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ÖNSÖZ 

Eğitim ülkelerin gelişimine ve ilerlemesine katkı sağlayan 
ülkelerin geleceğine ışık tutan en önemli etmendir. Eğitimde 
istenilen amaçlara ulaşılmasında en büyük görev öğretmenlere 
aittir. Öğretmenlerin bu görevi yerine getirebilmesini etkileyen en 
önemli unsurlardan biri motivasyondur. Eğitimde istenilen 
amaçlara ulaşabilmek ve verimi arttırabilmek öğretmenlerin 
motivasyon düzeyleriyle ilişkilidir. Bu araştırma tüm dünyada 
etkisini gösteren COVID-19 pandemi döneminde 
Kahramanmaraş Merkez Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu 
ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 
öğretmenlerin motivasyon düzeylerinin incelenmesi amacıyla 
yapılmıştır. Bu proje çalışmasında emeği geçen ve danışmanlığımı 
yapan Doç. Dr. Ramazan YİRCİ hocama katkılarından dolayı 
teşekkür ederim. 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Eğitim Yönetimi Anabilim dalında hazırlanan yüksek 
lisans proje çalışmasından yola çıkılarak oluşturulan bu eserin 
gelecekte yapılacak olan araştırmalara katkı sağlaması dileğiyle… 

 Halide Seda YILBOĞA

Ramazan YİRCİ

 Mart-2022 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

 

Araştırmanın giriş kısmında; araştırmaya ait tanımlar, problem 
durumu ve araştırmanın amacı, önemi, sayıltıları, sınırlılıkları yer 
almaktadır. 

1.1.Problem Durumu 

 

Motivasyonun yapı taşını örgütlerin amaçlarına paralel 
olarak oluşturdukları çalışma şartlarında çalışanların bilgi ve 
becerilerini gösterebilmesi oluşturmaktadır. Bu noktada 
“Çalışanlara hangi koşullar sağlanırsa örgütün verimliliği artabilir?” 
sorusunun yanıtını bulmak önemlidir. Motivasyon, bireylerin 
belirlenen hedeflere doğru sürekli olarak davranışta bulunmaları 
için gerçekleştirilen gayretlerin tümüdür. Bireylerin davranışlarının 
çoğunlukla sebepleri vardır. Bu sebepler gereksinimler, arzular, 
dürtüler vb. olabilir. Motivasyon, bireylerin istedikleri hedeflere 
ulaşabilmedeki arzuları olarak tanımlanabilir(Koçel, 2005: 633 
Akt. Küçüközkan, 2015). 

Motivasyon kavramı iki temel başlıkta incelenmektedir. 
Bunlar içsel motivasyon ve dışsal motivasyondur. İçsel 
motivasyon, insanların ilgi ve istekleri doğrultusunda dikkatlerini 
çeken etkinlikleri kendileri için yerine getirmeleridir. İnsanların dış 
etkenler nedeni ile gerçekleştirdikleri davranışları yerine 
getirmelerine ise dışsal motivasyon denir (Ryan, Connell,1989 Akt. 
Kılıç,Yılmaz ,2019). 

Günümüz şartlarında kurumlarda yönetim olarak 
farklılıkların oluşması devamında çalışma şartlarında da 
farklılıklara sebep olmuştur. Dolayısıyla motivasyon vb. bazı 
terimlerin önemi artmıştır. Motivasyon kavramı iş kurumları için 
ne kadar önemliyse aynı şekilde eğitim kurumları açısından da 
oldukça önemlidir. Eğitim kurumlarının yapı taşları 
öğretmenlerdir. Öğretmenlerin en üst düzeyde eğitim-öğretimi 
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sağlamak ve öğrencilerini iyi insanlar olarak yetiştirmek gibi 
görevleri vardır. Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için öğretmenlerin 
mesleklerini severek, isteyerek ve kendilerini vererek yerine 
getirebilmeleri okul yöneticilerinin kurumdaki öğretmenlerin 
motivasyonlarını sağlamaları ile bağlantılıdır. Okul müdürleri 
kurumundaki öğretmenlerin motivasyonlarını sağladığında okulun 
hedeflerine ulaşılmasına da katkı sağlamış olacaktır (Kocabaş, 
Karaköse, 2006). 

Tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 salgını başta 
sağlık olmak üzere ekonomi ve eğitim gibi pek çok alan üzerinde 
değişikliklerin oluşmasına sebep olmuştur. COVID-19 salgını 
eğitim faaliyetlerinde okulların uzaktan eğitim ile eğitim-öğretimi 
devam etmesine yol açmıştır. Türkiye’de de okullar uzaktan eğitim 
ile eğitim-öğretime devam etti. Bu süreçte öğrenciler TRT EBA , 
EBA platformu ve canlı dersler aracılığıyla  derslerine devam 
ettiler. Bu durum hem öğrencileri hem de öğretmenleri 
etkilemiştir. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı COVID-19 
pandemi döneminde öğretmenlerin motivasyon düzeylerinin 
incelenmesidir. İlgili literatür taraması yapıldığında COVID-19 
pandemi döneminde eğitim alanı ile ilgili birçok çalışma yapılmış 
olsa da öğretmenlerin motivasyon düzeyleri ile ilgili çalışmaların 
sınırlı olduğu görülmüştür. Bu araştırmada COVID-19 pandemi 
döneminde öğretmenlerin içsel ve dışsal motivasyon düzeyleri 
incelenerek literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır. 

Problem Cümlesi 

COVID-19 pandemi döneminde öğretmenlerin  
motivasyon durumu ne düzeydedir? 

Alt Problemler 

COVID-19 sürecinde öğretmenlerin motivasyon 
düzeyleri ile 

a) Cinsiyet, 
b) Eğitim durumu, 
c) Yaş, 
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d) Kurum türü, 
e) Mesleki kıdem, 
f) COVID-19 geçirip geçirmeme durumları, 
g) Yakın çevresinde COVID-19 geçiren olup olmaması 

durumu  arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var 
mıdır ? 

1.2.Araştırmanın Amacı 

 

Bu araştırmada COVID-19 Pandemi Döneminde 
Öğretmen Motivasyon Düzeyinin içsel ve dışsal motivasyon 
boyutları bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. 

1.3.Araştırmanın Önemi 

 

Motivasyon harekete geçme süreci olarak tanımlanabilir. 

Bireyler ulaşmak istedikleri hedefleri gerçekleştirmek için 

motivasyona ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle motivasyon önemli bir 

kavramdır. Motivasyon sayesinde bireyler kendi davranışlarına yön 

vererek hedeflerine ulaşmak için çaba gösterip istedikleri hedefleri 

yerine getirerek yaptıkları işten  doyum sağlarlar ve motive 

olurlar.Motivasyon kavramı pekçok alanda önemli olduğu gibi 

eğitim alanında önemli bir yere sahiptir. 

Eğitim iyi insan yetiştirme sürecidir. Eğitimin bu işlevinin 
yerine getirilmesinde etkili olan en önemli yapı taşı öğretmenlerdir. 
Öğretmenlerin okul ortamında motivasyonlarının sağlanması 
önemlidir. Motivasyonu sağlanan öğretmen amaçlarını 
gerçekleştirmek için gayret gösterir. Bu durum okuldaki tüm 
paydaşları etkiler ve öğrencilerin başarılarına katkı sağlar. Okulda 
bu ortamın sağlanabilmesinde en büyük pay eğitim yöneticilerine 
düşmektedir. Eğitim yöneticisi okulundaki öğretmenlerin 
motivasyonunu etkileyen etmenleri dikkate alarak eğitim ortamını 
oluşturmalıdır.  

Tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 salgın 
sürecinde eğitim alanında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. 
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Bu dönemde okullarda yüzyüze eğitime ara verilip eğitim-öğretim 
süreci uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirildi. Bu değişiklikler 
sonucunda eğitim alanında öğretmenlerin ve öğrencilerin motive 
edilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Bu araştırmada COVID-19 pandemi döneminde 
öğretmenlerin motivasyonları içsel ve dışsal motivasyon olmak 
üzere iki boyutta incelenmiştir. İçsel ve dışsal boyutta 
motivasyonlarının incelenerek öğretmenlerin motivasyonlarını 
etkileyen faktörlerin araştırılması eğitim sistemine ve okulun 
gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu sayede öğretmenlerin 
motivasyonları sağlanacak böylelikle eğitimin niteliği ve verimi 
artarak öğrencilerin başarılı olmalarına katkı sağlanacaktır. 

1.4.Sayıltılar 

Araştırmanın sayıltıları aşağıda sıralanmıştır; 

• Araştırmada yapılan istatistiksel analizler, 
araştırmanın amacını ortaya koymada yeterli kabul 
edilmektedir. 

• Katılımcıların ölçeği gönüllü olarak doldurdukları 
varsayılmaktadır. 

• Katılımcıların ölçekteki maddeleri doldururken doğru 
bilgi verdikleri varsayılmıştır. 

1.5.Sınırlılıkları 

 

• Araştırma 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 
Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi, Onikişubat ve 
Dulkadiroğlu ilçelerindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul 
ve liselerde görev yapan öğretmenlerle sınırlıdır. 

• Veri toplama aşaması, demografik özellikleri 
belirlemek için kullanılan “Kişisel Bilgi Formu” ve 
“Öğretmen Motivasyon Ölçeği” ile sınırlıdır.  
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1.6.Tanımlar 

 

Pandemi: Dünyada herhangi bir kıtada ya da daha fazla 
bir coğrafyada yayılarak tesir eden salgın hastalıklara verilen 
isimdir ( Wikipedia,22.04.2021,tr.wikipedia.org). 

COVID-19:COVID-19, havyan ya da insanlarda hastalığa 
sebep yaratabilen virüs ailesi olarak tanımlanır(Sağlık Bakanlığı, 
22.04.2021, covid19.saglik.gov.tr). 

Motivasyon: İnsanların beklenti ve ihtiyaçlarının 
giderilerek örgüt amaçlarına ulaşabilmek için 
yönlendirilmeleridir(Karaköse ,Kocabaş 2006). 

Dışsal motivasyon: Dışsal motivasyon, davranışların 
sonuç için yerine getirildiği motivasyon türüdür. (Deci, Vallerand, 
Pelletier ve Ryan, 1991: 328 akt. Aslan,Doğan 2020). 

İçsel motivasyon: Bireylerin bir davranışı 
gerçekleştirirken birey tarafından davranışın dikkat çekici olması 
veya haz duyarak doyum elde etmesidir(Gagne ve Deci, 2005: 331 
akt.Aslan,Doğan 2020). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KONUYLA İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR 

 

Araştırma konusu ile ilgili olarak yazın taraması yapıldığında 
öğretmenlerin motivasyonları, iş motivasyonları, mesleki 
motivasyonları ve öğretmenlerin motivasyonlarını etkileyen 
faktörler ile ilgili araştırmaların yapıldığı fakat COVID-19 pandemi 
döneminde öğretmenlerin motivasyon düzeyleri ile ilgili 
ülkemizde ve yurtdışında sınırlı sayıda araştırmaların olduğu 
görülmektedir. Öğretmenlerin motivasyon düzeyleri ile ilgili 
yapılan çalışmalara yurtiçinde yapılan ilgili araştırmalar ve 
yurtdışında yapılan ilgili araştırmalar başlıklarında yer verilmiştir. 

2.1.Yurtiçinde Yapılan İlgili Araştırmalar 

 Barlı, Bilgili, Çelik ve Bayrakçeken (2005), “İlköğretim 
Okul Öğretmenlerinin Motivasyonları, Farklılık ve Sorunların 
Araştırılması” adlı çalışmanın amacı, ilkokulda görev yapan 
öğretmenlerin motivasyon seviyelerinin incelenmesidir. 
Araştırmanın örneklemini Erzurum ilinde resmi ve özel 
ilkokullarda görev yapan 351 öğretmen oluşturmuştur. 
Araştırmanın sonucuna göre öğretmenlerin mesleki motivasyon 
düzeylerinin yüksek olduğu, meslekte yükselme ile ilgili 
motivasyonlarının yüksek olmadığı, özel okullarda görev yapan 
öğretmenlerin resmi okullarda görev yapan öğretmenlere göre 
motivasyon düzeylerinin yüksek olduğu, sosyoekonomik seviyesi 
iyi olan okullarda çalışan, evli olan, çocuğu olan öğretmenlerin ve 
kadın öğretmenlerin motivasyonlarının daha yüksek olduğuna 
ulaşılmıştır. 

Karadağ, Baloğlu ve Küçük (2010), “Yönetici Denetimi 

Algısının Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon Düzeyine Etkisi: Bir Path 

Analizi Çalışması” adlı araştırmada, yönetici denetim algısının 

öğretmenlerin mesleki motivasyon düzeylerine olan etkisi 

incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini ilkokulda çalışan 237 

öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada Ekleme (2001) tarafından 
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geliştirilmiş olan ,’’Denetim Algısı Ölçeği ‘’ve Yıldırım (2006) 

tarafından geliştirilmiş olan ’’Mesleki Motivasyon Ölçeği’’ 

kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin yönetimsel 

denetim algıları ile mesleki motivasyonları arasında anlamlı bir 

ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

 Yorgancı (2011), ‘‘Öğretmenlerin, Öğretmen Adaylarının ve 

Öğrencilerin Motivasyonu Algılama Farklılıkları’’ adlı yüksek lisans tez 

çalışmasında, fen bilgisi öğretmenleri ve öğretmen adayları ile 

ilkokul öğrencilerinin motivasyonunu algılama farklılıklarının 

belirlenmesini amaçlamıştır. Araştırmanın örneklemi, Balıkesir 

ilindeki resmi ilkokullarda görevli olan 5 fen bilgisi öğretmeni ve 

bu araştırmaya katılan öğretmenlerin 10 öğrencisi ve Balıkesir 

Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 

4. sınıfta okuyan 9 öğretmen adayıdır. Bu araştırmanın sonucuna 

göre öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının motivasyonu, 

algılamalarının tezat olduğu tanımlamalar sonucunda ortaya 

çıkmış, öğrencilerin ise eğlenceli etkinlikler sırasında 

motivasyonlarının daha yüksek olduğu, ilköğretim öğrencilerine 

ise öğretmenlerinin, derse ilgisini çekemediği arkadaşlarıyla ne tür 

problemler yaşadıkları sorulduğunda ise en düşük frekansla (% 

6,25) “öğretmeni olumsuz yönde etkileme”, en yüksek frekansla 

(% 56,25) “dersi dinlememe” kategorisi bulunmuştur. 

Öğretmenlere, motive olmamış öğrencilerle ne tür problemler 

yaşadıkları sorulduğunda en düşük frekansla (% 33,33) 

“öğrencilerin aralarında yaptığı disiplin bozucu hareketler”, en 

yüksek frekansla (% 66,67) “dersi dinlememe” cevabını verdikleri 

sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Demirci (2011), ‘‘İlköğretim Okullarında Çalışan Sözleşmeli ve 

Kadrolu Öğretmenlerin Özlük Haklarındaki Farklılıklar ve İş 

Motivasyonu’’ adlı yüksek lisans tez çalışmasında, ilköğretim 
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okullarında çalışan öğretmenlerin özlük haklarındaki farklılıklar ile 

iş motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesini amaçlamıştır. 

Araştırmanın örneklemini, 130 sözleşmeli ve 142 kadrolu 

öğretmen olmak üzere toplam 272 öğretmen oluşturmaktadır. 

Araştırmada, araştırmacı tarafından literatüre ve uzman 

görüşlerine dayanarak geliştirilen 51 maddeden oluşan likert tipi 

anket formu kullanılmıştır. Aynı zamanda araştırmada daha 

derinlemesine bulgular elde edebilmek amacıyla sözleşmeli 

öğretmenlerin özlük haklarındaki farklılıkların yönetici, öğretmen, 

veli ve öğrencilerle ilişkileri ile kişisel ve sosyal yaşamlarını nasıl 

etkilediğine dair sorular içeren görüşme formu kullanılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin çalışma statülerine göre 

genel motivasyon düzeyleri, kurumsal atmosferden etkilenme 

düzeyi, işin doğasından kaynaklanan etmenlerden etkilenme 

düzeyi ve fiziki imkanlardan etkilenme düzeyi arasında 

farklılıkların olduğu ve sözleşmeli öğretmenlerin genel motivasyon 

düzeylerinin kadrolu öğretmenlere göre daha yüksek olduğu 

bulunmuştur.  

 

Özdoğru ve Aydın (2012), “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin 

Karara Katılma Durumları ve İstekleri ile Motivasyon Düzeyleri 

Arasındaki İlişki” adlı çalışmalarında, ilkokullarda görev yapan 

öğretmenlerin okulda alınan kararlara katılma durumları ile 

isteklerinin motivasyon düzeyleri ile olan ilişkisini incelemişlerdir. 

Araştırmanın örneklemini Eskişehir ili Odunpazarı ilçesinde 

bulunan kamu ilkokullarda çalışan 353 öğretmen oluşturmuştur. 

Araştırmada, Köklü (2010) tarafından geliştirilmiş olan 

“Öğretmenlerin Kararlara Katılma Durumu, Katılma İsteği 

Anketi’’ ve Yıldırım (2006) tarafından geliştirilmiş olan 

“Motivasyon Ölçeği” ve araştırmacının oluşturduğu “Kişisel Bilgi 

Formu” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmada, 

öğretmenlerin okulda alınan kararlara biraz katıldıkları ve 
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öğretmenlerin okulda karara katılma düzeyleri ile motivasyon 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

Ada, Akın, Ayık, Yıldırım ve Yalçın(2013), ‘‘Öğretmenlerin 

Motivasyon Etkenleri’’ adlı çalışmalarında, sınıf öğretmenlerinin 

motivasyonlarını iç ve dış motivasyon değişkenlere göre 

incelemişlerdir. Araştırmaya ilkokulda görev yapan 19 sınıf 

öğretmeni katılmıştır. Araştırmaya göre öğretmenlerin 

motivasyonlarının sağlanması için güçlü ve güven verici 

gereksinim duydukları ve bu durumun insan ilişkileri ile ilişkili 

olduğunun ve sosyoekonomik durumu düşük olan okullarda 

çalışan öğretmenlerin motivasyonlarının sağlanmasının güçlü ve 

güven verici yönetici ile birlikte doyum sağlayıcı insani ilişkilere ve 

başarılı olduğunu bilme duygusuna gereksinimlerinin olduğu 

sonuçları ortaya çıkmıştır.  

 

Erdem ve Gözel (2014), tarafından yapılan “Sınıf Öğretmeni 

Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeyleri” adlı 

araştırma, sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine 

yönelik motivasyon düzeylerinin hangi değişkenlere göre farklılık 

gösterdiğini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın 

örneklemi ,Pamukkale Üniversitesi’nde okuyan 409 sınıf 

öğretmeni adayından oluşmaktadır. Araştırmada , Acat ve 

Yenilmez (2004)’in oluşturduğu “Öğretmen Adaylarının 

Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeyleri” ölçek 

kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre ,sınıf öğretmeni 

adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonlarının 

yüksek olduğu, bu motivasyonun cinsiyete göre farklılık gösterdiği 

, öğretim türü, mezun olduğu lise ve sınıf düzeyine göre anlamlı 

bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır.  
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Doğan ve Koçak (2014), ‘‘Okul Yöneticilerinin Sosyal İletişim 

Becerileri ile Öğretmenlerin Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki’’ adlı 

araştırma, ortaokul kademesinde çalışan okul yöneticilerinin sosyal 

iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeylerinin bazı 

değişkenlere göre incelenmesini amaçlamışlardır. Araştırmanın 

örneklemini Sivas ili merkez ilçede ortaokulda çalışan 211 branş 

öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada okul yöneticilerinin 

sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri 

arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu ve öğretmenlerin 

motivasyonlarının cinsiyet, mesleki kıdem ve branşa göre farklılık 

oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Güçlü, Recepoğlu ve Kılınç (2014), ‘‘İlköğretim Okullarının 

Örgütsel Sağlığı İle Öğretmenlerin İş Motivasyonları Arasındaki İlişki’’ 

isimli araştırmalarında, ilköğretim okullarının örgüt sağlığı düzeyi 

ile öğretmenlerin iş motivasyonu arasındaki ilişkiyi belirlemeyi 

amaçlamışlardır. Araştırmanın örneklemini Karabük ilinde çalışan 

305 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada örgüt sağlığının 

öğretmenlerin iş motivasyonları ile anlamlı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

 

Ertürk (2016) ’ün yaptığı ‘‘Öğretmenlerin İş Motivasyonları’’ 

adlı araştırma, öğretmenlerin iş motivasyonu algıları ve iş 

motivasyonlarının bazı değişkenlere göre ilişkisini belirlemeyi 

amaçlamıştır. Araştırmanın örneklemini Bolu ili merkez ilçede 

lisede çalışan 428 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada, 

öğretmenlerin içsel motivasyonlarının yüksek olduğu, dışsal 

motivasyon ve iş motivasyonlarınınsa orta düzeyde olduğu, 

öğretmenlerin içsel motivasyonları cinsiyete göre farklılık 

gösterdiği, öğretmenlerin iş motivasyonlarının yaşa ve kıdeme göre 

anlamlı olarak farklılaştığı ve öğretmenlerin iş motivasyonlarının 

eğitim düzeyine göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  
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Deniz ve Erdener (2016)’in yaptıkları ‘‘Öğretmenlerin İş 

Motivasyonlarını Etkileyen Etmenler’’ adlı araştırmada, öğretmenlerin 

iş motivasyonlarının belirlenmiş olan bağımlı değişkenlere göre 

farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmaya Bursa ve Balıkesir illerinde tüm kademelerde görev 

yapan 2000 öğretmen katılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin iş 

motivasyonlarının cinsiyet ve kıdem değişkenine göre 

farklılaşmadığı, eğitim düzeyine ve kişisel duygulara göre anlamlı 

olarak farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Çevik ve Köse (2017), ‘‘Öğretmenlerin Okul Kültürü Algıları 

ile Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’’ adlı araştırma, 

öğretmenlerin okul kültürüne yönelik algıları ile motivasyon 

düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmaya Kahramanmaraş il merkezinde bulunan kamu 

okullarında çalışan 313 öğretmen katılmıştır. Araştırmaya göre 

öğretmenlerin okul kültürü algıları ile motivasyonları arasında 

pozitif anlamlı ilişkinin olduğu ve öğretmenlerin okul kültürü 

algılarının branşa göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Köse, Taş, Küçükçene ve Karataş (2018)’ın yaptıkları 

‘‘Öğretmen Motivasyonunu Etkileyen Faktörlere İlişkin Yönetici ve 

Öğretmen Görüşleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme’’ adlı araştırma, 

öğretmenlerin motivasyon düzeylerinin yönetici ve öğretmen 

görüşleri açısından incelenmesini amaçlamıştır. Araştırmaya 10 

yönetici ve 10 öğretmen katılmıştır. Araştırmaya göre 

öğretmenlerin motivasyonlarını okul içi etmenler, veliler ve eğitim 

politikalarının etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin 

motivasyon algılarında içsel motivasyonun ön planda olduğu, 
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yöneticilerin motivasyon algılarında ise dışsal motivasyonun ön 

planda olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Sarı, Canoğulları ve Yıldız (2018)’ın yaptıkları 

‘‘Öğretmenlerin Okul Yaşam Kalitesi Algıları ile Mesleki Motivasyon 

Düzeylerinin İncelenmesi’’ adlı araştırma, öğretmenlerin okul yaşam 

kalitesi algıları ile mesleki motivasyon düzeylerinin belirlenmesini 

amaçlamıştır. Araştırmaya Adana il merkezinde bulunan 5 

ilkokulda görevli 134 öğretmen katılmıştır. Araştırmada 

öğretmenlerin okul yaşam algılarının orta düzeyin biraz üstünde ve 

motivasyonlarının yüksek olduğu, cinsiyete göre farklılaşmadığı, 

kıdeme göre farklılıkların olduğu ve okul yaşam kalitesi algıları ile 

mesleki motivasyon düzeylerinin pozitif yönde anlamlı ilişkiler 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Aksel ve Elma (2018)’nın yaptıkları ‘‘Ortaokul Müdürlerinin 

Dönüşümcü Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Motivasyonları 

Arasındaki İlişki’’ adlı araştırma, ortaokul müdürlerinin 

dönüşümcü liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyonları 

arasındaki ilişkinin incelenmesini amaçlamıştır. Araştırmaya 

Samsun ili merkezinde görev alan 493 öğretmen katılmıştır. 

Araştırmada, ortaokul müdürlerinin dönüşümcü liderlik 

davranışları ile öğretmenlerin motivasyonları arasında pozitif 

yönde zayıf bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır.  

 

Demirkol (2019), ‘‘Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik 

Mesleğine Yönelik Motivasyon Düzeyleri’’ adlı araştırmasında, sınıf 

öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyon 

düzeylerinin incelenmesini amaçlamıştır Araştırmaya Diyarbakır 

ilinden 1270 sınıf öğretmeni katılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin 

öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyon düzeylerinin mesleği 
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özümseme boyutu hariç cinsiyete göre medeni durum ve kıdeme 

göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Demir (2018), ‘‘Okul Yöneticilerinin Kullandıkları 

Motivasyonel Dil İle Öğretmen Motivasyonu Arasındaki İlişki’’ adlı 

araştırmasında, okul yöneticilerinin kullandıkları motivasyonel dil 

ile öğretmen motivasyonu arasındaki ilişkiyi tespit etmeye 

çalışmıştır. Araştırmaya Hatay il merkezinde okul yöneticilerinin 

en az bir yıl çalıştığı 52 resmi ortaokulda görev yapan öğretmenler 

katılmıştır. Araştırmada okul yöneticilerinin kullandıkları 

motivasyonel dille öğretmenlerin motivasyonlarının anlamlı 

olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

2.2.Yurtdışında Yapılan İlgili Araştırmalar 

 

Scott, Cox & Dinham (1999) tarafından yürütülen, ‘‘The 

Occupational Motivation, Satisfaction and Health of English School 

Teachers’’ adlı araştırma; İngilizce öğretmenlerinin mesleki 

motivasyonu, memnuniyeti ve sağlığını okul yöneticisi, 

başöğretmenler, yardımcılar vb. faktörlere göre incelemek 

amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 609 İngilizce öğretmeni 

katılmıştır. Araştırmanın sonucunda Avustralyalı meslektaşları ile 

ortak olarak İngilizce öğretmenlerinin fedakârlık, bağlılık ve kişisel 

gelişim ile motive oldukları, farklı okul türlerinden ve farklı terfi 

pozisyonlarına sahip öğretmenlerin bazı memnuniyet ölçütlerinde 

farklılıklar olduğu Avustralyalı müdürlerin tersine 

başöğretmenlerin, genel olarak, sınıf öğretmenlerinden daha fazla 

tatmin olmadıkları görülmüştür.  
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Mertler (2002) yaptığı ‘‘Job Satisfaction and Perception of 

Motivation Among Middle and High Schoolteachers’’adlı araştırmada, 

ortaokul ve lise öğretmenlerinin iş tatmini ve motive olma 

dereceleri ve motivasyonlarının çeşitli okul ve okul dışı temelli 

faktörlerin seviyelerinin performanslarına etkisini belirlemeyi 

amaçlamıştır. Araştırmanın sonucuna göre erkek öğretmenlerin 

kadın öğretmenlere göre iş doyumlarının daha yüksek olduğu, 

öğretmenlerin iş tatminlerinin kariyerlerinin sonlarında daha 

yüksek olduğu görülmüştür.  

 

Barnett ve McCormick (2003) yaptıkları ‘‘Vision, 

Relationships and Teacher Motivation: a Case Study’’adlı araştırmada, 

okullarda dönüşümcü liderlik davranışını ve vizyonunu 

araştırmışlardır. Araştırmada dört okul müdürünün dönüşümcü 

liderlik uygulamalarının öğretmenler tarafından karakterize 

edilmek üzere algılanması bireysel ilgi ve vizyon ile belirlendi ve 

yarı yapılandırılmış görüşme formu ile nitel bir araştırma yapıldı. 

Araştırmada okullarda liderliğin bireylerle olan ilişkilerde 

karakterize edildiği, okul müdürlerinin kendi liderliklerini 

kurabildiği ve öğretmenleri ortak amaçlara yönelik uzmanlıkları, 

yetenekleri ve çabaları doğrultusunda bu uygulamalara teşvik 

edebilecekleri ve öğretmenlerin motivasyonu sağlayabilecekleri 

sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Sarrazin,Tessier,Pelletier, Trouilloud & Chanal (2006), 

‘‘The Effects of Teachers’ Expectations About Students’ Motivation on 

Teachers’ Autonomy‐Supportive and Controlling Behaviors’’adlı 

araştırmada, öğretmenlerin öğrencilerin motivasyonuna ilişkin 

beklentilerinin etkisi incelenerek kontrol etme ve özerkliği 

destekleyici davranışların sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmaya 7 beden eğitimi öğretmeni ve 172 öğrenci katılmıştır. 

Bu araştırmada öğretmenlerin öğrencilerin motivasyonlarıyla ilgili 
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beklentilerini kontrol etme ve özerkliklerini destekledikleri 

sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Klassena, Chongb, Huanb, Wongb, Katesa, Hannok 

(2008) tafından yürütülen, ‘‘Motivation beliefs of secondary school teachers 

in Canada and Singapore: A mixed methods study’’adlı araştırma, 

Kanada ve Singapur'daki ortaokul öğretmenlerinin motivasyon 

inançlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, sosyo-

ekonomik durumun Kanada'daki okul ikliminin en güçlü 

öngörücüsü olduğu, kolektif etkililiğin sosyo-ekonomik statünün 

Singapur'daki okul iklimi üzerindeki etkisine aracılık ettiği; ancak 

Kanada'da olmadığı, Kanada ve Singapur’daki öğrencilerin sosyal 

ve davranış sorunlarının olduğu, ancak sosyal sorunların kapsamı 

Kanada'da Singapur'dakinden daha fazla olduğu ve öğretmenlerin 

motivasyon inançları üzerinde daha güçlü bir etkiye sahip olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Shah, Rehman,Akhtar & Zahar (2012) tarafından yapılan 

‘‘Job Satisfaction and Motivation of Teachers of Public Educational 

Institutions’’adlı araştırma, kamu eğitim kurumlarında çalışan 

öğretmenlerin iş doyumu, iş memnuniyeti ve motivasyonları 

üzerinde ödül ve takdirin etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. 

Rawalpindi bölgesindeki kamu eğitim kurumlarında 379 çalışan 

arasından 294 çalışan ankete katılmıştır. Araştırmanın bulgularına 

göre ödül ve takdirin, çalışanların iş tatmini ve motivasyonları 

üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Gorozidis ve Papaioannou (2014) yaptıkları ‘‘Teachers’ 

Motivation to Participate in Training and to İmplement İnnovations’’ isimli 

araştırmada, öğretmenlerin eğitime katılma ve yenilikleri uygulama 

motivasyonlarını incelemektedir. Araştırmada öğretmenlerin 
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yapısal eşitlik modellemesi, otonom motivasyonun olumlu olduğu, 

öğretmenlerin başarılı uygulamalarını teşvik etmek için özerk 

motivasyonunu teşvik eden eğitimsel yenilikler ve stratejilerin 

uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Rasheed, Humayon, Awan & Ahmed (2016), ‘‘Factors 

Affecting Teachers’ Motivation’’adlı araştırmada, öğretmenlerin 

motivasyonlarını etkileyen faktörler araştırılmıştır. Araştırmada 

ücret paketlerinin, iş tasarımının ve çalışma ortamı, performans 

yönetim sistemi, eğitim ve Pakistan kamu sektörü HEI' lerinde 

öğretmenlerin motivasyonları üzerinde olumlu etkisi olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Daniels (2017) tarafından yapılan ‘‘Curricular Factors in 

Middle School Teachers’ Motivation to Become and Remain Effective’’ adlı 

araştırma, ortaokul öğretmenlerinin motivasyonu nasıl tanımladığı 

ve hangi faktörlerin motivasyonlarını olumlu ve olumsuz olarak 

etkilediklerini incelemektedir. Araştırmada öğretmenlerin 

motivasyonlarının müfredattan etkilendiği ve yöneticiler 

tarafından öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlayıcı ortamların 

yaratılmasının öğretmenlerin motivasyonlarını etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KURAMSAL AÇIKLAMALAR 

 

Araştırmanın bu bölümünde pandeminin tanımına, COVID-19 

tanımına, bulaşma şekline, tedavisine ve COVID-19 pandemisinin 

eğitime ve öğretmenlere etkisine, motivasyonla ilgili temel 

kavramları incelemek amacıyla motivasyon tanımına ve sürecine, 

yararlarına, teorilerine, türlerine ve öğretmenlerin 

motivasyonlarını etkileyen faktörlerle ilgili kuramsal açıklamalara 

yer verilmiştir. 

 

3.1.Pandemi 

 

Pandemi, bir hastalığın dünyada birden çok ülke ve kıtada 
çok geniş bir alanda etkisini göstermesidir ( Sağlık 
Bakanlığı,13.03.2021,covid19.saglik.gov.tr). 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre pandeminin oluşabilmesi 
için üç koşul vardır. Bunlar; daha önce rastlanmamış bir hastalığın 
ortaya çıkması, bu hastalığın insanlara bulaşmasıyla tehlikeli bir 
durum oluşturması, hastalığın insanlara kolay bir şekilde bulaşması 
ve yayılmasıdır. COVID-19  pandemisi, Çin’in Hubei bölgesinin 
başkenti Vuhan’da Aralık 2019’da SARS-CoV-2 adı ile ortaya 
çıkan koronavirüsün sebep olduğu pandemidir.COVID-19 
pandemisinin Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik olmak 
üzere birçok ülkede yayılım göstermesiyle 11 Mart 2020’de Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir( 
Wikipedia,13.03.2021,tr.wikipedia.org) . 

3.2.COVID-19 

 

‘‘COVID-19,SARS-CoV-2’’adlı  yeni bir koronavirüsün 
ortaya çıktığı bir hastalıktır.( www.who.int)İlk olarak  ‘‘Çin’in 
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Vuhan Eyaleti ‘nde Aralık ayının sonlarına doğru ’’hastalarda görülen 
‘‘ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi solunum yolu belirtileri ’’sonucu ortaya 
çıkan virüs olarak tanımlanmaktadır.COVID-19 salgını ilk olarak 
deniz ürünleri ve hayvan pazarlarında ortaya çıkmıştır. Vuhan ve 
Hubei eyaletindeki şehirlerde ve ‘‘Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer 
eyaletlerine’’ve tüm dünyaya insandan insana bulaşarak yayılmıştır. 
İnsanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olan bir virüstür(Sağlık 
Bakanlığı,07.03.2021, covid19.saglik.gov.tr). 

3.2.1.COVID-19 Belirtileri 

 

COVID-19 hastalığının belirtileri hafif semptomlardan 
başlayarak ağır hastalık ve ölüme sebep olabilmektedir. Ateş, 
öksürük ,nefes darlığı yaygın olan belirtilerdir ve   2-14 gün 
arasında ortaya çıkabilir. Nefes almada güçlük, nefes darlığı, 
göğüste kalıcı ağrı ,kafa karışıklılığı, uyanamama, yüzde ve dudakta 
mavimsilik  gibi belirtiler varsa bunlar acil durum uyarı işaretleri 
olarak kabul edilmektedir ve böyle durumlarda tıbbi yardım 
alınması gerekmektedir(Archive,07.03.2021, web.archive.org). 

COVID-19 daha az yaygın olan belirtileri ise ‘‘ağrı, sızılar, 
boğaz ağrısı, ishal ,baş ağrısı, konjunktivit ,tat ya da koku kaybı, ciltte 
kızarıklık, el veya ayak parmaklarında renk 
değişikliğidir’’(Who,07.03.2021, www.who.int). 

3.2.2.COVID-19 Bulaşma Şekli 

 

COVID-19 enfekte olan kişinin öksürmesi, hapşırması, 
konuşması, şarkı söylemesi ve nefes alması gibi sebeplerden dolayı 
solunum yolu ile bulaşabilir. Enfekte olan kişi ile yakın temas 
sonucu temasta bulunan kişilerin ağız, burun ya da gözlerine 
girmesine sebep olabilir. Temas süresine ve fiziksel mesafeye bağlı 
olarak COVID-19 bulaşma riski artabilir (Wikipedia,07.03.2021, 
tr.wikipedia.org) . 

COVID-19  olan hastaların solunum parçacıkları 
bulaşmış olan yüzeylere temas ettikten sonra ellerin yıkanmadan 
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yüz, ağız, burun ya da göze götürülmesi sonucunda da  virüs 
bulaşabilir( Sağlık Bakanlığı,07.03.2021,covid19.saglik.gov.tr). 

3.2.3.COVID-19 Tedavisi 

 

COVID-19  için spesifik antiviral  tedavi ve aşı çalışmaları 
için araştırmalar yapılmaktadır. Tedavi semptomatiktir ve bu 
nedenle oksijen tedavisi solunum yetmezliğinin önlenmesi için ilk 
adımdır. Oksijen tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda invazif 
olmayan (NIV) ve invazif mekanik ventilasyon (IMV) ihtiyaç 
duyulmaktadır .Hastalığın ilerleyen aşamalarında yoğun bakım 
gerekmektedir (Cascella vd.,  2020 ) . 

3.2.4.COVID-19 Pandemisinin Eğitime ve  

Öğretmenlere Etkisi 

 

COVID-19 pandemisi tüm dünyada sağlık, ekonomi 
,psikolojik ,sosyal yaşam ve eğitim alanlarında önemli değişimlere 
sebep olmuştur. Pandemi sürecinde eğitim sisteminde okulların 
kapanmasıyla Türkiye de başta olmak üzere dünyanın birçok 
yerinde yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş olmuştur. 
COVID-19 pandemisi ile Türkiye’de bütün öğretim 
kademelerinde gerçekleştirilen sınavlar ertelenmiş, ölçme ve 
değerlendirmede online sınavlara geçilmiştir. Pandemiyle birlikte 
dünya genelinde eğitim ile ilgili yenilikçi ve farklı düşünme 
tarzlarının ortaya koyulması ihtiyacı doğmuştur. Aynı zamanda 
COVID-19 pandemisi ile birlikte eğitim öğretime ara vermeden 
devamlılığın sağlanabilmesi için eğitimde farklı seçeneklerin 
gerekliliği de ortaya çıkmıştır (Can,2020). 

3.3.Motivasyon 

 

Motivasyon kavramı, Latince ’’movere’’ kelimesinden 
gelmektedir ve harekete geçirmek, hareketi sağlamak olarak ifade 
edilebilir. Sosyal bilimler alanında fazla araştırılan kavramlardan 
olan motivasyon, bireylerin hareketlerinin nedenini, istikametini, 
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şiddetini ve istikrarını ortaya koyar (Fidan, 1996 Akt. Can, 2014: 
57). 

Motivasyon, güdü sözcüğü ile aynı anlamda olup 
Türkçede ‘’motive ‘’ kelimesinden türemiştir ve bir davranışın 
oluşabilmesi için hareket halinde bulunma olarak tanımlanabilir 
(Dur, 2014). 

Motivasyon sözcüğü, psikolojide sadece iç kontroller için 
geçerli olup çevresel şartlara bağlı olarak farklılık gösterebilen iç 
kontrolleri araştırarak davranışın temelini oluşturan sebepler 
üzerinde durur. Psikolojide motivasyon harekete geçmek olarak 
tanımlanır. Hareketi sağlayan ise motiv yani güdülerdir. Motivler 
ise  bariz bir şekilde gözlenemez ancak gözlenebilen bazı 
davranışlara göre çıkarımlarda bulunulabilir (İnceoğlu, 1985). 

Motivasyon, insanların hedefleri doğrultusunda harekete 
geçmeleridir. Hedefleri olan davranışlar motivasyonu sağlanmış 
davranışlardır. Bu tür davranışlar planlı olarak gerçekleşir. 
Motivasyonun üç tane unsuru vardır. Bunlar; bireylerin 
davranışlarını tetiklemesi, bu davranış için harekete geçme ve 
davranışın sürekliliğini sağlamaktır (Karadağ , 2013). 

Belirli amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelen 
insanların oluşturduğu topluluklara örgüt denir. Motivasyon, 
örgütün oluşturduğu insanların hal ve hareketlerini, davranışlarını 
etkileyen ve yön veren bir kavramdır (Örücü ve Kanbur,2008). 

Çalışanların belirli şartlar altında belirlenen hedeflere 
ulaşabilmek için gerçekleştirmeleri gereken işleri daha nitelikli ve 
kısa sürede tamamlamaları için arzu uyandırılması amacıyla verilen 
hak ve ödüller motivasyon olarak tanımlanabilir (Yeşil,2016). 

Motivasyon, insan davranışlarını harekete geçiren, 
davranışların ne ölçüde olduğunu ortaya koyan, davranışları 
yönlendirebilen ve sürekliliğini sağlayan etkenler olarak ifade 
edilebilir (Akbaba,2008). 

Motivasyon, bireylerin davranışlarının neticeleri ile 
davranışlarının oluşum süreçlerini ortaya koymaktadır. Bir bireyin 
motivasyonunun sağlanmış olması bireyin harekette bulunması, 
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bu hareketin belli bir istikametinin olması ve davranışın süreklilik 
göstermesi önemlidir. Günümüzde motivasyon kavramını 
açıklarken üç nokta temel alınmaktadır. Bunlar; 

• Davranışın oluşmasını etkileyen bireylerin 

içindeki ve sosyal çevrelerindeki kuvvetler, 

• Davranışın istikametini ortaya koyan faktörler, 

• Davranışın devamlılığının oluşmasını etkileyen 

faktörler ve süreçlerdir (Yücel ve Gülveren ,2020 

:116). 

Eğitim penceresinden motivasyon öğrencilerin derslere 
karşı tutumlarını, istekli olup olmamalarını, eğitim ve öğretim 
faaliyetlerini etkileyen bir kavramdır. Motive edilmiş bir öğrenci 
istekli olduğu için eğitim öğretim faaliyetlerinde başarı 
sağlayabilecektir. Motivasyon öğrencilere kazandırılması gereken 
davranışlara yönlendiren, öğrencilerin hedeflerini 
gerçekleştirebilmelerinde etkili olan unsurlardandır(Akbaba,2008). 

3.3.1.Motivasyonun Tarihsel Gelişimi 

 

İnsanların doğuştan gelen düşünebilme özelliğine karşın 
19.yüzyıla kadar hayvanların iç güdüleri sayesinde harekete 
geçtikleri söylenmiştir. Bu düşünceyle 1800’lü yıllarda birçok yazar 
insanlar ve hayvanlar için yapılan deneylerle iç güdü düşüncesini 
ilerleterek motivasyon kavramından bahsetmişlerdir 
(Kurtar,2018). 

1800’li tarihlerde ABD ve İngiltere’deki psikoloji ile 
uğraşan araştırmacılar tarafından motivasyon terimine ulaşılmıştır. 
Motivasyon terimine ulaşılmasıyla yöneticiler tarafından 
çalışanlarına olan bakış açılarında farklılıklar oluşmaya başlamıştır 
ve yöneticiler çalışanlarının verimliliğini arttırabilmek amacıyla 
motivasyon araçlarından yararlanmaya başlamışlardır 
(Urhan,2018). 
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3.3.2.Motivasyonun Önemi 

 

Motivasyonu sağlanmış bireylerin, amaçları 

doğrultusunda planlı olarak amaçlarına ulaşabilme ihtimalleri 

motivasyonu sağlanamamış bireylere oranla daha fazladır. 

Motivasyonun bireylerin davranışlarına yön vermesinden  dolayı 

meslek yaşamında önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir 

(Ceviz, 2018) . 

Öğretmenlik mesleğini yapan bireylerin motive olması 

hem birey için hem de öğrencileri açısından önemlilik arz eder. 

Öğretmenlerin iç motivasyonlarının sağlanabilmesi içsel faktörlere 

bağlı iken dışsal motivasyonları ise çevre faktörlerine bağlıdır. İçsel 

motivasyonu sağlanmış bireyler kendi istekleri ile hareket halinde 

bulunduklarından dolayı  öğretmenlerin okul ortamında okul 

müdürleri tarafından motive edilmesinin yanı sıra içsel 

motivasyonlarının sağlanabilmesi daha önemlidir(Çalış,2012 Akt. 

Kurtar 2018). 

 

3.3.3.Motivasyon Süreci 

 

Motivasyon insanların hedeflerine ulaşabilmek için o 
yönde davranışta bulunmasıdır. Motivasyon süreci insanların 
gereksinimleri sonucunda ortaya çıkar. Bu gereksinimlerin 
karşılanabilmesi için insanların motivasyonunun sağlanması 
önemli bir süreçtir. Motivasyon süreci üç aşamada incelenebilir; 

• Bireyin davranışlarının harekete 
geçmesiyle, fizyolojik veya psikolojik olarak amaçlarının 
belirler. 

• Birey belirlediği amaçlara ulaşmak için 
harekete geçer. 

• Birey amacına vararak ihtiyaçlarını 
giderir(Keskin,2008). 
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3.3.4.Motivasyonun Yararları 

 

Bireylerin motivasyonunu sağlamak onların nasıl 
uyarımlarda daha verimli çalışacaklarını ortaya koyar. Bu nedenle 
bireylerin temel gereksinimlerini anlayıp daha verimli çalışma 
şartları oluşturmak önemlidir. Motivasyonu sağlanmış olan 
bireylerle aynı çalışma ortamında bulunmanın faydaları şunlardır; 
(Keenan, 1996 Akt. Omirtay, 2009) 

1.Yapılacak iş istenilen sürede ve belirtilen standartta 
yapılmalıdır. 

2.Bireyler işlerini gerçekleştirirken zevkle yerine 
getirecekler ve değer gördüklerinin farkında olacaklar. 

3.İşle ilgili elde edilen başarı ilgili birimce takip edilecek ve 
bu sayede çok fazla kontrole ihtiyaç duyulmayacaktır. 

4.Çalışanların moral seviyeleri yüksek olduğunda işlerinde 
daha istekli çalışacaklar ve bu da kusursuz bir çalışma ortamının 
oluşmasına neden olacaktır. 

3.3.5.Motivasyon Teorileri 

 

Sanayi devrimiyle kurumlarda yaşanan gelişmeler sonucu 
çalışanların işlerine karşı ilgilerinin azalmaya başladığı 
görülmüştür. Araştırmacılar çalışanların işlerine karşı 
ilgisizliklerinin sebeplerini açığa çıkartmak için araştırmalara 
başlamışlardır.Bu araştırmalar sonucunda motivasyon teorileri 
ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu teoriler çalışanların ve 
yöneticilerin motivasyonlarını sağlayacak sebeplerin tespitini ve 
motivasyonlarının sağlanmasına olanak tanımaktadır. Bu teorilerin 
bazıları insanları psikolojik ve fizyolojik olarak incelerken bazıları 
ise dışsal unsur olarak incelemektedir. Motivasyon teorileri, 
kapsam teorileri ve süreç teorileri olarak incelenebilir (Keskin, 
2008). 

3.3.5.1.Kapsam Teorileri 
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Kapsam teorisi, insanları harekete geçiren içsel faktörler 
üzerinde durur. Bu teoride insanların ihtiyaçları ön plandadır. Bu 
ihtiyaçlar insanları harekete geçiren fiziksel ya da psikolojik 
faaliyetlerdir. Bu ihtiyaçlar belirli bir süre zarfında ve mekana göre 
çeşitlilik arz eder (Arıkboğa). 

Kapsam teorileri aşağıdaki başlıklar olarak incelenebilir; 

• Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi,  
• Herzberg’in Çift Faktör Teorisi 
• McClelland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi  
• Clayton  ALDERFER’in ERG 

Yaklaşımı 
 

3.3.5.1.(1).Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi 

 

Motivasyon teorilerinden ilk sırada olan teori Abraham 
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi teorisidir. Maslow, çalışmaları 
sonucunda insan ihtiyaçlarını aşama sırası şeklinde ve piramit 
olarak inşa edilmiş olduğunu ortaya atmıştır. Maslow’un teorisine 
göre iki önemli hipotez ortaya atılmıştır. Bu hipotezlerin birincisi 
insanların yerine getirdiği tüm davranışlarının ihtiyaçlarını 
gidermek olmasıdır. İnsanların tüm davranışlarının altında yatan 
sebep ihtiyaçlarıdır ve bu ihtiyaçları giderebilmek için harekette 
bulunurlar. Davranışların oluşmasında ve devam etmesindeki en 
kritik unsur ihtiyaçlardır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılarken 
kendileri için öncelik arz eden ihtiyaçlarını giderdikten sonra öteki 
ihtiyaçları açığa çıkar ve bu ihtiyaçların giderilmesi 
arzulanabilir(Koçel, 2005, ss. 636 Akt. Urhan,2018). 
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Şekil 1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

Kaynak:https://tr.wikipedia.org/wiki/Maslow_teorisi#
/media/Dosya:Maslow'un_ihtiyaclar_piramidi.png(10.04.2021). 

Maslow’a göre, insanların davranışta bulunmasına sebep 
olan ihtiyaçlar beş başlık olarak sıralanabilir. Bunlar; 

• Fizyolojik (temel) İhtiyaçlar: Yeme, uyumak,  içme, 
seks vb. 

• Güvenlik İhtiyaçları: İnsanın kendini tehlikelere karşı 
koruması güvenliği. 

• Ait Olma ve Sevgi İhtiyaçları: Bir gruba üye olmak, 
sevilmek, kabul görmek vb. 

• Saygı ve Statü İhtiyacı: Toplum içinde yer edinme. 
• Kendini Tamamlama İhtiyacı: Kişinin kendi gücünü 

fark etmesi, ortaya çıkarması. 

Fizyolojik ihtiyaçlar insanların yaşamını devam 
ettirebilmeleri için lazım olan ihtiyaçlarıdır. İnsanların sağlıklı 
olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için uyuma, yemek yeme, su 
içme,  korunma gibi fizyolojik ihtiyaçlarını gidermeleri 
gerekmektedir. Bu ihtiyaçların karşılanması en kritik etmenlerdir. 
İnsanların kendi kendini her açıdan güvende duymaları ise 
güvenlik ihtiyaçlarıyla ilgilidir. İş güvenliği, kurumun fiziki 



26 

ortamının uygunluğu ve sosyal hakları güvenlik ihtiyaçları arasında 
yer alır (Urhan,2018). 

Ait olma ve sevgi ihtiyaçları ise insanların sosyal bir varlık 
olarak kendini ait hissetmesi, sevmek ve sevilmek ihtiyaçlarının 
giderilmesidir. İnsanların toplum içinde kendini tanıtarak saygı 
görmesi ve belirli bir statü elde etmesi ise saygı ve statü ihtiyacının 
karşılanmasıdır. Bu ihtiyaçların karşılanması sonucunda kendini 
tamamlama ihtiyacı karşılanmaya başlanır. 

3.3.5.1.(2).Herzberg’in Çift Faktör Teorisi 

 

Herzberg’in araştırmalarına göre çalışan bireylerin iş 
tatminleri ekonomik, sosyal ve duygusal faktörler olarak ele 
alınabilir. Yapılan bu araştırmalar neticesinde çalışan bireylerin iş 
tatmininin artmasını sağlayan etmenler ile çalışanları yaptıkları işte 
mutlu olmalarını engelleyen etmenlerin birbirinden farklı olduğu 
ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu sebeplerden dolayı Herzberg’in 
çift faktör teorisi motivasyon sağlayan faktörler ve hijyen faktörleri 
olarak iki boyutta incelenebilir (Efil, 2010, s.121 Akt. Yeşil,2016). 

Motivasyon sağlayan faktörler, çalışan bireylerin ilgi ve 
isteklerini karşılayan bir işte çalışmaları, bu işte gelişme imkânı 
bularak başarılarının takdir edilmesi, bundan mutlu olmaları ve 
terfi etmelerine olanak sağlanması gibi etmenleri içerir. Çalışanlar 
bu faktörlere bağlı olarak ya yaptıkları işten tatmin olacaklardır ya 
da işlerinden tatmin olamayacaklardır. Bu faktörlerin sağlanması 
sonucunda çalışanlar işlerinden doyum sağlayacakları için 
motivasyonları da artacaktır. Hijyen faktörleri kurumun çalışma 
ortamı, ödenen ücret, yönetici ve çalışanlar arasındaki ilişkiler ve 
özel alanda mutlu olma gibi etmenleri kapsamaktadır. Bu faktörler 
yerine getirildiğinde çalışanların motivasyonu sağlanır. Hijyen 
faktörlerinin olumlu olup olmamasının çalışanlara bağlı olduğu 
söylenebilir(Keskin,2008). 

3.3.5.1.(3).McClelland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi  
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Mc Clelland’ın başarma ihtiyacı teorisinde insanlar üç 
ihtiyaç halinde harekette bulunur. Bu ihtiyaçlar şunlardır; 

• Bağlılık ihtiyacı 
• Güç ihtiyacı 
• Başarı ihtiyacı 

Bağlılık ihtiyacına göre sosyal bir hayat sürdüren insanlar, 
çevrelerindeki insanlarla iletişime geçme ihtiyacında bulunurlar ve 
bu iletişim insandan insana çeşitli seviyede olabilir. Bağlılık ihtiyacı 
seviyesi fazla olan insanların sorumluluk bilinci, kurumun amaçları 
için çaba sarf etme, tüm şartlara rağmen işlerini yerine getirme gibi 
konularda başarı gösterdikleri söylenebilir. 

Güç ihtiyacı ise insanların içinde yaşadığı toplumda daha 
fazla aktif olma hevesi olarak tanımlanabilir. İnsanlar bu ihtiyacını 
karşılamak için rekabet halindedir. 

Mc Clelland insanların yaşadığı sosyal ortamlarda en fazla 
tesiri olanın başarı ihtiyacı olduğu kadar başarısızlık korkusunun 
da olabileceğini söylemiştir. 

Başarı ihtiyacı doğrultusunda hareket eden kişilerin 
gösterdiği tavırlar şu şekilde sayılabilir: 

• Ödül almak yerine kişi doyum sağlamak ister. 
• Mesuliyetleri yerine getirmeye isteklidir. 
• Yerine getirebileceği amaçları belirler. 
• İş doyumunu sağladığı zaman ödüllendirilmek 

ister(Aygün,2016). 
 

3.3.5.1.(4).Clayton ALDERFER’in ERG Yaklaşımı 

 

Alderfer’in teorisine göre ihtiyaçlar üçe ayrılır.Bunlar: 

1.Varlık: Yemek yeme  ,su içme gibi fizyolojik ihtiyaçları 
kapsar. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi kurumun maddi 
imkanlarıyla ilişkilidir. 
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2.İlişki: Kişilerin karşılıklı olarak birbirleriyle ilişki halinde 
bulunma arzularıdır. İlişkide istenilen seviyeye ulaşılması insanın 
diğer kişilerle paylaşım yapmasıyla gerçekleşir. 

3.Gelişme: Kişinin ilgi ve yeteneklerini fark ederek bu 
doğrultuda yeteneklerini geliştirmesidir. 

Alderfer’in teorisine göre varlık ve ilişki ihtiyaçları 
karşılandığı zaman diğer ihtiyaçları karşılama arzusu ortaya 
çıkacaktır. Gelişme ihtiyaçları giderildiğinde  diğer ihtiyaçların 
karşılanması daha çok arzulanacaktır(Onaran,1981). 

3.3.5.2.Süreç Teorileri 
 

Süreç kuramlarına göre ihtiyaçlar kişileri harekete geçiren 
etmenlerdendir. Yerine getirilmesi gereken hedeflerin davranışın 
harekete dönüşmesini irdeleyerek, bunların neticesinde bireylerin 
motivasyonlarının nasıl sağlanabileceği araştırılmıştır (Eroğlu, 
2004: 344 akt. Ceviz, 2018). 

Süreç teorileri aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir. 
Bunlar: 

• Davranışsal şartlandırma yaklaşımı 
• Bekleyiş(beklenti) teorisi 
• Amaç teorisi 
• Eşitlik teorisi 

 

3.3.5.2.(1).Davranışsal Şartlandırma Yaklaşımı 

 

Davranışçı şartlandırma kuramı, bireylerin olumlu ya da 
olumsuz neticeler doğrultusunda bir davranışı tekrar yapıp 
yapmayacaklarının ortaya çıkmasıyla ilgilidir. Kuramda kişiler 
sonucunda ödül olan davranışa eğilim gösterirler. Kişilerin 
davranışları ödülün denetiminin sağlanmasıyla oluşmaktadır. Bu 
kuramda davranışın devamlılığı için ödüller sağlamlaştırıcı 
olmalıdır. Ödüller belirlenirken deneyim ve yanılma yolları ile 
ulaşılır. İhtiyaçlara göre ödüller değişiklik gösterebilir. Skinner , 
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olumsuz pekiştirecin sebep olacağı davranışı tuhaf, tahmin 
edilemeyen ve istenmeyen bir şekilde oluşabileceğini ,Olumlu 
pekiştirmenin örgüt hedeflerine uyumlu bir şekilde değişiklik ve 
yol gösterme ile oluşabileceği ifade edilmiştir (Şimşek vd., 
2003:148). 

3.3.5.2.(2).Bekleyiş(Beklenti) Teorisi 

 

Beklenti teorisinin kaynağı,1930 ve 1940’lı yıllarda Kurt  
Lewin  ve Edward  Tolman’ ın  araştırmalarında rastlanır. Bu 
kurama göre kişiler aklını kullanabilen ve düşünebilen canlılardır. 
Kişiler yaşadıkları ve yaşayacakları davranışları bilerek yerine 
getirirler. Kişinin motivasyonu içinde bulunduğu ortama göre 
farklılık gösterebilir. Yaşanılan bu ortam çalışanın gereksinimleri 
ve amaçlarıyla bağlantılı olursa motivasyon sağlanır. 

Victor Vromm, beklenti kuramını ilk defa dizgesel olarak 
“Work  and  Motivation” adlı kitabında yer vermiştir. Bu kuram iki 
esas boyutta ele alınabilir. Bunlar: 

• Kişilerin belirlenen davranışı yerine 
getirebileceği zaman sonuca varabilmek için beklenti 
içinde olması. 

• Oluşabilecek neticenin birey için caziplik 
durumu(Şimşek vd., 2003:145). 
Beklenti kuramına göre ,işgörenler gayretleri neticesinde 

ulaşılması gereken başarıma ve bu başarım neticesinde de  yarar 
sağlayabileceklerini düşünüyorlarsa motivasyonları yükselecektir. 
Bu teoriye göre örgütün yapısı ve kültüründeki farklılıklar 
motivasyonu etkiler(Urhan , 2018). 

3.3.5.2.(3).Amaç Teorisi 

 

Bu kuramda, bireylerin amaçları doğrultusunda şuurlu bir 
biçimde harekete geçeceği tezi üstünde durulmuştur.  Bu teoride 
bireyler çalıştıkları işleri ile uyumlu amaçlar belirlerler, bu amaçları 
yerine getirebilmek için gayrette bulunurlar ve amaçlarına 
vardıklarında zevk alırlar. Bunun sonucunda çalışanlar 
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belirledikleri amaçları yerine getirdiklerinde motivasyonları 
sağlanmış olur. Çalışanlar, çalıştıkları kurumun amaçlarını yerine 
getirdiklerinde kurum tarafında önemsendiklerini gördüklerinde 
ve  mükafatlandırıldıklarında amaçlarına ulaşmak için daha istekli 
ve motive edilmiş olurlar (Başaran, 2000 Akt., Büyükses , 2010). 

Edwin Locke tarafından geliştirildiği bilinen amaç 
teorisine göre, bireylerin önceden ortaya koyduğu amaçlarının 
olması, bu amaçları yapabilecekleri en üst seviyede ortaya 
koymaları ve amaçları gerçekleştirmek için  gayret etmeleri hem 
işlerini en yüksek seviyede yerine getirmelerini hem de 
performanslarının artmasını sağlayacaktır. Bu nedenle amaçlarını 
en üst seviyede ortaya koymaya çalışan bireyler alt seviyede 
amaçları olan bireylere göre daha çok performans sergileyecektir. 
Bu durumum da bireylerin başarı düzeyleriyle bağlantılıdır. Locke 
ile arkadaşları tarafından amaç doğrulumu ve performans düzeyi 
niteliği aşağıda ifade edilmiştir; 

• Amaçların net ve anlaşılır olarak 
belirlenmesi "yapabileceğinin en iyisini yap" 
yönergesinden daha teşvik edicidir. 

• İşgörenler amaçlarını benimsedikleri 
zaman amaçları üst seviyede olsa bile amaçlarına 
ulaşmaları alt seviyede olan amaçlara göre daha kolaydır. 

• Kurumda amaçlar işgörenlerin iştirakıyla 
oluşturulursa istihsalde miktar fazlalaşır. 

• İşgörenlere kurumun amaçlarını 
gerçekleştirme sırasında dönüt verildiğinde verimlilik 
artar(Ay ,2007). 

 

3.3.5.2.(4).Eşitlik Teorisi 

 

Bu kurama göre, çalışanların işlerini gayretle yapmaları ile 
bu iş neticesinde oluşturulan ürünlerin arasında uygunluk 
oluşturmaya çalışıldığı ortaya atılmıştır. Bu teorinin en çok bilinen 
fikri Adams'ın denklik teorisidir (Çetinkanat, 2000: 27 Akt. İner  
,2010). 



31 

Eşitlik teorisinde, çalışanlar işlerinde gösterdikleri çabayı 
ve bunun neticesini diğer çalışanlarla kıyaslama yoluna giderler. Bu 
kıyaslama çoğu zaman çalışanın çabası ile neticesi nicelik olarak 
belirlenir. Çalışanın bu kıyaslama neticesinde anlamlandıracağı 
tüm eşit olmayan hallerde çalışan bu eşitsizlği ortadan kaldırmak 
için harekete geçer. Çalışanlar yaptıkları işi ve bunun neticesini 
kendisinden başka çalışanlarla kıyaslarlar. Denklik teorisi 
çalışanlara yönetim olarak aynı koşullar sağlandığında çalışanların 
motive olacağı ve haksız bir şekilde koşullar oluşturulduğunda 
hareket edildiğinde ise motivasyonun sağlanmasının zor 
olabileceğini ifade etmektedir (Günbayı, 2000: 42 Akt. İner, 2010). 

 

3.3.6.Motivasyon Türleri 

 

3.3.6.1.İçsel Motivasyon 

 

İçgüdüsel motivasyon, tüm canlılarda doğuştan ve aniden 
oluşan, hiç değişim göstermeyen, bilinçli olmayan, akla ve mantığa 
dayanmadığı görülen motivasyon türüdür. İçgüdüler bilinçsiz olan 
davranışlar olmalarına rağmen belirgin refleksler ile kendiliğinden 
oluşan davranışlar neticesinde evrensel bir düzenin içindedirler 
fakat içgüdüler bilinçli olarak yapılan insan davranışlarını 
tanımlayamaz. Bu nedenle içsel güdülerle insanların 
davranışlarında değişiklik oluşmasını sağlanamaz (Genç, 1990). 

İçsel motivasyon, insanların dış etkenlerden bağımsız 
olarak kendi istekleri, dürtüleri ve uyarıcılarından oluşmaktadır. 
İçsel motivasyon içsel ödüllerle bağlantılıdır. Bireyin kendini 
motive etmesi içsel bir ödül olarak nitelendirilebilir. İçsel 
ödüller,dışsal ödüller kadar zor değildir ve önemlilik derecesi daha 
fazladır. Önemlilik derecesinin fazla olmasının sebebi bireyin 
otokontrolünü sağlaması ve bağımsız olarak oluşmasıdır (Yücel ve 
Gülveren, 2020 :125). 
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3.3.6.2.Dışsal Motivasyon 
 

Dışsal motivasyon, insanların motive edici uyarıcıları 
çevrelerinden alması olarak tanımlanabilir. Bir davranışın 
tamamlanma isteği dış kaynaktan takip edilir. Davranışın 
tamamlanması neticesinde uyarıcıların dıştan olmasına karşın 
davranışı tamamlayan birey ödüllendirme beklentisindedir 
(Leadership-Central, 2018 Akt. Urhan, 2018). 

Motivasyon türlerinden içsel motivasyon, insanların  
kendileri ile ilgili istek, gereksinim ve beklentileri iken dışsal 
motivasyon ise insanların kendi dışında ve çevredeki uyarıcılara 
göre  gelişen istek, beklenti ve gereksinimlerini oluşturur. Dışsal 
motivasyon içsel motivasyondan farklı olarak olumlu olmayan 
uyarıcıları da içerir. Bu olumsuz uyarıcılar bireylerin bulunduğu 
ortamda motivasyonlarını düşürür (Urhan,2018). 

3.3.7.Motivasyonda Temel Kavramlar 

 

 İhtiyaç, dürtü, davranış ve hedef motivasyonu oluşturan 
temel kavramlardır( Önen ve Tüzün, 2005 Akt. Kurtar , 2018). 

3.3.7.1.İhtiyaçlar 
 

İhtiyaçlar, motivasyon kavramının öncelikli basamağıdır. 
İnsanların ana gereksinimlerini oluşturur. Bu gereksinimler, 
“biyolojik gereksinimler”, “ruhsal gereksinimler” ve “sosyal 
içerikli gereksinimler” olarak kabul edilir. İhtiyaçlar bireylerin 
motivasyonunun sağlanabilmesi için doğrudan veya dolaylı olmak 
üzere etkilidir. 

3.3.7.2.Dürtü  
 

Biyolojik, ruhsal ve sosyal içerikli ihtiyaçlardan herhangi 
birine gereksinim duyulduğu zaman insan bedeninde değişiklikler 
meydana gelir. Bunun sonucunda organizmanın eyleme 
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geçebilmesi için güç meydana gelir ve bu sayede amaca uygun 
olarak birey hareket etmeye yönelir. Bireyin harekete geçebilmesi 
dürtünün hızına ve derecesine göre farklılık gösterebilir. 

3.3.7.3.Davranış  
 

Bireylerin bir olaya karşısında gösterdikleri tutum ve 
hareketleri davranışı oluşturur. Davranışlar belirlenen amaca ulaşır 
ulaşmaz itici kuvvet kaybolur ve diğer amaca yönelme meydana 
gelir. 

 

3.3.7.4.Hedef  
 

Hedef, bireylerin akıllarında elde etmek istedikleri 
amaçlarının idrak edilerek davranışın oluşabilmesi için itici 
kuvvetin sebebi olarak tanımlanabilir. Bireylerin tüm 
hareketlerinin altında bir sebep ve amaçları vardır. Hedefler içsel 
gereksinimlerle ya da dışsal dürtülerle ortaya çıkar. Hedefine 
varmakta güçlük çeken bireylerin motivasyon düzeyi alt 
seviyelerde görülebilir. 

 

3.3.8.Öğretmenlerin Motivasyonlarını Etkileyen 

Faktörler 

 

Baltaş (2020)’ a göre bireylerin çalıştıkları kurumda motive 

olmalarını etkileyen etmenler; 

• Öğrenme ve gelişme olanaklarının olması, 

• Başarılı olma duygusunu yaşamış olmak, 

• Değerli olduğunu hissetmek, bireyin işi ile ilgili 

sorumlulukları üstlenmesi, 

• Yaptığı işten tatmin olması olarak ifade edilebilir. 

• Öğretmenlerin motivasyonlarına etki eden 

unsurlar şu şekilde sayılabilir; 
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• Ekonomik etmenler 

• Özendirme ve ödül sisteminin kullanılmaması 

• Zamanın doğru yönetilememesi 

• Önemsenmeme, takdir görmemek 

• Derslerin fazla olması  

• İkinci bir işte çalışmak 

• İçsel motivasyonun  sağlanamaması 

• İş doyumunun sağlanamaması ve tükenmişliğin 

yaşanması 

• Fazla sorumluluk yüklenmesi (Shukr vd., 2016). 

Öğretmenlerin motivasyonları, maaş, meslekte yükselme, 
iş yoğunluğunun fazla olması, mesleki eğitim ve geliştirme olanağı, 
toplumsal bağ, çevre şartları, öğrencilerin hal  ve hareketleri gibi 
etmenlere göre farklılıklar gösterebilir. Bu etmenlerden bir veya 
daha fazlasının yerine getirilmesi sonucunda işten doyum 
sağlanmasına ve motive olunmasını sağladığı söylenebilir 
(Brownell ve Tanner, 2012). 

Dünyada, öğretmenlerin motivasyonlarına yönelik yapılan 
araştırmaların az olduğunu dolayısıyla alakalı psikolojik kuramların 
dikkate alınmasının gelişmekte olan ülkeler için öğretmenlerin 
motivasyonlarına yönelik malumatlara katkı sağladığı söylenebilir. 
Öğretmenlerin kendi gelişimleri için belirledikleri amaçlara ulaşma 
yolunda motivasyonlarının sağlanmasından öte ilk olarak ana 
gereksinimlerinin giderilmesi lazımdır. Daha sonra dışsal olan 
gereksinimler ile çevre etmenlerinin giderilmesi ve son olarak da 
içsel etmenler ilerleyen süreçlerde öğretmenlerin gayretini ve 
başarımlarını kuvvetli bir düzeyde motive edilmesine olanak 
sağlar. Bu bağlamda gelişmekte olan ülkelerde öğretmenlerin 
motivasyonları yapılan araştırmalarla tahlil edilip sekiz grupta 
incelenebilir. Bunlar; 

1) İş Yükü ve Zorluklar: Gelişmekte olan ülkelerde 
öğretmenler için sınıf  güçlükleri ve istekleri 
fazlalaşmaktadır. 
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2) Ücretlendirme ve Teşvikler: Öğretmenlere verilen 
maaşlar çoğunlukla düşük seviyededir ve düzenli olarak 
ödenememektedir. 

3)  Tanınma ve Prestij: Pekçok ülkede öğretmenlik 
mesleğine duyulan toplumsal saygı azalmaktadır. 

4) Hesap Verebilirlik: Öğretmenler çoğunlukla az destek 
görmelerine karşın hesap verebilirlik haliyle oldukça 
fazla karşılaşmaktadırlar. 

5) Kariyer Gelişimi: Öğretmenlik mesleğinde kariyer 
gelişimi için sunulan  olanaklar azdır. 

6) Kurumsal Çevre: Öğretmenler belirgin olmayan ve 
daima değişime uğrayan politikalarla ve eğitim 
yönetimleriyle denk gelirler. 

7) Güç: Öğretmenler okul yönetimi ve bakanlık 
politikalarını etkileme gücünde aktif değillerdir. 

8) Öğrenme Materyali ve Olanakları: Öğretmenler okul 
ortamında ihtiyaçları olan öğrenme materyallerini 
sağlamakta zorluk çekmektedirler(Guajard ,2011). 

 

 

3.3.9.Öğretmenlerin Motivasyonlarının Arttırılması 

 

EI-Education International (2016), öğretmenlerin 
motivasyonlarının artırılmasına yönelik etmenlere şu şekilde yer 
verilmiştir; 

• Maaşlar ve sosyal koruma: Öğretmenlere verilen 
maaş ve sağlık sigortaları, sunulan hizmetler 
mesleğin statüsüne uygun bir şekilde düzenlenmeli 
ve öğretmenlik mesleği dışında olan kamu 
çalışanlarına sunulan hizmetlerle aradaki fark fazla 
olmamalıdır. 

• Öğretmenlerin mesleki özerkliği:  Müfredat içeriğine 
uygun olarak öğretmenlerin pedagojik alanda 
uzmanlaşmasını sağlamak ve eğitim-öğretim 
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süreçlerini öğrencilere yönelik ve sınıf ortamları 
olarak düzenlenmesidir. 

• Okul liderliği işlevleri: Okulda işbirliğine dayalı 
eğitim ortamlarının oluşması için okul liderliği 
işlevlerine yer verilmesi, öğretmenlerin ihtiyaçları 
olan eğitim-öğretim için kaynak ve gereçlere 
ulaşımının sağlanmasıdır. 

• Yetkilendirilmiş okul yönetim organları: Okulların 
kalitesini arttırabilmek için öğretmenlerin desteğinin 
sağlanması ve  öğretmenlere yetki verilmesidir. 

Mesleğe yeni başlayan öğretmenler için hizmet öncesi 
eğitimde öğretmenlik uygulamalarına fırsat sağlanmalı ve rehberlik 
çalışmaları yapılmalıdır. 

Öğretmenlere hayat boyu öğrenme olanakları sağlanmalı, 
ücretsiz mesleki gelişimlerini destekleyici kurslar, seminerler 
düzenlenmelidir. 

Öğretmenler, mesleklerine en yüksek seviyede motive 
olmak için bazı esas davranışları kazanmaları gerekmektedir. Bu 
davranışlar şu şekilde incelenebilir;( Rogers , 1969 Akt. Yazıcı 
,2009) 

• Öz farkındalık: Öğretmenler kendi 
gereksinimlerinin, düşüncelerinin ve hislerini fark 
ederlerse bu durum öğrencilerinin de öz farkındalık 
seviyelerinin arttırılmasını sağlar. Öz farkındalık 
seviyesinin arttırılması, hayatta üzüntü, sevinç veren 
durumları anlama, sosyal, kültürel ve aile hayatta da  
yansımaların görülmesini sağlar. 

• Tutarlılık: Tutarlılık söylenilen sözlerle 
gerçekleştirilen davranışların dengesi olarak 
tanımlanabilir. Etkili olan öğretmenler değerlerinin, 
görüşlerinin ve sahip oldukları bilgilerin farkında 
olan bireylerdir. Bu sayılanlarla ilgili olarak 
farkındalık seviyesinde olan öğretmenler bununla 
birlikte tutarlı davranmaya özen gösterirler. 

• Koşulsuz olumlu kabul: Öğretmenlerin öğrencileri 
ile kurdukları iletişim, öğrencileri nasıl davranmış 
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olurlarsa olsunlar koşulsuz kabul etmeye yönelik 
olmalıdır. Koşulsuz kabul öğrencilerin bütün 
davranışlarını muhakeme etmeden kabullenmek ama 
aynı zamanda yapılan bütün davranışları 
onaylamamak gerekir. 

• Doğallık-içtenlik: Öğretmenler öğrencileri ile 
kurdukları iletişimde doğal ve içten davranmalıdırlar. 

• Empati: Öğretmenler öğrencilerinin duygularını, 
düşüncelerini, davranışlarını ve bu davranışlarının 
altındaki sebepleri bulmaya, anlamaya yönelik 
olmalıdırlar ve empati kurabilme yeteneğinde 
olmalıdırlar. 

• İletişim becerileri: Etkili olan öğretmen, 
öğrencilerinin aktardıkları mesajları anlayabilmekte 
ve nedenlerini bulma yeteneğinde olandır. 

 
Öğretmenlerin kendi zümre öğretmenleriyle 

iletişimlerinin güçlü olması, yöneticileri tarafından 
ödüllendirilmeleri, çalışma ortamlarının huzur ve güven verici 
olması, ilişkilerin sağlıklı olması, okul ortamında kuralların 
uygulanması, eşit ve adaletli davranışların hakim olması, 
öğretmenlerin isteklerinin göz önünde bulundurulması, 
çalışmalarının göstermiş oldukları performansın  dikkate alınarak 
ve objektif olarak değerlendirilmesi öğretmenlerin 
motivasyonlarını arttıran etmenler arasında sayılabilir (Büyükses, 
2010). 

Öğretmenlik mesleği bireylerin bulundukları düzeyden 
daha üst düzeylere yükselmesini sağladığı için meslekten doyum 
alınamaması halinde öğretmenlerin yetiştirdiği kuşakların fiziksel 
ve ruhsal gelişimleri açısından negatif olarak etkilenebilecekleri 
ifade edilebilir. Bu nedenden dolayı öğretmenlerin 
motivasyonlarının arttırılması önemlilik arz etmektedir(Ceviz , 
2018). 

Okullarda merkeziyetçi bir yapının uygulanması 
öğretmenlerin okula olan isteklerini, okulu sahiplenmelerini 
negatif olarak etkilemekte ve olumsuz tutumlar sergilemelerine 
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neden olabilmektedir. Özdeşleşme ile birlikte öğretmenler 
şartların olumsuz olmasına rağmen okullarını sahiplenerek 
sorumluluklarını yerine getirebilmektedir. Sinizm ise 
özdeşleşmenin tersi olarak okulların yönetiminde sorunların 
olmasına ve hedeflerin dışına çıkılmasına neden olduğu 
söylenebilmektedir. Sürekli değişime uğrayan okulların 
gelişimlerini devam ettirebilmeleri için öğretmenlerin fedâkar bir 
şekilde çalışabilmelerine fırsat sağlayabilmek için okulda 
oluşabilecek olumsuz hareket ve davranışların sebeplerinin 
irdelenip çözülmesi sağlanmalıdır. Bu durum da öğretmenlerin 
varlığının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu yönde 
yapılan araştırmalar ile öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme ve 
sinizme yönelik fikirleri alınarak okulların başarılarının devamlı 
olmasını sağlamak adına öğretmenlerin algılarının ne derece 
önemli olduğunun açığa çıkarılması amaçlanmıştır. Okullarda 
özdeşleşme ve sinizmin araştırılmasının öğretmenlerin 
verimliliğini sağlama, performansını arttırma ve motivasyonlarını 
sağlamak için yararlı olabileceği ifade edilebilir (Argon ve Ekinci, 
2016). 

Öğretmenlerin çalışma alanları olan okullarda 
gereksinimleri giderilerek uygun alanlar yaratılmalıdır. Bu sayede 
öğretmenler motive bir şekilde kendilerinden beklenen 
davranışları gerçekleştirmek için hareket ederler. Okulda 
öğretmenlerin motivasyonunun sağlanabilmesi okul müdürlerinin 
öğretmenleri ne ölçüde tanıdıklarıyla ilgili olarak farklılık 
göstermektedir. Öğretmenlerini iyi tanıyan okul müdürleri 
öğretmenleri motive ederek aynı zamanda verimliliği de 
arttırabilir(Dur , 2014). 

3.3.10.Motivasyon Düzeyleri Düşük ve Yüksek Olan 

Öğretmenlerin Özellikleri 

 

Motivasyon düzeyleri yüksek olan öğretmenlerin 
özellikleri şu şekilde sıralanabilir;(Küçük ,2018 Akt. Karayiğit , 
2019) 

• Tekdüzelik çıkmazında olmamakta, 
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• Mesleğinden doyum sağlamış olmakta, 
• Kendisini okul düzenine ait hissetmekte, 
• İşini daha nitelikli yapmakta, 
• Zamanını daha verimli kullanmakta, 
• Rahat, mutlu ve daha faydalı olmakta, 
• İşini severek yapmakta, 
• Daha nitelikli ve verimli eğitim ortamı sağlamaktadır. 
Motivasyon düzeyi düşük olan öğretmenlerin özellikleri 

ise;( Skinner ve Belmont,1991 Akt.Urhan,2018) 

• Görevlerini yerine getirmekte zorlanabilirler. 
• Derslerinde aktif olarak davranışta bulunamazlar. 
• Derslerini ve etkinliklerini çok fazla dikkate almazlar. 
• Sınıf yönetimini sağlamakta zorlanabilirler. 
• Okula, derslerine ve öğrencilerine karşı belirli bir 

amaçları olmayabilir. 
• Okul kültürünün oluşmasına katkı sağlamakta 

gönüllü değillerdir. 
• Öğrenme-öğretme süreçlerinde sürekliliği devam 

ettirmekte başarılı değillerdir. 
 

Motive olmuş ve motive olmamış öğretmen tutumları 
arasında ayrımlar oluşabilmektedir. Motive olmuş tutumların 
belirli bir yönü vardır. Bu doğrultuda yapılması gereken işler istekle 
odaklanarak, tutarlı ve sürekli bir şekilde yerine getirilir. İşlerini bu 
şekilde yerine getiren öğretmenlerde olumlu öğretmenlik 
davranışları görülür ve ne kadar güçlükle karşı karşıya gelseler bile 
işlerini gayretle ve  azimle yerine getirirler (Urhan, 2018). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM 

 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın modeli, evren ve 
örneklemi, veri toplama araçları  ve verilerin analizine ait 
açıklamalara yer verilmiştir. 

4.1.Araştırmanın Modeli 
 

COVID-19 pandemi döneminde öğretmenlerin 
motivasyon düzeylerinin belirlenerek çeşitli demografik 
değişkenlere göre incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada nicel 
araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada katılımcıların 
işaretlemiş oldukları bilgilerin çeşitli analizler yoluyla istatistiksel 
olarak test edilmesi söz konusudur (Yıldırım, 1999). Bu sebeple 
nicel araştırma modelinin kullanılması uygun olmaktadır. 
Araştırmada katılımcıların bir konu hakkındaki algılarının, 
tutumlarının veya yönelimlerinin ne düzeyde / ne yönde olduğu 
istatistiksel olarak belirlenmek istenmiştir (Büyüköztürk, Kılıç-
Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2017, s. 184). Bu isteğe 
uygun olan araştırma modeli; betimsel tarama modelidir. Karasar’a 
(2012) göre geçmişte veya şu anda devam eden bir durumu olduğu 
gibi betimlemeyi hedefleyen araştırma deseni tarama araştırması 
olarak isimlendirilir (Akt. Özdemir ve Doğruöz, 2020, s. 68). 

 

4.2.Araştırmanın Evreni Ve Örneklemi 

 

COVID-19 salgını sürecinde öğretmenlerin motivasyon 
düzeylerinin incelenmesi için yapılan bu araştırmanın evrenini 
Kahramanmaraş ili merkez Onikişubat, Dulkadiroğlu ilçelerinde 
ve Türkoğlu ilçesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında ilkokul, 
ortaokul, lise ve anaokullarında görev yapan öğretmenler 
oluşturmaktadır. Evren büyüklüğünü tespit edip evreni temsil 
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edebilecek örneklem sayısını belirleyebilmek amacıyla İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüklerinin sitelerinde araştırma yapılmıştır. Ulaşılan 
bilgiler doğrultusunda; 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 
Türkoğlu’nda 834 öğretmen, Onikişubat’ta 5.725 öğretmen, 
Dulkadiroğlu’nda ise 3.232 öğretmen bulunmaktadır. Yapılan 
hesaplamaya göre araştırmanın evreninin toplamda 9.791 
öğretmenden oluştuğu belirlenmiştir. Edinilen bilgilerden sonra 
araştırmanın örneklemini seçme aşamasına geçilmiştir. Evren 
içerisinden belirlenen koşullar doğrultusunda seçilmiş olan ve 
evreni temsil eden alt gruba örneklem denir (Büyüköztürk, vd., 
2017). “Örneklem, evreni temsil etmek üzere çeşitli tekniklerle 
evren elemanlarından seçilen ve üzerinde inceleme yapılan 
gruptur” (Özen ve Gül, 2007, s. 397). Örneklemin belirlenmesinin 
ardından yeterli olan örneklem büyüklüğünün hesaplanması 
gerekmektedir. Yapılan hesaplamalarda madde sayısı dikkate 
alınabilmektedir. Bryman ve Cramer’e   (2001) göre madde 
sayısının en az 5 katı; Nunnally’ye (1978) 10 katı olarak örneklem 
büyüklüğü seçilebilir (Akt., Ergene, 2020). Ancak örneklem 
büyüklüğü hakkında yapılan birçok araştırma sonucunda 
ulaşılabilen en fazla örneklem büyüklüğüne ulaşılması daha 
güvenilir sonuçlara ulaşmada önem teşkil etmektedir 
(Büyüköztürk vd., 2017). Bu çalışmada kullanılan ölçeğin 24 
maddesinin olması dolayısıyla 240’tan fazla örneklem 
büyüklüğünün uygun olacağına karar verilmiştir. Tüm 
hesaplamaların ardından araştırmanın örneklemini 308 öğretmen 
oluşturmuştur. Bu öğretmenlere online form aracılığıyla 
ulaşılmıştır. Araştırmada örnekleme daha rahat ulaşabilmek için 
kolaylı/uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kolaylı 
örnekleme yöntemi ile düşük maliyetle zamandan tasarruf edilir 
(Şimşek, 2018).  Katılımcıların formları gönüllülük esasına göre 
doldurmaları gerektiği hassasiyetle belirtilmiştir. Gönderilen 
online formlardaki tüm sorulara “gerekli” işaretlemesi yapıldığı 
için boş form dönüşü olmamıştır. Katılımcılar hakkında bilgi 
edinmek için ve sonrasında fark analizlerinde bağımsız değişken 
olarak kullanmak amacıyla formda yer alan demografik sorulara 
verilen yanıtlar Tablo 1’de gösterilmiştir.  
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Tablo 1. Katılımcılara Ait Kişisel Bilgiler  

Kategoriler Gruplar f % 

Cinsiyet 
 

Kadın 214 30,5 
Erkek 94 69,5 

 Toplam 308 100,0 

Eğitim Durumu 
Lisans 256 83,1 

Lisansüstü 52 16,9 
Toplam 308 100,0 

Yaş 20-25 arası 13 4,2 
 26-30 arası 122 39,6 
 31-35 arası 57 18,5 
 36-40 arası 44 14,3 
 41-45 arası 38 12,3 
 46 ve üzeri 34 11,1 
 Toplam 308 100,0 
Kurum Türü Anaokulu 22 7,1 
 İlkokul 149 48,4 
 Ortaokul 92 29,9 
 Lise 45 14,6 
 Toplam 308 100,0 
Kıdem 1-5 yıl 80 26,0 
 6-10 yıl 101 32,8 
 11-15 yıl 51 16,6 
 16-20 yıl 28 9,1 
 21-25 yıl 28 9,1 
 26 yıl ve üzeri 20 6,4 
 Toplam 308 100,0 
Covid-19 geçirdiniz 
mi ? 

Evet 54 17,5 

 Hayır 254 82,5 
 Toplam 308 100,0 
Yakın çevrenizde 
Covid-19  

Evet 234 76,0 

geçiren oldu mu ? Hayır 74 24,0 
 Toplam 308 100,0 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin 
çoğunluğunun kadın öğretmenler olduğu görülmektedir. 
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun lisans 
mezunu olduğu,20-25 yaş aralığında olan öğretmenlerin sayısının 
diğer yaş aralıklarından fazla olduğu ,ilkokulda görev yapmakta 
olan öğretmenlerin sayısının diğer kurum türlerinde görev yapan 
öğretmenlerin sayısından fazla olduğu, kıdeme göre 26 yıl ve üzeri 
görev yapan öğretmenlerin sayısının diğer kıdem aralıklarından az 
olduğu ve araştırmaya katılan öğretmenlerden büyük 
çoğunluğunun COVID-19 geçirmediği görülürken yakın 
çevresinden birinin COVID-19 geçirmiş olan öğretmenlerin 
sayısının fazla olduğu görülmektedir. 

 

4.3.Veri Toplama Araçları 

Öğretmenlerin COVID-19 sürecinde motivasyonlarının 
ne düzeyde olduğunu belirlemek ve çeşitli değişkenlere göre 
incelemek amacıyla katılımcılara iki bölümden oluşan form 
gönderilmiştir. Formun ilk bölümünde “Kişisel Bilgiler Soruları” 
yer almaktadır. Formun ikinci bölümünde ise araştırmanın fark 
analizlerinde bağımlı değişken olarak kullanılan “Öğretmen 
Motivasyon Ölçeği”  bulunmaktadır.  

Formun “Kişisel Bilgiler Soruları”nda yedi adet soru 
bulunmaktadır: Cinsiyet, eğitim durumu, yaş, kurum türü, mesleki 
kıdem, kendisinin COVID-19 geçirip geçirmeme durumu ve yakın 
çevresinden birinin COVID-19 geçirip geçirmeme durumuna ait 
bilgilerdir. Bu değişkenler katılımcıları tanıma amaçlı 
kullanılmasının yanı sıra fark analizlerinde bağımsız değişken 
olarak da ele alınmıştır. 

Araştırmanın ikinci bölümünde yer alan “Öğretmenlerin 
Motivasyon Ölçeği” öncelikle Taşpınar (2006) tarafından 
geliştirilmiştir (Polat, 2010). Ancak turizm sektöründe kullanılan 
bu ölçek Polat (2010) tarafından öğretmenler ile yapılacağı için 
revize edilmiş ve tekrar gerekli olan analizler yapılarak geçerli ve 
güvenilir bir ölçek olup olmadığına bakılmıştır.  
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Ölçek 24 maddeden ve 2 boyuttan oluşmaktadır. 5’li 
Likert tipinde oluşturulan ölçeğin aralıkları aşağıdaki gibidir: 

(1) Hiçbir Zaman, 

(2) Nadiren, 

(3) Bazen, 

(4) Çoğu Zaman, 

(5) Her Zaman. 

Boyutlar, dışsal motivasyon ve içsel motivasyon olmak 
üzere ikiye ayrılmıştır. Tablo 2’de ölçek boyutları, madde 
numaraları ve madde sayıları gösterilmektedir.  

Tablo 2. Öğretmenlerin Motivasyon Ölçeği Boyutları 

Hakkında Bilgiler 

Boyutlar Madde Numaraları Madde 
Sayısı 

Dışsal 
Motivasyon 

3,9,10,15,17,18,19,20,21,22,23,24 12 

İçsel Motivasyon 1,2,4,5,6,7,8,11,12,13,14,16 12 

Tablo 2’de yer alan bilgiler incelendiğinde ölçekte dışsal 
motivasyon boyutunda 12 madde; içsel motivasyon boyutunda 12 
madde olmak üzere toplam 24 madde bulunmaktadır. Ölçekten 
alınan yüksek toplam puan öğretmenlerin motivasyon 
düzeylerinin yüksek olduğunu; ölçekten alınan düşük puan 
öğretmenlerin motivasyon düzeylerinin düşük olduğunu 
göstermektedir. Ölçek toplamından alınabilecek en yüksek puan 
120 iken, en düşük puan 24’tür. Dışsal motivasyon ve içsel 
motivasyon boyutundan ayrı ayrı alınabilecek en yüksek puan 60 
iken; en düşük puan 12’dir. Aynı zamanda boyutlar için de alınan 
yüksek puan yüksek düzeyde dışsal/içsel motivasyonun varlığına; 
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düşük puan düşük düzeyde dışsal/içsel motivasyonun varlığına 
işaret etmektedir. Bununla birlikte ölçekteki 5’li Likert yapısından 
yola çıkılarak değişkenlere ait ortalama değerlerinde yorulama 
yapılabilmesi için aralıklar belirlenmiştir (5-1=4; 4/5=0,80). 
Oluşan 0,80’lik değeri her düzey için eşit bir şekilde dağıtım 
yapılmış ve yorumlama aralıkları belirlenmiştir. Belirlenen düzeyler 
aşağıdaki gibidir: 

(1,00-1,79) Çok Düşük Düzey, 

(1,80-2,59) Düşük Düzey, 

(2,60-3,39) Orta Düzey, 

(3,40-4,19) Yüksek Düzey, 

(4,20-5,00) Çok Düzey.  

Polat’ın (2010) geliştirdiği ‘‘Öğretmen Motivasyon Ölçeği’’ 
İTÜ Geliştirme Vakfı okulunda çalışan 168 öğretmen ve İstanbul 
Sarıyer ilçesinde yer alan özel okul öncesi eğitim kurumlarının 
bazılarında çalışan 108 öğretmen olmak üzere toplamda 276  
öğretmene gönderilerek ölçeğin ön uygulaması yapılmıştır. Ön 
uygulama için katılımcılara gönderilen ölçeklerin tamamına 
ulaşılmıştır. 24 maddeden oluşan ölçeğin birden çok boyutta 
anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmek için Açımlayıcı Faktör 
Analizi yapılmıştır. Ölçeğin faktör analizi sonucunda ölçeğin iki alt 
boyutunun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Birinci faktör 12 
maddeden, ikinci faktörün de 12 maddeden oluştuğu görülmüştür. 
Yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi’nde de ortaya çıkan faktörler 
doğrulanmıştır. Ortaya çıkan değerlerin yeterli uyum indekslerine 
sahip olduğu araştırmacı tarafından raporlanmıştır (Polat, 2010).  

Öğretmenlerin Motivasyon Ölçeği’nin güvenirlik analizi 
ölçek genelinde ve alt boyutlarda Polat (2010) tarafından test 
edilmiştir. Sonuçlar birinci boyut için α=0,872; ikinci boyut için 
α=0,876 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca ölçek maddelerinin toplam 
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korelasyonu değerleri 0,311 ile 0,677 arasında değişmekte olduğu 
belirtilmiştir. Tüm bu değerlerin yeterli ve iyi düzeyde olduğu 
rapor edilmiş, güvenilir bir ölçek olduğu belirtilmiştir (Polat, 
2010).  

Bu çalışma kapsamında yapılan güvenirlik analizi 
sonuçları ile birlikte tüm değerler Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Öğretmenlerin Motivasyon Ölçeği’nin 

Güvenirlik Analizi Sonuçları  

Boyutlar Polat’ın (2010)  
hesapladığı α değerleri 

Bu çalışma kapsamında 
hesaplanan α değerleri 

Dışsal 
Motivasyon  

0,872 0,829 

İçsel 
Motivasyon 

0,876 0,783 

Toplam 0,917 0,886 

Tablo 3’te yer alan Cronbach’s Alpha katsayıları 
incelendiğinde bu çalışmada ve ölçeğin geliştirildiği çalışmada 
0,70’ten büyük değerlerin olduğu görülmüştür. Büyüköztürk, 
Çokluk ve Köklü’ye (2018) göre bu değerin 0,70’ten büyük olması 
güvenilir bir ölçek olduğunu kanıtlar niteliktedir. Hesaplanan bu 
değerlerin yeterli düzeyde güvenirliği gösterdiği 
söylenebilmektedir.  

4.4.Veri Analiz Yöntemi 

COVID-19 sürecinde öğretmenlerin motivasyon 
düzeylerini belirlemek ve çeşitli değişkenlere göre incelemek 
hedefi ile gerçekleştirilen bu çalışmada verilerin istatistiksel olarak 
çeşitli işlemlerden geçirilmesi gerekmiştir. Bu istatistiksel işlemler 
SPSS 22.0 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 
betimleyici istatiksel bilgilerini elde etme aşamasında aritmetik 
ortalama, standart sapma, standart hata gibi analizler kullanılmıştır.  

Araştırmanın fark analizlerini gerçekleştirebilmek için 
parametrik ya da parametrik olmayan analiz yöntemlerinden 
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hangilerinin seçileceğine karar verilmesi gerekmektedir. Bunun 
için de verilerin normal dağılım sergileyip sergilemediği kontrol 
edilmelidir. Bu işlem birkaç basamaktan oluşmaktadır. Öncelikle 
ölçeğin basıklık-çarpık (skewness-kurtosis) değerleri incelenmiştir. 
Normallik varsayımlarından biri olan normallik testleri 
(Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk) de aynı işlem basamağında 
incelenmiş olup sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Öğretmenlerin Motivasyon Ölçeği’nin Basıklık-
Çarpıklık (Skewness-Kurtosis) Değerleri 

Boyut Basıklı
k 

Sh Çarpı
klık 

Sh Kolmog
orov-

Smirnov 
p 

Shapir
o-Wilk 

p 

Dışsal 
Motivasy
on 

-0,507 0,139 -
0,010 

0,277 0,000 0,000 

İçsel 
Motivasy
on 

-0,498 0,139 0,713 0,277 0,016 0,000 

Toplam -0,507 0,139 0,371 0,277 0,002 0,001 

 Tablo 4 incelendiğinde ölçeğin basıklık ve 
çarpıklık değerlerinin ±1 değerleri arasında olduğu görülmektedir. 
Bu değerler ±1 arasında kalıyorsa normallikten uzak olmayan bir 
durum söz konusudur (Büyüköztürk, vd., 2018, s. 59). Ayrıca 
değerlerinin ±1,5 arasında yer almasının da normalliğe işaret 
edeceğini söyleyen çalışmalar da mevcuttur (Tabachnick ve Fidell, 
2013). Her iki çalışmaya da bu çalışmanın verileri uygunluk 
göstermektedir. Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk normallik 
testlerinin p değerleri incelendiğinde 0,05’ten küçük olduğu 
görülmektedir. Bir veri setinin normal dağılım göstermesi için 
normallik testlerinin p değeri 0,05’ten büyük olmalıdır (Can, 2017). 
Normallik varsayımlarının kontrolünde basıklık ve çarpıklık 
değerlerinin uygun olduğu görülmüştür. Ancak normallik 
testlerinin sonuçları p <0,05 olmasından dolayı normallik 
varsayımı karşılanmamıştır. 
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Normallik varsayımlarından bir diğeri olan grafiklerin 
kontrolü de yapılmıştır. Buna göre; Histogram Grafiği, Q-Q Plot 
Grafiği, Gövde-Yaprak Grafiği ve Kutu Grafiği incelenmiş olup 
şekillerde gösterilmiştir. 

Şekil 2. Öğretmenlerin Motivasyon Ölçeği Veri 
Dağılımının Histogram Grafiği 

 

Şekil 3. Öğretmenlerin Motivasyon Ölçeği Veri Dağılımının Q-

Q Plot Grafiği 
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Şekil 4. Öğretmenlerin Motivasyon Ölçeği Veri Dağılımının 

Kutu Grafiği 

 

Şekillerin incelenmesine göre ölçeğe verilen yanıtların 
normal dağılımı Histogram Grafiğinde hafif düzeyde sola 
çarpıklıkla birlikte normale yakın bir eğri olduğu görülmektedir. 
Q-Q Plot Grafiğinde bazı uç değerlerin olduğu ve o uç değerlerin 
normallik doğrusundan sapmaya sebep olduğu görülmektedir. 
Kutu Grafiğinde de yine uç değerlerin olduğu görülmüştür. Bu 
sebeple daha iyi bir karar verebilmek için tüm değişkenler 
açısından incelemeler yapılmıştır. Değişkenlerde yapılan 
incelemeler ve bazı değişkenlerdeki grupların farklı frekanslarının 
olması ve bu frekansların karşılaştırmalarda kullanıldığında 
güvenilir sonuçlar vermesinden yana duyulan kaygı sebebiyle bazı 
değişkenlerde non-parametrik analiz yöntemlerinin kullanılmasına 
karar verilmiştir. Buna göre cinsiyet, eğitim durumu, COVID-19 
geçirip geçirmeme durumu ve yakın çevresinde COVID-19 
geçmiş olan birinin olup olmadığı durumu değişkenlerinde 
parametrik analiz yöntemleri kullanılmasına; yaş, mesleki kıdem ve 
kurum türü değişkenlerinde non-parametrik analiz yöntemleri 
kullanılmasına karar verilmiştir. 
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Fark analizleri yapılırken ikili grupların olduğu 
durumlarda parametrik analizler yapılmıştır. Bu sebeple bağımsız 
örneklemler t-testi uygulanmıştır. İkiden fazla grubun olduğu 
durumlarda parametrik olmayan analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu 
durumda Kruskal-Wallis H testinden faydalanılmıştır. Kruskal-
Wallis H testinde ortaya çıkan anlamlı farklılıkların hangi ikili 
gruplar arasında olduğunu tespit edebilmek için Bonferroni 
düzeltmesinden yararlanılmıştır. Sonuçların yorumlanmasında 
anlamlılık düzeyi p = 0,05 olarak kabul edilmiştir. 

4.5.Bulgular 

4.5.1. COVID-19 Sürecinde Öğretmenlerin 

Motivasyonları Ne Düzeydedir? 

Tablo 5. Öğretmenlerin COVID-19 Sürecinde 
Motivasyon Düzeylerinin Betimleyici İstatistiksel Bilgileri 

Boyutlar n X̅ SS Sh %95 Güven 
Aralığı 

Düzey 

Alt 
Sınır 

Üst 
Sınır 

 

Dışsal 
Motivasyon 

308 3,68 0,674 0,03 3,61 3,76 Yüksek 

İçsel 
Motivasyon 

308 3,98 0,504 0,02 3,92 4,04 Yüksek 

Toplam 308 3,83 0,547 0,03 3,77 3,89 Yüksek 

 Tablo 5’te yer alan bilgilerin incelenmesi 
sonucunda öğretmenlerin COVID-19 sürecinde motivasyon 
düzeyleri ölçek toplamında %95 güven aralığında 3,77-3,89 alt ve 
üst sınırlarında yüksek düzey olarak bulunmuştur (X̅=3,83; 
SS=0,547). Alt boyutlarda yapılan incelemelere göre dışsal 
motivasyon boyutunda (X̅=3,68; SS=0,674) ve içsel motivasyon 
boyutunda (X̅=3,98; SS=0,504) da yüksek düzeyde 
motivasyonlarının olduğu görülmektedir. Ölçekte yer alan 
maddeleri öğretmenlerin algılarına göre tek tek inceleyebilmek 
adına betimleyici istatistiksel hesaplamalar yapılmıştır. Sonuçları 
Tablo 6’da gösterilmiştir. 
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Tablo 6. Öğretmenlerin Motivasyon Düzeylerine Ait 
Ölçek Maddelerinin Betimleyici İstatistiksel Bilgileri 

Ölçek Maddeleri n X̅ SS Düzey 

1. Yaptığım işte başarılı olduğumu 
düşünüyorum. 

308 4,16 0,545 Yüksek 

2. Yaptığım işle ilgili sorumluluklar 
verilmesi bana kendimi değerli 
hissettiriyor. 

308 4,16 0,761 Yüksek 

3. İş arkadaşlarımın tavrı ve 
davranışları beni onurlandırıyor.. 

308 4,06 0,710 Yüksek 

4. İşimin yapılmaya değer bir iş 
olduğuna inanıyorum. 

308 4,59 0,631 Çok 
yüksek 

5. İşimi tam anlamıyla yapılabilecek 
yetkiye sahip olmam, işimi isteyerek 
yapmama neden oluyor. 

308 4,38 0,759 Çok 
yüksek 

6. Yaptığım işin saygın olduğuna 
inanıyorum. 

308 4,21 0,978 Çok 
yüksek 

7.  Kendimi kurumun önemli bir 
çalışanı olarak görüyorum. 

308 4,12 0,860 Yüksek 

8. Yaptığım işle ilgili konularda karar 
verebilmem beni mutlu ediyor. 

308 4,47 0,637 Çok 
yüksek 

9. Yöneticilerin tavır ve davranışları 
beni onurlandırıyor. 

308 3,94 0,925 Yüksek 

10. Gerektiğinde izin kullanabilmem 
beni rahatlatıyor. 

308 3,86 1,101 Yüksek 

11. Çalışma ortamımda fiziksel 
şartların uygun olduğunu 
düşünüyorum. 

308 3,40 1,074 Yüksek 

12. Yemek, çay-kahve, ulaşım gibi 
imkanların ücretsiz sağlanması 
verimli çalışmamı sağlıyor. 

308 3,16 1,573 Orta 

13. İş yerindeki araç ve gereçlerin 
yeterli olduğunu düşünüyorum. 

308 2,93 1,148 Orta 

14. Çalışanlarla iyi ilişkiler içinde 
olmam işe keyifle gelmemi sağlıyor. 

308 4,42 0,701 Çok 
yüksek 

15. Konularında uzman olan 
kişilerden eğitim almam etkililiğimi 
artırıyor. 

308 4,22 0,861 Çok 
yüksek 
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16. Kurumun ileriki yıllarda daha iyi 
olacağına inanıyorum. 

308 3,82 0,985 Orta 

17. Yöneticimle ilişkilerimin iyi 
olması işe isteyerek gelmeme neden 
oluyor. 

308 4,36 0,764 Çok 
yüksek 

18. İşimde terfi imkanımın olması 
çalışma isteğimi artırıyor. 

308 3,20 1,384 Orta 

19. Yöneticimin anlaşmazlıklarımı 
çözmekte verdiği destek beni 
rahatlatıyor. 

308 4,02 0,980 Yüksek 

20. Başarımdan dolayı ekstra ücret 
ödenmesi çalışma isteğimi artırıyor. 

308 3,43 1,514 Yüksek 

21. Başarımdan dolayı 
ödüllendirilmem çalışma isteğimi 
artırıyor. 

308 3,94 1,242 Yüksek 

22. Problemlerimin çözümünde 
çalışma arkadaşlarımın yardımcı 
olması beni rahatlatıyor. 

308 3,43 1,288 Yüksek 

23. Bu iş yerinden emekli 
olabileceğime inanıyorum. 

308 3,13 1,368 Orta 

24. Yaptığım işten aldığım ücretin 
miktarı beni tatmin ediyor. 

308 2,65 1,261 Orta 

Toplam 308 3,83 0,547 Yüksek 

Tablo 6’da ölçek maddelerine ait verilen betimleyici 
istatistiksel sonuçlar yer almaktadır. Hesaplanan değerler ölçek 
aralıklarına göre incelenmiştir. Buna göre “İşimin yapılmaya değer bir 
iş olduğuna inanıyorum.” ifadesinin yer aldığı 4. madde en yüksek 
ortalama değere sahiptir ve “Çok yüksek düzey” olarak 
değerlendirilmiştir (X̅=4,59; SS=0,631). “Yaptığım işten aldığım 
ücretin miktarı beni tatmin ediyor.” ifadesinin yer aldığı 24. madde en 
düşük ortalama değere sahiptir ve “Orta düzey” olarak 
değerlendirilmiştir. Başka bir deyişle; öğretmenler mesleklerinin 
yapılmaya değer bir iş olduğuna çok yüksek düzeyde inanırken; 
işten aldıkları ücretin miktarının tatmin edici bir seviyede olduğuna 
orta düzeyde katılmaktadırlar. 
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4.5.2. Öğretmenlerin COVID-19 Sürecinde 

Motivasyon Düzeyleri ile Cinsiyet Değişkeni Arasında 

Anlamlı Düzeyde Bir Farklılık Var Mıdır ? 

Tablo 7. Öğretmenlerin Motivasyon Düzeylerinin 
Cinsiyet Değişkenine Göre t-testi Sonuçları 

Boyutl
ar 

Cinsiy
et 

n X̅ SS 

Sh 
%95 

Güven 
Aralığı t sd p 

 
Alt sınır-
Üst sınır 

Dışsal 
M. 

Kadın 
21
4 

3,6
5 

0,67
8 

0,0
4 

3,5
5 

3,7
3 

-
1,46

3 

30
6 

0,14
5 

Erkek 94 
3,7
7 

0,66
0 

0,0
6 

3,6
4 

3,8
9 

   

İçsel 
M. 

Kadın 
21
4 

3,9
3 

0,49
3 

0,0
3 

3,8
6 

4,0
0 

-
2,49

1 

30
6 

0,01
3* 

Erkek 94 
4,0
9 

0,51
5 

0,0
5 

3,9
8 

4,1
9 

   

Topla
m 

Kadın 
21
4 

3,7
9 

0,54
2 

0,0
3 

3,7
1 

3,8
6 

-
2,04

8 

30
6 

0,04
1* 

Erkek 94 
3,9
3 

0,55
0 

0,0
5 

3,8
1 

4,0
3 

   

*p<0,05   

Tablo 7’de COVID-19 sürecinde öğretmenlerin 
motivasyon düzeyleri ile cinsiyet değişkeni arasındaki fark 
analizinin bağımsız örneklemler t-testi sonuçları yer almaktadır. 
Yapılan hesaplamalar sonucunda ölçek toplamında cinsiyet 
değişkenine göre öğretmenlerin motivasyon düzeylerinde p = 0,05 
kabul edilen değerine göre anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu 
görülmüştür [t(306) = -2,048; p < 0,05]. Ortalamalara bakıldığında 
bu anlamlı farklılığın erkeklerin lehine bir sonuç doğurduğu 
görülmektedir. Diğer bir ifadeyle; erkeklerin motivasyon düzeyi 
kadınların motivasyon düzeyine göre anlamlı bir şekilde daha 
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fazladır. Alt boyutlarda yapılan incelemelerde dışsal motivasyon 
boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılığa rastlanmamıştır [t(306) = -
1,463; p > 0,05]. Ancak erkeklerin ortalaması kadınların 
ortalamasından daha fazla olduğu gözlenmiştir. Bu ortalama 
değerlerin “yüksek” düzeyde olduğu görülmüştür. İçsel 
motivasyon boyutuna bakıldığında; öğretmenlerin içsel 
motivasyon düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık 
oluşturduğu görülmüştür [t(306) = -2,491; p < 0,05]. Ortalama 
değerlere bakıldığında yine bu fark erkeklerin lehinedir. Buna 
sonuca göre erkeklerin içsel motivasyon düzeyleri kadınlarınkine 
göre anlamlı bir şekilde daha fazladır. 
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4.5.3. Öğretmenlerin COVID-19 Sürecinde Motivasyon Düzeyleri ile Eğitim Durumları 

Arasında Anlamlı Düzeyde Bir Farklılık Var Mıdır? 

Tablo 8. Öğretmenlerin Motivasyon Düzeylerinin Eğitim Durumu Değişkenine Göre t-testi 

Sonuçları 

Boyutlar Mezuniyet  n X̅    SS 
Sh %95 Güven Aralığı 

t sd p 
 Alt sınır-Üst sınır 

Dışsal M. 
Lisans 256 3,69 0,683 0,04 3,59 3,77 0,413 306 0,680 

Lisansüstü. 52 3,65 0,632 0,08 3,49 3,83    

İçsel M. 
Lisans 256 3,98 0,513 0,03 3,91 4,04 -0,396 306 0,693 

Lisansüstü. 52 4,01 0,460 0,06 3,88 4,14    

Toplam 
Lisans 256 3,83 0,557 0,03 3,76 3,90 0,072 306 0,943 

Lisansüstü. 52 3,83 0,500 0,06 3,70 3,96    
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Tablo  8’de öğretmenlerin COVID-19 sürecinde 
motivasyon düzeylerinin eğitim durumu değişkenine göre fark 
analizlerinin bağımsız örneklemler t-testi sonuçları yer almaktadır. 
Yapılan analiz sonuçlarına göre p = 0,05 anlamlılık düzeyinde 
ölçek toplamında anlamlı farklılık bulunmamıştır [t(306) = 0,072; p 
> 0,05]. Alt boyutlar incelendiğinde dış motivasyon boyutunda 
[t(306) = 0,413; p > 0,05] ve içsel motivasyon boyutunda [t(306) = -
0,396; p > 0,05] öğretmenlerin eğitim durumuna göre anlamlı 
düzeyde bir farklılık olmadığı görülmektedir.  

 Tablo 8’de yer alan mezuniyet değişkeninin 
gruplarının ortalama değerleri incelendiğinde ölçek toplamında 
lisans ve lisansüstü grubunun ortalama değerlerinin eşit olduğu 
görülmüştür (X̅=3,83). Bu değer “yüksek” düzey aralığına denk 
gelmektedir. Ancak dışsal motivasyon ve içsel motivasyon 
boyutlarında grupların ortalama değerlerinde anlamlı farklılık 
oluşturmayacak şekilde fark vardır. Tüm değerlerin yüksek 
düzeyde yer almasıyla birlikte dışsal motivasyon boyutunda lisans 
grubunun ortalamasının lisansüstü grubuna göre daha fazla olduğu 
görülmektedir. İçsel motivasyon boyutunda ise lisansüstü 
grubunun ortalama değeri lisans grubunun ortalama değerine göre 
daha fazladır. Ancak ortalama değerler arasındaki bu farklılıklar 
istatistiksel olarak anlamlılık teşkil etmemektedir. 

  

4.5.4. Öğretmenlerin COVID-19 Sürecinde 
Motivasyon Düzeyleri ile Yaş Değişkeni Arasında Anlamlı 
Düzeyde Bir Farklılık Var Mıdır ? 
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Tablo 9. Öğretmenlerin COVID-19 Sürecinde Motivasyon Düzeylerinin Yaş Değişkenine Göre 
Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları 

Boyutlar  Yaş n X̅ SS Sıra Ortalaması sd χ2 p Fark 

Dışsal 1 20-25 13 3,66 0,837 156,62 5 5,339 0,376  

 2 26-30 122 3,65 0,671 148,95     

 3 31-35 57 3,60 0,703 141,96     
 4 36-40 44 3,66 0,674 153,30     
 5 41-45 38 3,86 0,556 178,54     

 6 46 ve üzeri 34 3,80 0,691 169,32     

İçsel 1 20-25 13 3,97 0,584 154,81 5 14,628 0,012* 3-5 
 2 26-30 122 3,94 0,476 146,32    3-6 

 3 31-35 57 3,88 0,499 132,25     

 4 36-40 44 3,95 0,498 146,35     

 5 41-45 38 4,16 0,495 187,39     
 6 46 ve üzeri 34 4,13 0,549 189,79     

Toplam 1 20-25 13 3,81 0,692 154,31 5 9,505 0,091  
 2 26-30 122 3,79 0,536 147,56     
 3 31-35 57 3,74 0,551 140,44     
 4 36-40 44 3,80 0,513 146,73     
 5 41-45 38 4,01 0,499 184,37     
 6 46 ve üzeri 34 3,97 0,587 179,72     

*p<0,05 
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Tablo 9’daki sonuçlar öğretmenlerin COVID-19 salgını 
sürecinde motivasyon düzeylerinin yaş değişkenine göre anlamlı 
farklılık oluşturup oluşturmadığının tespit edilebilmesi için 
uygulanan Kruskal-Wallis H testi değerleri ile çeşitli betimleyici 
istatistik değerleridir. Fark analizleri kapsamında ölçek toplamına 
bakıldığında p = 0,05 anlamlılık düzeyine göre öğretmenlerin 
motivasyon düzeyleri ile yaş değişkeni arasında anlamlı farklılık 
olmadığı görülmüştür [χ2

(5)= 9,505; p > 0,05]. Başka bir deyişle; 
öğretmenlerin algıları doğrultusunda motivasyon düzeyleri 
yaşlarına göre anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. Öğretmenlerin 
ölçek toplamında yer alan ortalama değerlerine bakıldığında tüm 
gruplarda yüksek düzeyde motivasyon algısına sahip olduğu 
görülmüştür. Ölçek toplamında 41-45 yaş aralığının en yüksek 
ortalama değere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. 

Alt boyutlarda yapılan incelemelerde dışsal motivasyon 
boyutunda öğretmenlerin yaş değişkenine göre anlamlı düzeyde 
bir farklılık olmadığı görülmektedir [χ2

(5)= 5,339; p >0,05]. Dışsal 
motivasyon boyutundaki grupların ortalama değerleri 
incelendiğinde yüksek düzeyde ortalama değerlerin olduğu 
görülmektedir. En yüksek ortalama değere 41-45 yaş arasında olan 
öğretmenlerin sahip olduğu görülmektedir. 

İçsel motivasyon alt boyutunda yapılan hesaplamalar 
doğrultusunda yaş değişkenine göre anlamlı düzeyde bir farklılık 
olduğu tespit edilmiştir [χ2

(5)= 14,628; p < 0,05]. Tespit edilen 
anlamlı farklılığın değişkende yer alan gruplardan hangi ikili grup 
arasında olduğunu belirleyebilmek amacıyla non-parametrik analiz 
yönteminde uygulanan Bonferroni Corrected Pairwise çoklu 
karşılaştırma analizinden faydalanılmıştır. Bonferroni düzeltmesi 
ile yapılan analiz sonuçlarına göre 31-35 yaş ile 41-45 yaş ikili grubu 
ve 31-35 yaş ile 46 yaş ve üzeri ikili gruplarından kaynaklanan 
anlamlı farklılık söz konusudur. Sıra ortalamalarının dikkate 
alınarak hangi grubun lehine bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. 
Buna göre, 31-35 yaş ile 41-45 yaş ikili grubundaki anlamlı farklılık 
41-45 yaş arası grubunun lehinedir. 31-35 yaş ile 46 yaş ve üzeri 
ikili grubunda ortaya çıkan anlamlı farklılık 46 yaş ve üzeri 
grubunun lehinedir. Başka bir deyişle; ortaya çıkan anlamlı farklılık 
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ikili gruplardan daha fazla yaşa sahip olan öğretmenlerin lehinedir 
ve bu durumda yaşı daha büyük olan öğretmenlerin motivasyon 
düzeyleri COVID-19 sürecinde daha fazladır yorumu yapılabilir. 

4.5.5. Öğretmenlerin COVID-19 Sürecinde 

Motivasyon Düzeyleri ile Kurum Türü Değişkeni Arasında 

Anlamlı Düzeyde Bir Farklılık Var Mıdır ? 
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Tablo 10. Öğretmenlerin COVID-19 Sürecinde Motivasyon Düzeylerinin Kurum Türü 
Değişkenine Göre Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları 

Boyutlar Kurum n X̅ SS 
Sıra 

Ortalaması 
sd χ2 p 

Dışsal Anaokulu 22 3,62 0,594 145,95 
3

 1,31
1 

0,727 

 İlkokul 149 3,68 0,670 153,27   

 Ortaokul 92 3,72 0,713 162,40   

 Lise 45 3,64 0,660 146,61   

İçsel Anaokulu 22 4,09 0,409 173,73 
3

 3,25
9 

0,353 

 İlkokul 149 3,96 0,487 150,89   

 Ortaokul 92 3,94 0,534 147,88   

 Lise 45 4,07 0,534 170,60   

Toplam Anaokulu 22 3,85 0,462 159,86 
3

 0,28
8 

0,962 

 İlkokul 149 3,82 0,540 151,82   

 Ortaokul 92 3,83 0,578 156,69   

 Lise 45 3,86 0,559 156,27   
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Tablo 10’da öğretmenlerin COVID-19 sürecinde 
motivasyon düzeylerinin kurum türü değişkenine göre anlamlı 
düzeyde bir farklılık oluşturup oluşturmadığının fark analizi olan 
Kruskal-Wallis H testi sonuçları yer almaktadır. Analiz sonuçları 
incelendiğinde ölçek toplamında grupların ortalama değerleri 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı 
görülmektedir  [χ2

(3)= 0,288; p > 0,05]. Ortalama değerler arasında 
anlamlı bir fark olmamasına rağmen en yüksek ortalama değere 
sahip olan lise grubu; en düşük ortalama değere sahip olan ise 
ilkokul grubudur. Genel olarak ortalama değerlerinin yüksek 
düzeyde olduğu belirtilebilir.  

 Alt boyutlarda yapılan incelemeler sonucunda 
dışsal motivasyon boyutunda grupların ortalama değerler 
arasındaki farkların istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadığı 
tespit edilmiştir [χ2

(3)= 1,311; p > 0,05]. Grupların ortalama 
değerlerinin yüksek düzeyde olduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte 
dışsal motivasyon boyutundaki en yüksek ortalama değerin 
ortaokula; en düşük ortalama değerin ise anaokulu grubuna ait 
olduğu, ancak bu değerlerin anlamlı düzeyde bir farklılık 
oluşturmadığı söylenebilir. 

 İçsel motivasyon alt boyutundaki hesaplanan 
değerler incelendiğinde grupların ortalama değerleri arasındaki 
farkların p = 0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı 
ortaya çıkmıştır [χ2

(3)= 3,259; p > 0,05]. Grupların ortalama 
değerlerinin yüksek düzey aralığına denk geldiği görülmektedir. 
Ayrıca en yüksek ortalama değere sahip olan grubun anaokulu; en 
düşük ortalama değere sahip olan grubun ortaokul kurum türünde 
görev yapan öğretmenler olduğu belirtilebilir.  

4.5.6. Öğretmenlerin COVID-19 Sürecinde 

Motivasyon Düzeyleri ile Mesleki Kıdem Değişkeni 

Arasında Anlamlı Düzeyde Bir Farklılık Var Mıdır ? 
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Tablo 11. Öğretmenlerin COVID-19 Sürecindeki Motivasyon Düzeylerinin Mesleki Kıdem 
Değişkenine Göre Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları 

Boyutlar  Kıdem n X̅ SS Sıra Ortalaması sd χ2 p Fark 

Dışsal 1 1-5 yıl 80 3,73 0,768 162,48 5 6,151 0,292  

 2 6-10 yıl 101 3,60 0,603 142,77     

 3 11-15 yıl 51 3,63 0,692 146,29     
 4 16-20 yıl 28 3,69 0,615 156,13     
 5 21-25 yıl 28 3,88 0,700 184,96     
 6 26 ve üzeri 20 3,75 0,606 157,80     

İçsel 1 1-5 yıl 80 3,99 0,492 156,46 5 14,711 0,012* 2-5 

 2 6-10 yıl 101 3,91 0,479 139,03     

 3 11-15 yıl 51 3,90 0,530 140,46     

 4 16-20 yıl 28 4,04 0,390 161,11     

 5 21-25 yıl 28 4,18 0,663 200,95     
 6 26 ve üzeri 20 4,15 0,420 186,28     

Toplam 1 1-5 yıl 80 3,86 0,599 160,34 5 10,104 0,072  

 2 6-10 yıl 101 3,76 0,490 141,41     

 3 11-15 yıl 51 3,76 0,567 141,71     

 4 16-20 yıl 28 3,87 0,439 155,75     

 5 21-25 yıl 28 4,03 0,668 194,98     
 6 26 ve üzeri 20 3,95 0,457 171,45     

*p<0,05  



63 

Tablo 11’de COVID-19 sürecinde öğretmenlerin 
motivasyon düzeyleri ile mesleki kıdem değişkeni arasında anlamlı 
düzeyde bir farklılık olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla 
yapılan Kruskal-Wallis H testi sonuçları bulunmaktadır. Yapılan 
analiz sonuçlarına göre ölçek toplamında p = 0,05 anlamlılık 
düzeyine göre anlamlı bir fark yoktur [χ2

(5)= 10,104; p > 0,05]. 
Ölçek toplamında öğretmenlerin kıdemlerine göre hesaplanan 
ortalama değerleri incelendiğinde bütün değerlerin yüksek düzey 
aralığında yer aldığı görülmektedir. Bununla birlikte en yüksek 
ortalama değerin olduğu grubun 21-25 yıl kıdeme sahip 
öğretmenlerin olduğu grup olduğu belirtilebilir. 

Alt boyutlarda yapılan fark analizleri sonucunda dışsal 
motivasyon boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılığa 
rastlanmamıştır [χ2

(5)= 6,151; p > 0,05]. Grupların ortalama 
değerlerinin incelenmesi sonucunda tüm değerlerin yüksek 
düzeyde olduğu görülmektedir. Ancak bu değerler arasındaki 
farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı uygulanan analizler 
sonucunda raporlanmıştır. En yüksek dışsal motivasyon ortalama 
puanına sahip olan grubun 21-25 yıl kıdeme sahip öğretmenler 
olduğu belirtilmektedir. 

İçsel motivasyon alt boyutunda uygulanan Kruskal-Wallis 
H testi sonucunda anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu 
görülmüştür [χ2

(5)= 14,711; p < 0,05]. Ortaya çıkan anlamlı 
farklılığın hangi ikili gruplar arasında olduğunu belirleyebilmek 
amacıyla Bonferroni Düzeltmesi ile hesaplama yapılmıştır. Yapılan 
hesaplama sonucunda 6-10 yıl ile 21-25 yıl ikili grubu arasındaki 
farkın anlamlı farklılığa sebep olduğu raporlanmıştır. Sıra 
ortalamaları dikkate alındığında bu fark 21-25 yıl kıdeme sahip 
olan öğretmenlerin lehinedir. Başka bir deyişle; 21-25 yıl kıdeme 
sahip olan öğretmenlerin içsel motivasyon düzeyleri 6-10 yıl 
kıdeme sahip öğretmelerin içsel motivasyon düzeylerinden 
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksektir. 
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4.5.7. Öğretmenlerin COVID-19 Motivasyon Düzeyleri ile COVID-19 Geçirip 

Geçirmemeleri Durumu Arasında Anlamlı Düzeyde Bir Farklılık Var Mıdır ? 

Tablo 12. Öğretmenlerin COVID-19 Sürecindeki Motivasyon Düzeylerinin COVID-19 Geçirip 
Geçirmeme Durumuna Göre t-testi Sonuçları 

Boyutlar Covid-19 n X̅ SS Sh 

%95 Güven 
Aralığı 

t sd p 
Alt sınır-Üst 

sınır 

Dışsal M. Evet 54 3,77 0,660 0,08 3,59 3,93 0,990 306 0,323 
 Hayır 254 3,66 0,677 0,04 3,57 3,75    

İçsel M. Evet 54 4,06 0,484 0,06 3,93 4,18 1,216 306 0,225 

 Hayır 254 3,96 0,508 0,03 3,90 4,03    
Toplam Evet 54 3,91 0,529 0,07 3,77 4,04 1,171 306 0,243 

 Hayır 254 3,81 0,550 0,03 3,75 3,88    
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Tablo  12’de öğretmenlerin COVID-19 sürecindeki 
motivasyon düzeylerinin kendisinin COVID-19 geçirip 
geçirmeme durumuna göre bağımsız örneklemler t-testi sonuçları 
yer almaktadır. Öğretmenlere “COVID-19 geçirdiniz mi ?” sorusu 
sorulmuş ve “evet/hayır” şeklinde cevap vermeleri beklenmiştir. 
Verilen cevapların çeşidine göre motivasyon düzeylerinde anlamlı 
farklılık oluşup olmadığı fark analizi ile tespit edilmiştir. Buna göre 
ölçek genelinde yapılan analizlerde kabul edilen p = 0,05 anlamlılık 
düzeyine göre ortalama değerler arasında anlamlı bir farklılığa 
rastlanmamıştır [t(306) = 1,171; p > 0,05]. Grupların ortalamaları 
incelendiğinde yüksek düzeyde motivasyondan söz edilebilirken; 
“evet” cevabını verenlerin ortalama değerleri “hayır” cevabını 
verenlerin ortalama değerlerinden daha yüksek olarak 
bulunmuştur (X̅=3,91). Ancak bu farklılık anlamlı düzeyde 
değildir. 

Alt boyutlarda yapılan incelemelerde dışsal motivasyon 
boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı görülmüştür 
[t(306) = 0,990; p > 0,05]. Grupların ortalama değerlerinin yüksek 
düzey aralığında yer aldığı kabul edilmektedir. Bununla birlikte 
ölçek genelinde olduğu gibi dışsal motivasyon boyutunda da 
COVID-19 geçirenlerin motivasyon ortalamaları COVID-19 
geçirmeyenlerin ortalamalarından daha yüksektir (X̅=3,77). Ancak 
bu fark anlamlı düzeyde değildir. 

Alt boyutlardan olan içsel motivasyon boyutunda yapılan 
fark analizlerinin değerlerine göre anlamlı düzeyde bir farklılık 
gözlenmemiştir [t(306) = 1,216; p > 0,05]. Grupların ortalama 
değerleri diğer boyutlarda olduğu gibi yüksek düzeydedir ve içsel 
motivasyon boyutunda da COVID-19 geçirenlerin ortalama 
değeri anlamlı düzeyde olmamasına rağmen daha yüksektir 
(X̅=4,06). 

4.5.8. Öğretmenlerin COVID-19 Sürecinde 
Motivasyon Düzeyleri ile Yakın Çevresinde COVID-19 
Geçiren Olup Olmaması Durumu Arasında Anlamlı 
Düzeyde Bir Farklılık Var Mıdır ? 
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Tablo 13. Öğretmenlerin COVID-19 Sürecindeki Motivasyon Düzeylerinin Öğretmenin Yakın 
Çevresinden Birinin COVID-19 Geçirip Geçirmeme Durumuna Göre t-testi Sonuçları 

Boyutlar Covid-19 n X̅ SS Sh 
%95 Güven Aralığı 

t sd p 
Alt sınır-Üst sınır 

Dışsal M. Evet 235 3,72 0,669 0,04 3,63 3,81 1,899 306 0,058 

 Hayır 73 3,55 0,678 0,07 3,40 3,71    

İçsel M. Evet 235 3,97 0,524 0,03 3,90 4,04 -0,604 306 0,546 

 Hayır 73 4,01 0,437 0,05 3,92 4,12    

Toplam Evet 235 3,85 0,557 0,03 3,77 3,92 0,886 306 0,376 

 Hayır 73 3,78 0,515 0,06 3,67 3,91    
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Tablo 13’te araştırmaya katılan öğretmenlerin COVID-19 
sürecindeki motivasyon düzeyleri ile yakın çevresinden birisinin 
COVID-19 geçirip geçirmeme durumu arasında anlamlı farklılık 
olup olmadığının fark analizi sonuçları yer almaktadır. Yapılan fark 
analiz bağımsız örneklemler t-testi’dir. Öğretmenlere “Yakın 
çevrenizden birisi COVID-19 geçirdi mi?” sorusu sorulmuş, 
“evet” ya da “hayır” cevaplarını vermeleri beklenmiştir. 
İstatistiksel olarak yapılan hesaplamalar sonucunda ölçek 
toplamında evet ve hayır diyen grupların motivasyon düzeyleri 
arasında anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı görülmüştür [t(306) 

= 0,886; p > 0,05]. Grupların ortalama değerlerine bakıldığında 
yüksek düzeyde ortalama değere sahip oldukları belirtilebilir. 
Ayrıca ölçek genelinde, COVID-19 geçiren yakını olanların 
motivasyon düzeyi COVID-19 geçiren yakını olmayanların 
motivasyon düzeyine göre daha fazladır (X̅=3,85). 

Alt boyutlar için yapılan fark analizlerinde dışsal 
motivasyon boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı 
bulunmuştur [t(306) = -; p > 0,05]. Grupların ortalama değerleri 
yüksek düzeydedir. Evet cevabını verenlerin ortalama değeri hayır 
cevabını verenlerin ortalama değerine göre daha fazladır (X̅=3,72). 

İçsel motivasyon boyutunda yapılan fark analizleri 
sonucuna göre grupların ortalama değerleri arasında anlamlı 
düzeyde bir farklılığa rastlanmamıştır [t(306) = -0,604; p > 0,05]. 
Bununla birlikte grupların ortalama değerleri yüksek düzeyde 
olarak bulunmuştur. Aynı zamanda yakın çevresinde COVID-19 
geçirmeyenlerin içsel motivasyon düzeyi diğerlerine göre daha 
fazladır (X̅=4,01). Ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde değildir.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

5.1.Tartışma 

Araştırmanın bu bölümünde, COVID-19 sürecinde 
öğretmenlerin motivasyonlarının ne düzeyde olduğunun tespiti ve 
bu düzeyin katılımcılara ilişkin demografik değişkenlere göre göre 
anlamlı düzeyde farklılık oluşturup oluşturmadığı amaçlanarak 
veriler ve bulgular doğrultusunda tartışma bölümüne yer 
verilmiştir. 

Araştırmaya göre öğretmenlerin COVID-19 sürecinde 
motivasyon düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu, alt boyutlarda 
yapılan incelemeler sonucunda dışsal ve içsel motivasyon 
boyutlarının da yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Urhan’ın 
(2018) çalışmasında öğretmenlerin içsel motivasyon düzeylerinin 
yüksek olduğu ve dışsal motivasyonlarının ise orta düzeyde olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmada COVID-19 sürecinde öğretmenlerin 
motivasyon düzeyleri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı 
düzeyde bir farklılık olduğu görülmüştür ve erkeklerin motivasyon 
düzeyi kadınların motivasyon düzeyine göre anlamlı bir şekilde 
daha fazlayken dışsal motivasyon boyutunda anlamlı bir farklılık 
görülmemektedir. Kadınların motivasyon düzeyinin düşük 
olmasının sebepleri arasında sorumluluklarının fazla olması, eş 
rolü ,annelik rollerinin ve öğretmenlik rollerinin olması sayılabilir.  
Fakat erkeklerin ortalaması kadınların ortalamasından daha 
fazladır. İçsel motivasyon boyutunda ise erkeklerin içsel 
motivasyon düzeyleri kadınlarınkine göre anlamlı bir şekilde daha 
fazla olduğu görülmektedir. Bu çalışmadan farklı olarak Kurt’un 
(2013) çalışmasında öğretmenlerin motivasyon düzeyleri ile 
cinsiyetleri arasında anlamlı farklılık görülmediği sonucuna 
ulaşılmıştır. 
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Araştırmaya göre öğretmenlerin motivasyon düzeylerinin 
eğitim  durumuna göre anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Alt boyutlar incelendiğinde dışsal 
motivasyon boyutunda ve içsel motivasyon boyutunda 
öğretmenlerin eğitim durumuna göre anlamlı düzeyde bir farklılık 
olmadığı görülmektedir. Recepoğlu’ nun (2012)  öğretmenlerin iş 
motivasyonları ile ilgili yaptığı çalışmada da öğretmenlerin 
motivasyonlarının eğitim durumlarına göre anlamlı farklılık 
göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Dur (2014)   çalışmasında ise 
öğretmenlerin motivasyon düzeyleri ile  eğitim durumlarının 
anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu 
sonuca göre doktora eğitimi alan öğretmenlerin motivasyon 
düzeylerinin daha yüksektir. 

Araştırmada , öğretmenlerin motivasyon düzeyleri ile yaş 
değişkeni arasında anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Buna 
göre öğretmenlerin algıları doğrultusunda motivasyon düzeyleri 
yaşlarına göre anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. Bu çalışmaya 
benzer olarak Karaköse ve Kocabaş’ın(2006) çalışmasında özel ve 
devlet okullarında çalışmakta olan öğretmenlerin iş doyumu ve 
motivasyon düzeylerinin yaşa  göre anlamlı farklılık göstermediği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmaya göre öğretmenlerin COVID-19 sürecinde 
motivasyon düzeylerinin kurum türü değişkenine göre anlamlı 
düzeyde bir fark olmadığı görülmektedir. Alt boyutlar 
incelendiğinde dışsal motivasyon boyutunda ve içsel motivasyon 
boyutunda öğretmenlerin motivasyon düzeylerinin kurum türüne 
göre  anlamlı bir farklılık oluşturmadığı ortaya çıkmıştır. Urhan 
(2018) çalışmasında öğretmenlerin motivasyon düzeyleri ile kurum 
türü arasında anlamlı bir farklılığın olduğu ve anaokullarında görev 
yapan öğretmenlerin diğer kurumlarda görev yapan öğretmenlere 
göre motivasyon düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Araştırmada, öğretmenlerin motivasyon düzeyleri ile 
mesleki kıdem değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık 
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olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Alt boyutlara bakıldığında dışsal 
motivasyon boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılığın olmadığı 
içsel motivasyon boyutunda  ise anlamlı düzeyde bir farklılık 
olduğu görülmüştür. Kıdem değişkenine göre 6-10 yıl ile 21-25 yıl 
kıdeme sahip olan  iki grup arasında   anlamlı bir  farklılığın olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre 21-25 yıl kıdeme sahip olan 
öğretmenlerin içsel motivasyon düzeyleri 6-10 yıl kıdeme sahip 
öğretmenlerin içsel motivasyon düzeyleri anlamlı bir şekilde daha 
yüksektir.Gökay ve Özdemir’in (2010) çalışmasında ise görsel 
sanatlar öğretmenlerinin motivasyonlarını etkileyen etmenlerin 
kıdeme göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir. 

Araştırmada , öğretmenlerin COVID-19 sürecindeki 
motivasyon düzeylerinin kendisinin COVID-19 geçirip 
geçirmeme durumuna göre motivasyon düzeylerinde anlamlı bir 
farklılığa ulaşılmamıştır. Alt boyutlara bakıldığında dışsal 
motivasyon boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı 
görülmüştür. Fakat COVID-19 geçirenlerin motivasyon 
ortalamaları COVID-19 geçirmeyenlerin ortalamalarından daha 
yüksektir .Ancak bu fark anlamlı düzeyde değildir. İçsel 
motivasyon boyutunda ise anlamlı düzeyde bir farklılığa 
ulaşılmamıştır ve içsel motivasyon boyutunda da COVID-19 
geçirenlerin ortalama değeri anlamlı düzeyde olmamasına rağmen 
daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya göre katılan öğretmenlerin COVID-19 
sürecindeki motivasyon düzeyleri ile yakın çevresinden birisinin 
COVID-19 geçirip geçirmeme durumu arasında anlamlı farklılık 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. COVID-19 geçiren yakını 
olanların motivasyon düzeyi COVID-19 geçiren yakını 
olmayanların motivasyon düzeyine göre daha fazla olduğu 
görülmektedir. Alt boyutlara bakıldığında dışsal motivasyon ve 
içsel motivasyon boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 
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5.2.Sonuçlar 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın veri analizi 
sonucunda edinilen sonuçlar ve öneriler yer almaktadır. COVID-
19 sürecinde öğretmenlerin motivasyonlarının cinsiyete, eğitim 
durumuna ,yaşa ,görev yapılan kuruma, hizmet süresine ,COVID-
19 geçirip geçirmeme durumu değişkenlerine ait bulguların 
sonuçlarına yer verilmiştir. 

Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin COVID-19 
sürecinde motivasyon düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu, alt 
boyutlarda yapılan incelemeler sonucunda dışsal ve içsel 
motivasyon boyutlarının da yüksek düzeyde olduğu 
görülmektedir.  

Araştırmada COVID-19 sürecinde öğretmenlerin 
motivasyon düzeyleri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı 
düzeyde bir farklılık olduğu ve erkeklerin motivasyon düzeyi 
kadınların motivasyon düzeyine göre daha yüksek olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğretmenlerin COVID-19 sürecinde motivasyon 
düzeylerinin eğitim durumu değişkenine göre anlamlı farklılık 
bulunmadığı ve alt boyutlar incelendiğinde dışsal motivasyon ve 
içsel motivasyon boyutunda öğretmenlerin eğitim durumuna göre 
anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Lisans 
ve lisansüstü eğitim alan öğretmenlerin ortalama değerlerinin eşit 
olduğu ve yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dışsal 
motivasyon boyutunda lisans grubunun ortalamasının lisansüstü 
grubuna göre daha fazla olduğu görülmektedir. İçsel motivasyon 
boyutunda ise lisansüstü grubunun ortalama değeri lisans 
grubunun ortalama değerine göre daha fazladır. Ancak ortalama 
değerler arasındaki bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlılık 
teşkil etmediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmanın sonucuna göre , öğretmenlerin motivasyon 
düzeyleri ile yaşları arasında anlamlı farklılık olmadığı  
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görülmüştür. Ölçek toplamında 41-45 yaş aralığının en yüksek 
ortalama değere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Dışsal motivasyon 
boyutunda da öğretmenlerin yaş değişkenine göre anlamlı düzeyde 
bir farklılık olmadığı görülmektedir. İçsel motivasyon alt 
boyutunda ise yaş değişkenine göre anlamlı düzeyde bir farklılık 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre 31-35 yaş ile 41-45 
yaş aralığında olan öğretmenler ve 31-35 yaş ile 46 yaş ve üzeri olan 
öğretmenler arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. 

Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin COVID-19 
sürecinde motivasyon düzeylerinin kurum türü değişkenine göre 
anlamlı düzeyde bir fark olmadığı, alt boyutlar incelendiğinde ise 
dışsal motivasyon boyutunda ve içsel motivasyon boyutunda 
öğretmenlerin motivasyon düzeylerinin kurum türüne göre 
anlamlı bir farklılık oluşturmadığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre 
ortalama değerler arasında anlamlı bir fark olmamasına rağmen en 
yüksek ortalama değere sahip olan lise grubu; en düşük ortalama 
değere sahip olan ise ilkokul grubudur. 

Araştırmada, öğretmenlerin motivasyon düzeyleri ile 
mesleki kıdem değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Alt boyutlarından dışsal 
motivasyon boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılığın olmadığı ve 
bu sonuca göre en yüksek ortalama değerin olduğu grubun 21-25 
yıl kıdeme sahip öğretmenlerin olduğu söylenebilir. İçsel 
motivasyon boyutunda ise anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu 
görülmüştür ve Kıdem değişkenine göre 6-10 yıl ile 21-25 yıl 
kıdeme sahip olan iki grup arasında   anlamlı bir farklılığın olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre 21-25 yıl kıdeme sahip olan 
öğretmenlerin içsel motivasyon düzeyleri 6-10 yıl kıdeme sahip 
öğretmenlerin içsel motivasyon düzeylerinden istatistiksel olarak 
anlamlı bir şekilde daha yüksektir. 

Araştırmanın sonucuna göre , öğretmenlerin COVID-19 
sürecindeki motivasyon düzeylerinin kendisinin COVID-19 
geçirip geçirmeme durumuna göre motivasyon düzeylerinde 
anlamlı bir farklılığa ulaşılmamıştır. Alt boyutlara bakıldığında 
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dışsal motivasyon ve içsel motivasyon boyutlarında anlamlı 
düzeyde bir farklılık olmadığı görülmüştür. Fakat COVID-19 
geçirenlerin motivasyon ortalamaları COVID-19 geçirmeyenlerin 
ortalamalarından daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmanın sonucuna göre öğretmenlerin COVID-19 
sürecindeki motivasyon düzeyleri ile yakın çevresinden birisinin 
COVID-19 geçirip geçirmeme durumu arasında anlamlı farklılık 
bulunmamaktadır. COVID-19 geçiren yakını olanların 
motivasyon düzeyi COVID-19 geçiren yakını olmayanların 
motivasyon düzeyine göre daha fazla olduğu görülmektedir. Alt 
boyutlara bakıldığında dışsal motivasyon ve içsel motivasyon 
boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Fakat yakın çevresinde COVID-19 geçirmeyenlerin 
içsel motivasyon düzeyi diğerlerine göre daha fazla olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

 

5.3.Öneriler 

5.3.1.Araştırmacılara Yönelik Öneriler 

Bu araştırma konusu ile ilgili olarak nitel bir çalışma 

yapılabilir. Araştırmanın örneklem büyüklüğü genişletilebilir. 

5.3.2.Uygulayıcılara Yönelik Öneriler 

Araştırmanın sonucunda göre erkeklerin motivasyon 

düzeyi kadınların motivasyon düzeyine göre daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Bu sonuca yönelik olarak kadın öğretmenlerin 

motivasyon düzeyleri ile ilgili olarak nitel bir araştırma yapılabilir. 

Kadın öğretmenlerin motivasyon düzeylerinin yüksek olmasını 

sağlayabilmek için okul müdürleri ders programı hazırlarken kadın 

öğretmenlere kolaylık sağlayabilir .Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından kadın öğretmenlerin motivasyon düzeylerinin yüksek 

olmasını sağlamak için seminer çalışmalarında motivasyonla ilgili 

konferanslar düzenlenebilir. 
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Öğretmenlerin motivasyonlarının sağlanması için kişisel 

ve mesleki gelişimlerine yönelik etkinlikler ve projeler 

hazırlanabilir. 

Öğretmenlerin başarıları okul yönetimi ve il/ilçe milli 

eğitim müdürlükleri tarafından daha çok ödüllendirilebilir. 

Araştırmanın sonucuna göre anaokulunda görev 

yapmakta olan öğretmenlerin dışsal motivasyon boyutlarının en 

düşük ortalama değerde olduğu görülmektedir. Bu sonuç 

doğrultusunda anaokullarında görev yapmakta olan öğretmenlere 

yönelik nitel ya da nicel bir araştırma yapılabilir. 

Araştırmanın sonucunda öğretmenler mesleklerinin 

yapılmaya değer bir iş olduğuna çok yüksek düzeyde inanırken; 

işten aldıkları ücretin miktarının tatmin edici bir seviyede olduğuna 

orta düzeyde katıldıklarına ulaşılmıştır. Bu sonuca yönelik olarak 

öğretmenlerin aldıkları ücret miktarını iyileştirici çalışmalar 

yapılabilir. 

Araştırmanın sonucuna göre içsel motivasyon boyutunda  

lisansüstü eğitim alan öğretmenlerin ortalama değeri lisans  eğitimi 

alan öğretmenlerin ortalama değerinden daha fazladır. Bu sonuca 

yönelik olarak öğretmenlerin  lisansüstü eğitim almaları için teşvik 

edici çalışmalar yapılabilir. 

Araştırmanın sonucuna göre  dışsal ve içsel motivasyon 

boyutlarında  COVID-19 geçiren öğretmenlerin, COVID-19 

geçirmeyen öğretmenlere göre içsel ve dışsal motivasyonları daha 

yüksektir. Bu sonuca yönelik olarak nitel araştırma yapılabilir. 
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EKLER 

Ek 1:Etik Kurulu İzin Formu 
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Ek 2:Ölçek Kullanım İzni  
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Ek 3:Öğretmen Motivasyon Ölçeği 
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Kişisel Bilgiler 

1. Cinsiyetiniz:  

a. (  ) Kadın                b. (  ) Erkek  

2. Eğitim Durumunuz:  

a.  (  ) Lisans               b. (  ) Yüksek Lisans            c. (  )  Doktora  

3. Yaşınız:  

a. (  ) 20-25 Arası         b. (  ) 26-30 Arası               c. (  ) 31-35 

Arası   

d. (  ) 36-40 Arası         e. (  ) 41- 45 Arası              f. (  )  46 ve 

yukarı  

4. Görev Yaptığınız Kurum:  

a. (  ) Anaokulu            b.(  ) İlkokul                 c. (  ) Ortaokul                   

d.(  )Lise 

5. Öğretmenlik Hizmet Süreniz: 

a. (  ) 1-5 yıl                b. (  ) 6-10 yıl                     c. (  ) 11-15 yıl  

d. (  ) 16-20 yıl             e. (  ) 21-25 yıl                   f. (  ) 26 yıl ve 

üzeri  

6.Covid-19 geçirdiniz mi: 

a.(  ) Evet                     b.(  ) Hayır 

7.Yakın çevrenizde Covid-19 geçiren oldu mu: 

a.(  ) Evet                     b.(  ) Hayır 

 

 



87 

Anket Formu 

ÖĞRETMEN 
MOTİVASYON 
ÖLÇEĞİ 

Hiçbir
i 

Nadire
n 

Baze
n 

Çoğunlukl
a 

Her 
Zama
n 

1. Yaptığım işte başarılı 
olduğumu 
düşünüyorum. 

     

2.Yaptığım iş ile ilgili 
sorumluluklar verilmesi 
bana kendimi değerli 
 hissettiriyor. 

     

3.Arkadaşlarımın tavır 
ve davranışları beni 
onurlandırıyor. 

     

4.İşimin yapılmaya değer 
bir iş olduğuna 
inanıyorum. 

     

5.İşimi tam anlamıyla 
yapabilecek yetkiye 
sahip olmam,işimi 
isteyerek 
yapmama neden oluyor. 

     

6.Yaptığım işin saygın 
olduğuna inanıyorum. 

     

7.Kendimi kurumun 
önemli bir çalışanı olarak 
görüyorum. 

     

8.Yaptığım işle ilgili 
konularda karar 
verebilmem beni mutlu 
ediyor. 

     

9.Yöneticilerin tavır ve 
davranışları beni 
onurlandırıyor. 

     

10.Gerektiğinde izin 
kullanabilmem beni 
rahatlatıyor. 

     

11.Çalışma ortamımda 
fiziksel şartların uygun 
olduğunu düşünüyorum. 

     

12.Yemek,çay-
kahve,ulaşım gibi 
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imkanların ücretsiz 
sağlanması 
verimli çalışmamı 
sağlıyor. 

13.İşyerindeki araç ve 
gereçlerin yeterli 
olduğunu düşünüyorum. 

     

14.Çalışanlarla iyi 
ilişkiler içinde olmam işe 
keyifle gelmemi sağlıyor. 

     

15.Konularında uzman 
olan kişilerden 
toplantı,seminer,konfera
ns vb. 
Faaliyetlerle eğitim 
almam etkililiğimi 
arttırıyor. 

     

16.Çalıştığım kurumun 
ileriki yıllarda şu anki 
durumundan daha iyi 
Olacağına inanıyorum. 

     

17.Yöneticimle 
ilişkilerimin iyi olması işe 
isteyerek gelmeme 
neden 
Oluyor. 

     

18.İşimde terfi 
imkanımın olması 
çalışma isteğimi 
arttırıyor. 

     

19.Yöneticimin iş 
arkadaşlarımla ve 
velilerle olan 
anlaşmazlıklarımı 
çözmekte verdiği destek 
beni rahatlatıyor. 

     

20.Başarımdan dolayı 
ekstra ücret ödenmesi 
çalışma isteğimi 
arttırıyor. 

     

21.Başarımdan dolayı 
ödüllendirilmem çalışma 
isteğimi arttırıyor. 

     



89 

 

22.Kişisel ve ailevi 
problemlerimin 
çözümünde çalışma 
arkadaşlarımın 
yardımcı olması beni 
rahatlatıyor. 

     

23.Bu işyerinden emekli 
olabileceğime 
inanıyorum. 

     

24.Yaptığım işten 
aldığım ücretin miktarı 
beni tatmin ediyor. 
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