bilgiyi elde etme yeterliği 

     

36.Bilgiyi elde etme sürecinde sağlıklı bir iletişim kurabilme 

     

37.Belli bir konuya yönelik düşüncelerini rahatlıkla ifade 
edebilme 

     
38.Bilgi aktarımını e-posta ile sağlayabilme 

     
39.İnternet ortamında google gibi çeşitli arama 
motorlarından faydalanarak bilgiye ulaşma 

     

40.Yeni bir bilgiye ulaşmak için cep telefonunu kullanabilme 

     

41.Bilgiyi elde etme sürecinde facebook, twitter gibi 
internetteki sosyal paylaşım sitelerinden yararlanabilme 

     

Dijital yeterlikler 

     

42.Bilgiyi saklamada bilgisayarı kullanabilme 

     

43.İnterneti kullanabilme 

     

44.Çevrimiçi (online) dergiler, çevrimiçi videolar, çevrimiçi 
gazeteler gibi internet araçlarından faydalanabilme 

     

45.Çevrimiçi haber gruplarından yararlanabilme 

     

46.chat, msn gibi sohbet programlarını kullanabilme 

     

47.Meslektaşlarla gerçekleştirilen çalışmalarda bilgi 
paylaşımını internet yoluyla sağlayabilme 

     

 
Karar verebilme yeterliği 

     

48.Öğrenme sürecinde belirlenen hedeflere ne derece 
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ulaşıldığını değerlendirebilme 
49.Meslekikariyeri (ilerleme) engelleyecek tüm problemleri 
çözebilme 

     

50.Mesleki gelişim sürecinde karşılaşılabilecek riskleri 
değerlendirebilme 

     

51.Yeni bir konuyu öğrenirken ne kadar süreye ihtiyaç 
duyulduğunu saptayabilme 
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Ek 3: Minnesota İş Doyumu Ölçeği 

Sayın Öğretmenim, 

Bu bölümde “iş doyumu”nun belirlenmesi amacıyla değerlendirmeleriniz alınacaktır. 

Lütfen her maddeye ilişkin değerlendirmenizi yanda verilen: “Hiç memnun değilim 

1”, “memnun değilim 2”, “kararsızım 3”, “memnunum 4” ve “çok memnunum 5” 

yazan kutucuklardan görüşünüze en uygun seçeneğe “1,2,3,4,5” rakamlarını yazarak, 

hiçbir maddeyi BOŞ BIRAKMAYINIZ 

Aşağıda mesleğinizin çeşitli yönleri ile ilgili 
cümleler bulunmaktadır. Her cümleyi 
dikkatlice okuyarak mesleğinizin o cümlede 
belirtilen yönünden ne derece memnun 
olduğunuzu işaretleyiniz. Her cümleye cevap 
verirken "bu yönden işimden ne derece 
memnunum" diye kendinize sorun. 
Mesleğimden, 

H
iç

 m
em

nu
n 

de
ği

lim
 

M
em

nu
n 

de
ği

lim
 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

M
em

nu
nu

m
 

Ç
ok

 M
em

nu
nu

n 

1. Beni her zaman meşgul etmesi 
bakımından      

2. Tek başıma çalışma olanağımın olması 
bakımından      

3. Ara sıra değişik şeyler yapabilme 
şansımın olması bakımından      

4. Toplumda "saygın bir kişi" olma şansını 
bana vermesi bakımından      

5. Amirimin emrindeki kişileri idare tarzı 
açısından      

6. Amirimin karar vermedeki yeteneği 
bakımından      

7. Vicdanıma aykırı olmayan şeyler 
yapabilme şansımın olması açısından      

8. Bana sabit bir iş sağlaması bakımından      

9. Başkaları için bir şeyler yapabilme 
olanağına sahip olmam açısından      

10. Kişilere ne yapacaklarını söyleme 
şansına sahip olmam bakımından      

11. Kendi yeteneklerimi kullanarak bir 
şeyler yapabilme şansımın olması açısından      

12. İş ile ilgili alınan kararların uygulanmaya 
konması bakımından      

13. Yaptığım iş ve karşılığında aldığım ücret 
bakımından      
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14. İş içinde terfi olanağımın olması 
açısından      

15. Kendi kararlarımı uygulama serbestliğini 
bana vermesi bakımından      

16. İşimi yaparken kendi yöntemlerimi 
kullanabilme şansını bana sağlaması 
bakımından 

     

17. Çalışma şartları bakımından      

18. Çalışma arkadaşlarımın birbirleri ile 
anlaşmaları açısından      

19. Yaptığım iyi bir iş karşılığında takdir 
edilmem açısından      

20. Yaptığım iş karşılığında duyduğum 
başarı hissinden      
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Ek 4: Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği İzin Belgesi 
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Ek 5: Minnesota İş Doyumu Ölçeği İzin Belgesi 
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Ek 6 : Maltepe Üniversitesi Etik Kurul Kararı 
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