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Eğer iş, çalışanın beklentilerini karşılıyorsa ve ihtiyaçlarına cevap veriyorsa, kişi kurumuna 
duygusal anlamda bağlanmaya yatkındır (Bagraim, 2003). Kuruma duyulan bağlılık, çalışanın 
örgüt içindeki görevini devam ettirmesine ve kurumun yararına iş üretmesine olanak sağlar 
(Romzek, 1990). Dolayısıyla, kurumsal destek ve ödüllendirme, çalışanın kuruma ilişkin bağlılı-
ğını arttıracaktır. Kurumun, çalışana verdiği değerle ilintili olarak kişinin farklı seviyelerde iş 
çabası görülecektir (Eisenberger et al., 1986). İlgili alanyazında çeşitli çalışmalar, kişinin eğitim 
seviyesine göre kuruma olan bağlılık düzeyinin farklılık gösterdiğini işaret etmektedir (Mowday, 
et al., 1982; Mathieu, & Zajac, 1990). Buna göre, eğitim yönünden nitelikli çalışanların kurumdan 
daha fazla beklentilerinin olduğu görülmektedir. 

Beklenti ve Gereksinim Kuramları 

Maslow (1970) tarafından önerilen gereksinim kuramı da kişinin kendini gerçekleştirebilmesi 
için şart olan ve psikolojik gereksinimlerden başlayan sıradüzeni işaret eder. Bu kurama göre alt 
kademelerde bulunan gereksinimler karşılanmadıkça daha üst seviyelerdeki gereksinimler 
gerçekleştirilemez. Dolayısıyla, karşılanmayan beklentiler ve ihtiyaçlar, sıradüzeninde üst düzey 
basamaklara ulaşmada engel teşkil eder. Can, Tuncer ve Ayhan (akt. Balcı, 1990, 273) gereksi-
nimler sıradüzene dair kuramı örgüt içinde nasıl karşılanabileceğine dair örneklendirmiştir:  

Tablo: Örgüt içinde gereksinimlere ilişkin örnekler 

Maslow’un “Gereksinimler Sıradüzeni” Gereksinimlerin örgütçe nasıl 
karşılanabileceğine ilişkin örnekler 

Kendini Gerçekleştirme Gereksinimi:  
Kişinin yaratıcı yeteneklerini kullanabilmesi 

Yaratıcılık gerektiren cazip işler, kişisel ge-
lişme ve yükselme olanakları 

Saygınlık (psikolojik) Gereksinimi: 
Başarı, tanınma ve statü sahibi olma 

Görevin adı ve sorumluluğu, yapılan işin 
beğenilerek övülmesi, yükselme, statüye uy-
gun aylık, itibarlı olanaklar 

Sosyal Gereksinimler: 
Sevme, ait olma, kimlik duygusu kazanma, benim-
seme güvenlik gereksinimi, tehlikelerden korunma, 
güvenlik içinde olma 

Arkadaşlarla ilişkiler ortamı, sosyal etkin-
likler, sigorta ve emeklilik programları, iş 
güvencesi, emin ve sağlıklı iş koşulları, ye-
tenekli, uyumlu ve iyi önderlik 

Fizyolojik Gereksinimler:  
Yaşam gereksinimleri, hava, su, beslenme, cinsellik 

Ücret, yan ödeme, iyi çalışma koşulları 

İş ortamında ücret, iş güvenliği ve diğer dış etmenler sıradüzeninde alt seviyelerde bulun-
maktadır. İş tatmini ve kişisel gelişim ise daha yüksek kademelerdeki gereksinimlerdir ve 
Maslow’un (1977) belirttiği üzere işyerinde çalışma devamlılığı sağlamak için gereksinimlere 
oranla geri plandadır. İş tatmini teorisinde de savunulduğu üzere yüksek oranda sunulan teşvik 
daha az miktarda sunulandan daha etkilidir ve düşük beklentilerin karşılanması daha olumlu 
tavrın gelişmesine yol açmaz (Locke, 1969). Dolayısıyla, iş ortamında yüksek sıralardaki gerek-
sinimlerin karşılanması hem iş tatminini hem de güdülenmeyi arttırır.  

Beklenti Kuramı ve Karşılanmış Beklentiler Hipotezi 

Beklenti kuramıyla ilişkili olarak, karşılanmış beklentiler hipotezi de işe başlamadan önceki 
beklentiler ile işe başladıktan sonra yaşanan tecrübeler arasındaki farklılıkları işaret eder (Bott-
ger, 1990). İş öncesi beklentiler ile iş ortamında deneyimlenenler arasındaki ilişki de bu hipote-
zin kapsamındadır (Irving, & Meyer, 1994). Çalışanın beklentileri ciddi anlamda karşılanmadığı 
sürece çalışan işi bırakma eğilimi gösterecektir (Porter, & Steers, 1973). Bu da göstermektedir 
ki, kurumların büyük beklentiler oluşturarak bu beklentileri karşılamaları, çalışanların beklenti-
lerini aşağıya çekmesinden daha fazla olumlu sonuç doğuracaktır (Irving, & Montes, 2009). 
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Ömür boyu sürecek bir kariyer olarak öğretmenliğin seçilmesi ve bu süreçte karşılaşılan 
kolaylıklar veya zorluklar öğretmenin genel anlamda güdülenmesi üzerinde önemli ölçüde etki-
lidir. Kısacası Dörnyei’in “kariyer basamakları” (Dörnyei, 2001, 162) olarak tanımladığı ka-
riyer sürecinin değişkenleri uzun süreli öğretmen güdülenmesinde ve başarıda önem arzetmek-
tedir. Zamana bağlı değişkenlerden bazıları şunlardır: Öğretim ortamlarının çokluğu, öğretmenin 
eğitim programına yaptığı katkılar, hizmet içi eğitimler, artan veya azalan ders sayıları veya 
tükenmişlik (Dörnyei, 2001b). 

Öğretmen güdülenmesi ile ilgili çalışmalarda konu farklı yönlerden de ele alınmıştır. Hu-
berman’ın (1993) 160 İsveçli öğretmen üzerinde yaptığı çalışma ilginç sonuçlar ortaya çıkar-
mıştır. Bu çalışmaya göre öğretmenlik mesleğinin seçilmesinde önde gelen etmenler gençlerle 
iletişim halinde olunması ve konu alanının sevilmesi olarak kaydedilmiştir. Ancak öğretmenle-
rin mesleğe başlangıçta kaydettikleri güdülenme düzeyleri beklendiği gibi istikrarlı bir çizgi 
izlememiştir. Diğer taraftan mesleğe isteyerek giren öğretmenler daha ahenkli ve tatmin edici 
bir kariyere sahip olurken öğretmenlik mesleğine sadece maddi amaçlar için girenler, yani 
hayatını kazanmak veya sadece para kanamak için girenler, meslek hayatlarında zor zamanlar 
yaşamaktadırlar. Öğretmen adayları üzerine de pek çok çalışma yapılmıştır. Genel olarak 
sonuçlar öğretmenlik mesleğine yönelimde üç ana başlık altında toplanmaktadır: İçsel gü-
dülenme, özverici ve dışsal güdülenmedir (Mullock, 2009).  

Çalışmalar ayrıca göstermektedir ki öğretmen güdülenmesi zamanla azalım göstermektedir 
ve ilk yıllardaki heyecan ve güdülenme düzeyi kaybolma eğilimindedir (Hargreaves, 2005). 
Yani mesleğe giriş nisbeten kolay olsa da devam ettirmek belirli zamanlarda sıkıntılı olabilmek-
tedir. Ayrıca öğretmenlik mesleğine yeni başlayanlar öğretmenlik mesleğinde önemli yer tutan ve 
tecrübe gerektiren çeşitli konularda sıkıntılar yaşabilmektedirler. Buna bağlı olarak öğretmenlerin 
ilk yıllarda mesleği bırakma oranları da yüksek değerlerdedir. Örneğin Amerika’da yeni baş-
layanların % 50’si ilk üç yılda (National Commission on Teaching and American’s Future, 
2003), % 40’ı ilk beş yılda (Kyriacou, & Kunc, 2007) görevlerini bırakmaktadırlar.  

Eğitim anlamında son yıllarda yapılan çalışmalara göre öğretmenlerin meslekte kalma ve 
doyum oranlarının yüksek tutan etmenler genellikle içsel yönelimlerdir. Bunlardan bazıları 
öğretmen aktivitesine duyulan sevgi, aile veya arkadaşlardan görülen saygı ve mesleki özgür-
lüktür. Öte yandan, öğretmenlik mesleğinden soğutan ve tatminsizlik yaratan etmenler ders 
yükü, düşük gelir, yükselme şansının olmaması, ve problemli öğrenci davranışlarıdır. Öte yan-
dan öğretmenlerin toplum içerisindeki yeri, eğitim sürecindeki değişimin yavaşlığı, toplumun 
okullardan artan beklentileri, ve öğretmenlerin medyadaki olumsuz imajları da negatif yönde bir 
etkide bulunmaktadır (Mullock, 2009).  

Öğretmen güdülenmesi ile ilgili bazı çalışmalar da mesleki doyum üzerine yoğunlaşmıştır. 
Pennington ve Riley (1991) ingilizce öğretmenlerinin mesleki anlamda orta seviyede memnuni-
yet duyduklarını fakat mesleğin daha özel yönlerine dair farklı düzeylerde memnuniyet 
duyduklarını bulgulamıştır. Bu anlamda mesleki gelişim fırsatlarının azlığı ve yönetimsel ko-
nular en az seviyede memnuniyet duyulan konular olarak belirlenirken insan ilişkileri ve 
öğretme aktivitesinin verdiği haz üst sıralarda yer almaktadır. Hişmanoğlu ve Hişmanoğlu 
(2011) öğretmenlerin mesleki gelişim konusunda istekli olduklarını ancak bu konuda engel 
teşkil eden unsurların gelişime zaman ve para ayırma olduğunu vurgulamıştır. Başka bir 
çalışmada Pennington ve Ho (1995) Maslach’ın Tükenmişlik Ölçeğini kullanmışlar ve öğret-
menlerin tükenmişlik seviyelerinin diğer mesleklere nazaran daha az olduğunu görmüşlerdir. 
Ancak öğretmenlerin sadece duygusal bağlamda polis, hukuk görevlileri ve sosyal hizmetler 
çalışanlarına oranla daha fazla yıpranmış oldukları tespitine varmışlardır.  

Tartışma ve Sonuç 

Öğretmen yeterliklerine sahip, kalifiye ve öğretme güdüsü yüksek öğretmenlere her zaman ih-
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tiyaç bulunmaktadır. OECD-Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün raporunda (2005) 
vurgulandığı üzere öğretmenlik mesleğinin yetkin ve güdülenmiş çalışanları cezbetmede diğer iş 
alanlarıyla yarışır duruma gelmesi gerekmektedir. İş alımlarında, eğitimci olarak çalışmayı daha 
cazip hale getirmek, yeni eğitimcileri desteklemek ve meslekte devamlarını sağlamak için 
kapsamlı bir strateji çalışmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Böyle bir çalışmanın içeriğinin 
de işe yeni başlayanların beklentilerinin ve güdülerinin belirlenmesi ve bu değişkenlerin ne 
denli önem taşıdığı konusunun aydınlatılması gerekmektedir (Kardos, & Johnson, 2007). Bu 
bağlama ilişkin olarak, Kim ve Loadman (1994) öğretmenlerin işlerine ilişkin beklentilerinin ve 
algılarının belirlenmesinin gerektiğini, bu konuya ilişkin verinin yöneticilere önemli bulgular 
sağlayacağını ve ancak bu şekilde iş tatmininin düşük olduğu alanların tespit edilip iyileşti-
rilmeye gidilmesinin mümkün olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla, meslekte öğretmenlerin 
beklentileri ve güdülenmelerini sağlayacak iyileştirmelere araştırmalardan elde edilen bulgular 
ışığında başlanması gerekmektedir. Beklentileri karşılanan ve dolayısıyla güdülenmesi yüksek 
çalışanların hem meslekte daha yüksek iş tatmininden ötürü performansları yükselecek hem de 
alana katkıları daha da artırılmış olacaktır.  

Güdülenme ve beklentiler öğrenciler bağlamında çalışıldığı kadar eğitimciler bağlamında 
çalışılmamıştır. Ancak, bir o kadar önemli ve irdelenmesi gereken bir konudur. Eğitim kalitesi-
nin yükseltilmesi ve yeterlik anlamında yetkin öğretmenlerin meslekte devamını sağlamak için 
gerekli olan bir araştırma alanıdır. Diğer önemli bir konu da öğretmenlerin güdülenmişlik 
seviyelerinin zamanla azalmakta olmasıdır. İlk yıllarda daha heyecanla mesleklerine sarılan 
öğretmenler zaman içinde beklentilerine karşılık bulamamakta ve güdülerini yitirmektedirler. 
Güdülenmeye ilişkin olarak, önemli gelişmelerden birisi Dörnyei’nin (2001b) süreçsel güdü-
lenme yaklaşımıdır. Güdülenmeye süreçsel olarak yaklaşmak öğretmenlerin güdülenmişlik se-
viyelerini araştırmada büyük faydalar sağlayacaktır. Aynı zamanda öğretmenlerin mesleki 
yaşamlarında meydana gelen güdüsel değişiklikleri daha özel durumlarda sebep sonuç ilişkisine 
bağlayarak araştırmak somut sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Beklentilere ilişkin olarak da iş 
doyumu bağlamında eğitimcilerin görüşlerine başvurmak ve beklentilerinin ne denli gerçekleş-
tiğine dair verilere ulaşmak yararlı olacaktır.  
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