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         Giriş 

 

        İnsanlar onların benliklerini oluşturan farklı kişilik, karakter özelliklerine 

sahiptirler ve günlük yaşamlarının büyük bir kısmını çalışma ortamlarında 

geçirdiklerinden sahip oldukları kişilik özelliklerine uygun meslek 

seçmektedirler. Bu açıdan da bireylerin sahip oldukları meslekler onların 

benliğinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Meslek kavramı Türk Dil 

Kurumu sözlüğünde, belli bir eğitim ile elde edilen sistemli bilgi ve becerilere 

dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para 

kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş olarak ifade edilmektedir (TDK, 

2018). Gömleksiz (2004) meslek kavramını bireylerin belirli bir eğitim görerek 

elde ettikleri bilgi ve beceriler aracılığıyla yaşamlarını kazanabilmeleri için 

sürdürdükleri etkinlikler bütünü olarak tanımlamaktadır (Akt. Semerci ve diğ., 

2012, s.23).  

 

Toplumda etkileşim içerisinde yaşayan insanlar diğerleri tarafından saygı görmek 

istemektedirler. İnsan İhtiyaçlarının hiyerarşisini oluşturan Maslow da saygıyı 

insanın önemli ihtiyaçlarından biri gibi değerlendirerek bu fikri desteklemiştir 

(Seyidov, 2007, s.175). Bireyi diğerlerinden farklı kılan fizyolojik ve psikolojik 

özelliklerin bütünü onun benliğini oluşturmaktadır (Seyidov,2007, s.139). Benlik 

saygısı aslında bireyin kendinin gerçekçi durumunu değerlendirmesidir 

(Tabassum ve diğ., 2012, s.206). Başka bir tanımda ise, benlik saygısı bireyin 

kendisini diğerlerinden farklı kılan özelliklerini değerlendirdiğinde oluşturduğu  
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algılarla ilgili kavram olarak tanımlanmıştır (Kutlu, Soğukpınar, 2015 s.85). 

Kişiliğin önemli bir parçası olan benlik saygısı, bireyin hayatının tüm yönlerine 

etki ederek onun davranışlarını şekillendire bilmekte, bireyin sosyalleşmesi 

açısından önemli rol oynamaktadır (Hamarta,2004; akt. Dilmaç,2008, s.279). 

Bireyler her konumda saygı görmek istedikleri gibi sahip oldukları meslek 

açısından da saygın olmaya ihtiyaç duyarlar. Super’ e göre (1963) mesleki benlik 

kavramı, ister mesleki bir tercihe dönüştürülmüş olsun ya da olmasın, birey 

tarafından meslek ile ilgili olarak kabul görülen benlik yüklemelerinin 

kümeleşmesidir (Kutlu,2015,s.85). Mesleki benlik saygısı ise belirli bir meslek 

için birinin yeteneklerinin değerlendirilmesidir. Aynı zamanda bireyi gerçek 

anlamda bir profesyonel yapan duygusal, bilişsel ve davranışsal durumdur 

(Tabassum, 2012, s.207). Mesleki benlik saygısı, kişinin mesleğine verdiği önemi 

ve değeri ifade etmekle beraber, onun mesleki uyumunun ve doyumunun bir ön 

koşulu olarak da görülebilir (Arıcak,1999; Akt. Körükçü,2011,s.78).  Tinsely 

(2002) mesleki benlik saygısını bireyin mesleki pozisyonuna ve rolüne ilişkin bir 

benlik saygısı olarak ifade etmiştir (Tabassum,2012, s.207).  

 

Sahip olduğu mesleği yaşadığı toplum içerisinde saygınlık kazanmasına, kendine 

bir yer edinmesine katkı sağladığından bireyin meslek seçimini kendi kişilik 

yapısına uygun olarak gerçekleştirmesi gerekmektedir (Körükçü, Oğuz, 2011, 

s.78). İnsanların toplum içerisinde kazandıkları saygınlıklar onların toplumsal 

görevlerini yerine getirmelerine etki edeceği gibi, sahip oldukları mesleki 

saygınlıkların da işte başarılı olmalarına, daha verimli sonuçlar ortaya 

koymalarına katkı sağlayacağı düşünülebilir. Kuşkusuz ki, bu verimli sonuçların 

elde edilmesinde çalışanların da işlerine olan sevgisi, ona zihinsel, duygusal 

olarak bağlılığı, yani işleriyle bütünleşmeleri önemli rol oynamaktadır. 

Bütünleşme yüksek düzeyde enerji, özveri ve kendini adama ile karakaterize 

olunan olumlu, tatmin edici, zihinsel bir durumdur (Schaufeli, 2004, s.295). İşle 

bütünleşme örgüt üyelerinin kendilerini mesleki rollerine harmanlamasıdır ve 

bütünleşme sürecince çalışanlar kendilerini fiziksel, bilişsel ve duygusal olarak 

işlerine vermektedirler (Kahn,1990, s.694). Yapılan çalışmalar işle bütünleşmenin 

bireysel ve örgütsel düzeylerde olumlu sonuçlara yol açtığını göstermektedir 

(Bakker, 2007, s.274).  

 

Bir ülkenin gelişiminde eğitimin rolünü göz önünde bulundurursak, bu eğitimi 

gerçekleştiren öğretmenliğin de bir milletin geleceğini inşa eden bir meslek 

olduğunu söyleyebiliriz.  Bu önemli görevi üstlenmelerinden dolayı öğretmenlik 

mesleğini icra eden kişilerin işleriyle bütünleşmesine büyük ihtiyaç vardır. 

Öğretmenlik diğer meslekler içerisinde belli bir saygınlığa sahip olsa da, yakın 

geçmişte gerçekleştirilen yanlış politikalar bu mesleğin kapısının farklı 

mesleklerden olan insanlara açılmasına, kolaylıkla elde edilebilir bir meslek 

konumuna gelmesine sebebiyet vermiştir. Bu tür yanlış politikaların izlenmesi 

doğal olarak, öğretmenlik mesleğinin statü ve saygınlığının azalmasına neden  
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olmaktadır (Çelikten ve diğ., 2005, s. 210). Bunun dışında gençlerin meslek 

seçiminin üniversite sınavlarına dayalı olması (Tuzcuoğlu, 2000, s.268), aile ve 

eğitim çevresi, mesleki bilgi ve beceri, statü beklentisi, yüksek kazanç ve 

sorumluluk beklentisi, mesleğin yapısal özellikleri (Ensari, 2017, s.409) vs. gibi 

etmenlerin etkisi insanların yaptığı işe saygınlıklarının azalmasına neden 

olmaktadır. Bu ve diğer faktörleri göz önünde bulundurarak araştırmamızda 

öğretmenlerin sahip olduğu mesleki saygınlıklarının onların işle bütünleşmelerine 

ne tür bir etki ettiği belirlenmeye çalışılmıştır.   

 

Araştırmanın amacı 

 

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin mesleki benlik saygınlıkları ile işle 

bütünleşmesi arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaç kapsamında aşağıdaki 

sonuçlara varılacaktır:  

1. Öğretmenlerin mesleki saygınlıkları cinsiyet, çalıştıkları okul türü 

değişkenlerine göre farklılaşmakta mıdır? 

2. Öğretmenlerin mesleki saygınlıkları onların işle bütünleşmelerine nasıl 

bir etki etmektedir?  

 

Araştırma yöntemi 

 

Araştırmamız mevcut durumun ortaya konulmasını sağlayan tarama 

modellerinden, ilişkisel tarama modeli uygulanarak gerçekleştirilmiştir.  

 

Çalışma grubu  

 

Araştırmanın örneklemini 2018 yılında Konya il merkezinde farklı okul türlerinde 

(ilkokul, ortaokul ve lise) çalışan öğretmenler arasından tesadüfi küme örnekleme 

yoluyla seçilen toplam 228 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki 

öğretmenlerin 128’i kadın, 100’ü ise erkektir.  

 

Veri toplama araçları 

Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği   

 

Likert tipi ölçme aracı olan ‘Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği’ bir mesleği tercih 

etmiş, halen bir alanda çalışan ve ya da mesleki bir alanda eğitim gören 17 yaş ve 

üstü bireylerin ilgili mesleğe olan saygı tutumlarını ölçmek amacıyla Arıcak 

(1999) tarafından geliştirilmiştir. Mesleki benlik saygısı ölçeği 14’ü olumlu, 16’sı 

ise olumsuz olmak üzere 30 maddeden oluşmaktadır. Olumlu maddeler: 2, 5, 7, 9, 

11, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 ve 30. olumsuz maddeler ise 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 

15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27 ve 29. maddelerdir. Olumlu maddelerde ‘Tamamen 

katılıyorum’ 5, ‘Katılıyorum’ 4, ‘Kararsızım’ 3, ‘Katılmıyorum’ 2, ‘Kesinlikle 

Katılmıyorum’ 1 puan alırken; olumsuz maddelerde ‘Tamamen katılıyorum’ 1,  
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‘Katılıyorum’ 2, ‘Kararsızım’ 3, ‘Katılmıyorum’ 4, ‘Kesinlikle Katılmıyorum’ ise 

5 puan almaktadır. Her madde verilen puan toplanır ve toplam puan elde edilir. 

Ölçek puanları 30 ile 150 arası bir değer vermektedir. Ölçeğin güvenirliği iki 

şekilde test edilmiştir. Birincisi ölçeğin iç tutarlılığının bir ölçüsü olan ve Likert 

tipi ölçekler için öncelikle kullanılan Cronbach α güvenirlik katsayısının 

hesaplanması, ikincisi ise testin tekrar yöntemiyle elde edilen güvenirlik 

katsayısıdır. 152 öğrenciye uygulanan ve madde analizi sonucunda 30 maddeye 

inen ölçeğin SPSS paket programında kullanılan Cronbach α güvenirlik 

katsayısının hesaplanmış ve ölçeğin güvenirlik katsayısı .93 olarak bulunmuştur. 

Ölçeğin Test tekrar test güvenirlik katsayısı ise .90 (p<.01) olarak bulunmuştur. 

Bu sonuçlar ölçeğin tutarlı sonuçlar verdiğini ve güvenilir bir ölçme aracı 

olduğunu düşündürmektedir.  

 

Schaufeli ve diğerleri (2002) tarafından geliştirilen ‘Utretch İşle Bütünleşme 

Ölçeği’nin (UİBÖ) türkçeye uyarlaması Gündüz ve diğerleri tarafından (2013) 

yapılmıştır. UİBÖ’nün orijinal formu yedi dereceli Likert tipi bir ölçek olup 17 

madde ve üç alt ölçekten oluşmaktadır. Bu alt ölçeklerden “Zindelik [vigor, Z]” 

alt ölçeği 6 maddeden (1, 4, 8, 12, 15, 17), “Adanma [dedication, A]” alt ölçeği 5 

maddeden (2, 5, 7, 10, 13) ve “Bütünleşme [absorption, B]” alt ölçeği de toplam 6 

maddeden (3, 6, 9, 11, 14, 16) oluşmaktadır. Ölçek maddeleri “0-hiçbir zaman” 

ve “6-her zaman” aralığında puanlanmaktadır. Puanlamada her bir kişi için 

toplam puan ve alt ölçek puanları elde edilebilmektedir. Alınan puanlar arttıkça 

işle bütünleşme artmaktadır. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları kapsamında yapılan 

iç tutarlık katsayılarının Zindelik (Z) için .75 ile .83 arasında; Adanma (A) için 

.86 ile .90 arasında ve Bütünleşme (B) için .82 ile .88 arasında değerler aldığı 

rapor edilmiştir. Ölçeğin orijinali MTE-GF’nin maddeleri doğrultusunda 

geliştirildiği için, yukarıda belirtilen gerekçeye bağlı olarak bu uyarlama 

çalışmasında da 5’li derecelendirme (hiçbir zaman, bazen, genellikle, çoğu 

zaman, her zaman) biçimi benimsenmiştir.  

 

Veri analizi 

 

Veri setinden elde edilen puanların normal dağılım gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla çalışmada Shapiro-Wilk ve Kalmogorov- Smirnov normallik 

testleri uygulanmıştır. Öğretmenlerin cinsiyet ve branş değişkenlerine göre 

onların işle bütünleşme puan ortalamaları arasındaki farkın önem kontrolü Mann-

Whitney U Testi ile sınanmış, çalıştıkları okul türü değişkeni için ise Kruskall-

Wallis Analizi yapılmıştır. Öğretmenlerin mesleki benlik saygınlıklarıyla onların 

işle bütünleşmesi arasında ilişki pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı 

tekniği ile test edilmiştir.   
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Bulgular ve yorumlar  

 

Toplanan veriler araştırmanın amaçları kapsamında analiz edilmiş ve sonuçlar 

aşağıda verilmiştir:  

Tablo 1. Normallik Testi Sonuçları 

 

 

Değişken 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

İstatisti

k Değeri 

SD İstatisti

k Değeri 

SD İstatisti

k Değeri 

Sig. 

ZINDELIK     0,083 228 0,001 0,980 228 0,002 

ADANMA 0,173 228 0,000 0,704 228 0,000 

MESLEKIBENLIKSAYG

ISI 

0,081 228 0,001 0,948 228 0,000 

İŞLEBÜTÜNLEŞME 0,068 228 0,013 0,978 228 0,001 

BÜTÜNLEŞME 0,068 228 0,012 0,977 228 0,001 

 

Veri setinden alınan puanların normal dağılım gösterip göstermediği normallik 

testi ile test edilmesi gerektiğinden (Özdamar,2014) çalışmada elde edilen 

verilere öncelikli olarak normallik testi uygulanmıştır.  Shapiro- Wilk ve 

Kalmogorov- Smirnov normallik test sonuçları, verilerin analizi için non-

parametrik yöntemlerin kullanılmasının uygun olduğunu göstermiştir (p<0,05). 

Verilerin analizinde non-parametrik testler kullanılmıştır. 

 

Tablo-2 Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre İşle Bütünleşmeye İlişkin Mann-

Whitney U Testi Sonuçları 

 

 

  Değişken 

 

Cinsiyet 

 

N  

 

Sıra 

Ortalaması  

 

Sıra 

Toplamı  

 

U  

 

p  

 
ZİNDELİK 

Kadın 128 102,83 13162,50 4906,500 0,002 

Erkek 100 129,44 12943,50 

 
ADANMA 

Kadın 128 110,25 14112,50 5856,500 0,269 

Erkek 100 119,94 11993,50 

 
BÜTÜNLEŞME 

Kadın 128 104,97 13436,00 5180,000 0,013 

Erkek 100 126,70 12670,00 

 
İŞLEBÜTÜNLEŞME 

Kadın 128 104,93 13430,50 5174,500 0,0
13 Erkek 100 126,76 12675,50 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğretmenlerin cinsiyetlerine göre İşle bütünleşme puan 

ortalaması zindelik (U= 4906,500, p<0,05) ve Bütünleşme (U= 5180,000, 

p<0,05) alt boyutlarında anlamlı bir şekilde farklılaşma görülmektedir. Sıra 

ortalaması değerleri incelendiğinde erkek öğretmenlerin zindelik alt boyutunda 

daha yüksek puan aldıkları sonucuna varılmıştır. İşle bütünleşmenin Adanma alt 

boyutu incelendiğinde ise öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık göstermediği görülmüştür (U= 5856,500, p>0.05).  
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Tablo-3 Öğretmenlerin Branşlarına Göre İşle Bütünleşmeye İlişkin Mann-

Whitney U Testi Sonuçları 

 

 

Değişken 

 

Branş 

 

N  

Sıra 

Ortalaması  

Sıra 

Toplamı  

 

U  

 

p  

 

ZİNDELİK 

Sınıf öğretmeni 47 133,72 6285,00 3303,000 0,020 

Branş 180 108,85 19593,00 

 

ADANMA 

Sınıf öğretmeni 47 126,71 5955,50 3632,500 0,134 

Branş 180 110,68 19922,50 

 

BÜTÜNLEŞME 

Branş 180   3641,500 0,141 

Sınıf öğretmeni 47 126,52 5946,50 

İŞLE 

BÜTÜNLEŞME 

Branş 180 110,73 19931,50 3476,000 0,060 

Sınıf öğretmeni 47 130,04 6112,00 

 

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin branşlarına göre işle bütünleşme puan 

ortalamasının zindelik alt boyutunda anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. 

Öğretmenlerin branşlarına göre işle bütünleşme (U=3476,500, p>0,05puan 

ortalaması, işle bütünleşme Adanma (U=3632,500, p>0,05) ve Bütünleşme 

(U=3641,500, p>0,05)  alt boyutlarında anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir.   

 

Tablo 4. Öğretmelerin çalıştıkları okul türü değişkenlerine göre işle 

bütünleşmelerine İlişkin Kruskall-Wallis Analizi Sonuçları 

 

 

Değişken 

 

Okul türü 

 

N 

 

x 

 

Sıra 

Ortalaması 

 

X2  

 

P 

Fark  

(Kruskall-

Wallis) 

 

Zindelik 

1.İlkokul 58 24,1207 134,96 8,061 0,018 1-2 

1-3 2.Ortaokul 60 22,8167 112,53 

3.Lise 110 22,2182 104,79 

 

Adanma  

1.İlkokul 58 21,1034 127,52 3,657 0,161  

2.Ortaokul 60 20,5000 115,33 

3.Lise 110 20,3545 107,18 

 

Bütünleşme 

1.İlkokul 58 24,1897 131,15 5,362 0,069  

2.Ortaokul 60 23,0500 113,01 

3.Lise 110 22,5727 106,54 

 

İşle 

Bütünleşme 

1.İlkokul 58 69,4138 131,41 5,633 0,060  

2.Ortaokul 60 66,3667 113,63 

3.Lise 110 65,1455 106,05 

 

Tablo 4 incelendiğinde Öğretmenlerin çalıştıkları okul türü değişkenine göre işle 

bütünleşme puan ortalaması Zindelik alt boyutunda anlamlı bir şekilde 

farklılaşmaktadır [X2=8,061, p<0.05]. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu 

belirlemek için Kruskall-Wallis testi yapılmıştır. Bu testin sonuçlarına göre, 

İlkokulda çalışan öğretmenlerin işle Bütünleşmenin zindelik Alt Boyut puan 

ortalaması ortaokul ve lisede çalışan öğretmenlere göre anlamlı bir şekilde  
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yüksektir. Öğretmenlerin çalıştıkları okul türü değişkenine göre işle bütünleşme 

puan ortalamasının Adanma [X2=3,657, p>0.05] ve Bütünleşme [X2=5,362, 

p>0.05] alt boyutlarında farklılaşma görülmemiştir.   

 

Tablo 5 Öğretmelerin mesleki benlik saygıyla işle bütünleşme puanları 

arasındaki ilişki  

 

  

Zindelik 

 

Adanma 

 

Bütünleşme 

 

İşle bütünleşme 

(Toplam)  

MESLEKİ 

BENLİK 

SAYGISI 

r -

0,448*

* 

-

0,503*

* 

-0,425** -0,505** 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Tablo 5’e bakıldığında Öğretmenlerin mesleki benlik saygınlıkları ile onların işle 

bütünleşmesi zindelik, adanma, bütünleşme alt boyut puanları ve toplam işle 

bütünleşme puanları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmektedir.  

 

Tartışma ve Sonuç 

 

Bu araştırmada Konya il merkezinde farklı tür okullarda çalışan öğretmenlerin 

sahip oldukları mesleki benlik saygınlıklarının onların işle bütünleşmesine nasıl 

etki ettiği araştırılmıştır. Öğretmenlerin işle bütünleşmelerinin cinsiyet, branş, 

çalıştıkları okul türü ve mesleki saygınlıkları değişkenlerine göre 

incelenmesinden elde edilen bulgular sonucunda aşağıdaki tartışma süreci 

gerçekleştirilmiştir. Bu alanla ilgili çalışmaların bir kısmının araştırmamıza 

katkısı olmuştur. Bulgulardan görüldüğü gibi Konya ilinde farklı tür okullarda 

çalışmakta olan öğretmenlerin cinsiyetlerine göre İşle bütünleşme puan 

ortalaması Zindelik ve Bütünleşme alt boyutlarında anlamlı bir şekilde 

farklılaşma görülmüş, erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere kıyasla daha 

yüksek düzeyde işleriyle bütünleştikleri sonucuna varılmıştır. Cinsiyet 

değişkeninde bu farkın erkek öğretmenlerin lehine olması durumu, onların günlük 

yaşamda temel faaliyetlerinin iş yerleriyle ilişkili olması, kadın öğretmenlerin ise 

mesleki kaygıları dışında başka ev içi kaygılarının da olması (Vatandaş, 2007) ve 

bunun da sonucunda işlerine yeterince odaklanamamaları ile ilişkilendirilebilir. 

Ayrıca, kadınların meslek seçiminde toplumsal baskının etkisiyle (Özaydınlık, 

2014) öğretmenliğe yönelmiş olabilmelerinin de bu sonucu doğurduğu 

düşünülebilir. Araştırmadan elde edilen bu sonuç, Ugwu’nun (2013) bank sektörü 

ve bir üretim firmasının çalışanları üzerinde yaptığı, Kuruüzüm ve diğerlerinin 

(2010) hizmet sektöründe gerçekleştirdiği çalışma sonucuyla benzerlik teşkil 

etmektedir. Kular ve diğerlerinin (2008) araştırmasında da cinsiyet değişkeninde 

farklılık görülse de bu fark kadınların lehine olduğu için araştırma bulgumuzla  
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örtüşmemektedir. Araştırmamızdan elde edilen bu bulgu Gün’ün (2017) 

‘Öğretmenlerin eğitime inanma ve işle bütünleşme düzeyleri arasında ilişkinin 

incelenmesi’, Kavgacı’ nın (2014) ‘İlköğretim kurumu öğretmenlerinin işle 

bütünleşme düzeylerinin bireysel ve örgütsel değişkenlerle ilişkisi’, Sezen’in 

(2014) ‘Öğretmenlerin işle bütünleşme ve iş yaşamında yalnızlık düzeyleri 

arasında ilişkinin incelenmesi’ çalışma sonuçları ile farklılaşmaktadır. Köse 

(2016) ‘Öğretmenlerin işe angaje olmalarında demografik özelliklerin rolü’ 

çalışmasında içerisinde cinsiyetin de yer aldığı tüm demografik değişkenleri 

birlikte ele almış ve öğretmenlerin işle bütünleşme düzeylerinde cinsiyete göre 

bir farklılık olmadığı sonucunu elde etmiştir. Ayrıca, Hakeem ve Gulzar 

(2015)’in 73 öğretim görevlisi üzerinde gerçekleştirdiği araştırmalarında da 

cinsiyet değişkenine göre farklılaşmanın olmadığı sonucuna varılmıştır ki, bu da 

araştırmamızın bulgusu ile çelişmektedir. 

 

Araştırma bulgularına bakıldığında öğretmenlerin branşlarına göre işle 

bütünleşme puan ortalamasının zindelik alt boyutunda anlamlı bir şekilde 

farklılaştığı- sınıf öğretmenlerinin branş öğretmenlerine kıyasla daha yüksek işle 

bütünleşme düzeyine sahip olduğu görülmektedir. Araştırmanın bu sonucuna sınıf 

öğretmenlerinin her gün aynı sınıflarda ders yapması, aynı öğrencilerle 

etkileşimde olması, küçük yaşlı çocukları yönetmenin ergenlerle kıyaslamada 

kolaylığı, öğrencilerin öğretmenleri birer örnek, kahraman olarak görmesinden 

dolayı öğretmenlerin daha çok motive olabilmesi, ilkokul düzeyinde ders anlatımı 

zamanı kullanılan yöntem ve tekniklerin öğrencilerin dünyasına uygun 

tasarlanması sebebinden eğlenceli olması vs. bu gibi etmenlerin sebebiyet verdiği 

düşünülebilir. Bunun dışında sınıf öğretmenlerinin sınıfta birçok dersten sorumlu 

olması sınıfın genel başarısının onunla ilişkilendirilmesine sebep olur ki, bu 

durumun da onları işleriyle bütünleşmeye ittiği söylenebilir. Çalışmadan elde 

edilen bu bulgu, Sezen’in (2014) ‘Öğretmenlerin işle bütünleşme ve iş yaşamında 

yalnızlık düzeyleri arasında ilişkinin incelenmesi’ araştırma bulgusu,  Timms, 

Graham ve Cottrell’in (2007) sınıf ve branş öğretmenleri üzerinde 

gerçekleştirdiği araştırma bulgusu ve Kavgacı’nın (2014) ‘İlköğretim kurumu 

öğretmenlerinin işle bütünleşme düzeylerinin bireysel ve örgütsel değişkenlerle 

ilişkisi’ araştırma bulgusu ile paralellik göstermektedir.   

 

Araştırma bulguları incelendiğinde öğretmenlerin çalıştıkları okul türü 

değişkenine göre işle bütünleşme puan ortalaması farklılaştığı, ilkokulda çalışan 

öğretmenlerin işle bütünleşme düzeylerinin ortaokul ve lisede çalışan 

öğretmenlere kıyasla yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin işle 

bütünleşmelerine okul ikliminin de etki ettiğini (Köse, 2016, s.42) düşünürsek, 

araştırmanın bu bulgusu ilkokulda öğrenim gören öğrencilerin küçük yaşlı olması  

sebebinden daha sakin iklime sahip olmasıyla ilişkilendirilebilir. Gün’ün (2017) 

öğretmenler üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada da okul türü değişkenine göre  
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farklılaşma bulunsa da, bu fark lise öğretmenlerinin lehine olduğu için 

araştırmamızdan elde edilen sonuçla örtüşmemektedir.  

 

Araştırmamızın son bulgusunda ise öğretmenlerin mesleki benlik saygınlıkları ile 

onların işle bütünleşmesi arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmektedir. Bu durum öğretmenlerin mesleki benlik saygınlıkları düzeyinin 

onların işleriyle bütünleşmelerine etki etmemesi gibi yorumlanabilir. Yani, bu 

alanda gerçekleştirilen yanlış politikalar, kolaylıkla elde edilebilir bir meslek 

konumuna gelmesi sebebinden bu mesleğinin statü ve saygınlığının azalmasının 

(Çelikten ve diğ., 2005, s. 210) öğretmenlerin işleriyle bütünleşmelerine olumsuz 

yönde etkisi olmadığı söylenebilir. Bunun sebebinin de öğretmenlerin kendi 

mesleklerinin sadece bireylerin değil, bir toplumun, bir milletin, bir devletin 

gelecek gelişimine teminat verdiğinin ve bu kadar önemli görevi hiçbir kişisel 

düşünceye kurban verilmemesi gerektiğinin bilincinde olmaları ile açıklanabilir. 

Öğretmenlerin mesleki saygınlıklarının yükseltilmesinin daha verimli sonuçlara 

yol açacağı düşüncesinden yola çıkarak bu konuda tedbirler alınması önerilebilir.   

Yapmış olduğumuz bu araştırmanın temel sınırlılığı, araştırmanın sadece Konya 

ilinde bulunan okullarda çalışmakta olan öğretmenler üzerinde gerçekleştirilmesi 

ve örneklem sayısının düşüklüğüdür. Konya ili ile sınırlı kalan bu araştırmanın 

sonuçlarının daha büyük örneklem üzerinde yapılarak bilime daha verimli katkı 

sağlayacağını düşünülmektedir.  
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SUMMARY 

 

The Effect of Professional Self-Esteem of Teachers on their Work 

Engagement 
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The purpose of this study is to analyze the effect of the respectability of teachers 
on their work engagement. In the study, the “Professional Self- Esteem Scale” 

developed by Arıcak (1999) has been used to measure the professional self-

esteem of teachers and the “Utretch Work Engagement Scale” which has been 
adapted to Turkish by Gündüz et. Al (2013) has been used to measure their work 

engagement for the collection of data. The study group of the study consists of 

228 teachers who work in Konya city center. 56,1% of the teachers is female and 
43,9% is male. 20,6% of the teachers is class teachers and 79,4% is branch 

teachers. There is a negative significant relationship between the total scores of 

the professional respectability of teachers and work engagement and sub-

dimensions of vigor, dedication and absorption (p<005). 
   

Key Words: Self- esteem, professional self- esteem, work engagement,teacher 
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РЕЗЮМЕ 

 

Влияние уважения профессии учителями на интеграцию их в 

работу. 

 

Эркан Илмаз 

Университет Некметтин Эрбакан, Конья 

 

Гульнар Джафарова 

Университет Некметтин Эрбакан, Конья 

 

 

Цель этого исследования - определить влияние уважения учителей к своей 

профессии на интеграцию их в работу. С целью сбора информации в 

исследованиях, и измерения  чувство уважения  к профессии учителей Т. 

Арычак (1999) разработал «Профессиональную шкалу самооценки»,  а для 

того определения  уровня интеграции в работу,  Гюндузом и другими (2013 

год) была  использована «Шкала интеграции в работу Утрехта», 

адаптированная к турецкому языку. В исследовании приняли участие 228 

преподавателя,  работающие в центре города  Конья. 56,1% случайно 

выбранных участников  учителей составили женщины, а 43,9% -мужчины.  

По результатам исследования выяснилось, что существует отрицательная 

взаимосвязь между суммарными оценками интеграции учителей в работу по 

уважению к своей профессии и бодростью, посвящением и подшкалами 

интеграции (p<005). 

 

Ключевые слова: уважение к чувству собственного достоинства, 

профессиональное уважение, интеграция работы, учитель 

 

 

 

 

 

 

 


