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Abstract 

The purpose of this study is to determine whether there is a meaningful 
relationship between the school engagement level of students and the 
teachers' motivation to work. It is also aimed to determine whether the 
gender of the teachers, the years of professional seniority and the year of 
association with the students are influenced by the students' school 
engagement. The study was carried out with 840 elementary school 4th 
grade students and 70 elementary school teachers attending the courses of 
three major districts of a large city. Likert type "Attachment Scale for 
Children and Adolescents", which was developed by Hill (2005) and 
redeveloped by Savi (2011) in Turkish and consisting of 13 items, was used 
as a data collection tool. Likert type "Primary School Teacher Motivation 
Scale" developed by Öztürk and Uzunkol (2013) and consisting of 30 items 
was used for the teachers. For the analysis of the data, descriptive statistics 
were obtained with SPSS Statistics 25 program and Pearson Product-
Moment Correlation Analysis, Mann Whitney U Test and Kruskal Wallis H 
test were performed. It has been seen that there is no meaningful relation 
between school engagement levels of students and motivation levels of the 
teachers. Furthermore, the year of professional seniority and the year of 
association with students did not have a significant effect on  the students' 
attachment to the school, but the gender of the teacher had a significant 
effect on the level of commitment to the school in favor of female teachers. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin okula bağlılık düzeyleri 
ile öğretmenlerinin iş motivasyonları arasında anlamlı bir ilişkinin olup 
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olmadığını tespit etmektir. Ayrıca öğretmenlerin cinsiyetinin, mesleki kıdem 
yılının ve öğrencilerle birliktelik yılının, öğrencilerin okula bağlılığına 
etkisinin olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma bir 
büyükşehrin üç merkez ilçesinden belirlenmiş okullardan, 840 ilkokul 4. 
Sınıf öğrencisi ve bu öğrencilerin dersine giren 70 ilkokul öğretmeni ile 
gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak öğrencilere Hill (2005) 
tarafından geliştirilen ve Savi (2011) tarafından Türkçe uyarlaması yapılarak 
yeniden geliştirilen ve 13 maddeden oluşan likert tipi “Çocuk ve Ergenler 
İçin Okula Bağlanma Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmenler için ise Öztürk ve 
Uzunkol (2013) tarafından geliştirilen ve 30 maddeden oluşan likert tipi 
“İlkokul Öğretmeni Motivasyon Ölçeği”  kullanılmıştır. Verilerin analizi için 
SPSS Statistics 25 programı yardımıyla, betimsel istatistiki veriler elde 
edilmiş ve buna bağlı olarak Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi, 
Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Öğrencilerin 
okula bağlılığı ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasında anlamlı bir 
ilişkinin olmadığı görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin mesleki kıdem yılı ve 
öğrencilerle birliktelik yılının, öğrencilerin okula bağlılığına anlamlı bir etkisi 
olmadığı, ancak öğretmenlerin cinsiyetinin, kadın öğretmenler lehine okula 
bağlılık düzeylerine anlamlı bir etki yaptığı sonucuna varılmıştır. 

 

1. Giriş 

Eğitim, bireylerde istendik davranış geliştirme sürecinde temel bir araç olarak 
önemli görülmektedir. Eğitimin nasıl yapılması gerektiği konusu ise bilimsel 
gelişmeler ve değişmeler çerçevesinde sürekli gözden geçirilmektedir. Ayrıca 
ülkelerin eğitim politikaları da eğitimin şeklini önemli ölçüde etkilemektedir. 
Eğitimin pek çok unsuru olmakla birlikte temelde öğrenci, öğretmen ve öğrenme 
ortamından oluşmaktadır. Eğitimin tüm unsurlarının kesişim kümesi de eğitim 
çıktılarını oluşturmaktadır. Bu çıktıların istendik olması için geleneksel eğitimin 
aksine öğrenciyi merkeze alan ve öğrenme sürecinin verimliliğini esas alan bir 
anlayış giderek hakim olmaktadır. Öğrenme sürecinde de bilişsel özelliklerin yanı 
sıra duyuşsal özelliklere verilen önem gitgide artmaktadır. Duyuşsal özellikler 
içerisinde, gerek diğer duyuşsal özellikleri gerekse bilişsel ve devinimsel süreçleri 
etkileyen motivasyon (güdülenme) kavramı öne çıkmaktadır. Ayrıca eğitim 
öğretim ortamı olan okula karşı bağlılık da motivasyonla ilişkili duyuşsal bir özellik 
olarak önem kazanmaktadır. 

Akbaba (2006)’ya göre motivasyon, okuldaki öğrenci davranışlarının yönünü, 
şiddetini, kararlılığını ve eğitim ortamlarında istenilen amaca ulaşmada hızı 
belirleyen en önemli güç kaynaklarından biridir. Okulda ve sınıfta gözlenen 
öğrenme güçlüklerinin ve disiplin olaylarının önemli bir kısmının kaynağı 
güdülenme ile ilgilidir. Organizmanın hedefe ulaşmasına yol gösteren ve enerji 
sağlayan güç olan motivasyon, organizmanın davranışa geçmesinde ve 
öğrenmesinde önemli bir role sahiptir. Çünkü öğrenmeye güdülenmemiş öğrenci 
için yapılan uğraşlar yetersiz kalmaktadır (Yüksel, 2011).  

Öğrenci motivasyonunun yanı sıra öğretmen motivasyonu da önemli 
görülmektedir. Öğretmen, öğrenme ve öğretme süreçlerinin temel elemanlarından 
biridir. Öğrenciyle devamlı etkileşim halinde bulunan, eğitim programını 
uygulayan, öğretimi yöneten ve hem öğrencinin hem de öğretimin 
değerlendirmesini yapan kişidir (Derman, 2007). Bu açıdan öğretmen 
motivasyonunun da dikkate alınması önem arz etmektedir. 
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Alan yazında öğretmen motivasyonları üzerine pek çok çalışmaya rastlanmaktadır. 
Bazı çalışmalarda genel olarak öğretmen motivasyonunu etkileyen faktörleri 
belirlemek amaçlanmıştır (Ada, Akan, Ayık, Yıldırım ve Yalçın, 2013; Deniz ve 
Erdener, 2016). Ayrıca bazı çalışmalarda okul yöneticilerine ilişkin değişkenlerin 
(Özgan ve Aslan, 2008; Doğan ve Koçak, 2014; Emirbey, 2017); bazı çalışmalarda 
okul ikliminin (Yılmaz ve Günay, 2016); bazılarında ise çeşitli demografik 
özelliklerin ve okul türlerinin öğretmen motivasyonlarına etkisinin olduğu 
görülmüştür (Barlı, Bilgili, Çelik ve Bayrakçeken, 2005). 

Duyuşsal süreçlerden biri olarak, son yıllarda sıkça anılan kavramlardan biri de 
okula bağlılıktır. Simons-Morton ve Crump (2003) kavramı öğrencilerin okulu ne 
kadar ciddiye aldıkları, ne ölçüde dikkatlerini verdikleri ve akademik olarak daha 
iyisini yapmak için ne kadar çaba harcadıkları gibi öğrencilerin akademik 
motivasyonları ile ilişkili tek boyutlu bir yapı olarak ele almıştır (Çengel, Totan ve 
Çöğmen, 2017). Okula bağlılık üzerine de bir çok çalışma yapılmıştır. Fredricks, 
Blumenfeld ve Paris (2004), okula bağlılık kavramını, kavramın alt boyutlarını, 
eğitim sürecine etkilerini ve çıktılarını kapsamlı bir şekilde analiz etmiş ve 
kavrama ilişkin genel bir çerçeve oluşturmuşlardır. Arastaman (2009), demografik 
değişkenlere göre okula bağlılık düzeylerinin değişimine ve okul ortamının 
paydaşlarının görüşlerine yer vermiş; Ünal ve Çukur (2011)’un çalışmasında, okula 
bağlılığın olumsuz davranışları azalttığını saptamış; Kalaycı ve Özdemir (2013), 
okul yaşamının niteliğinin okula bağlılıkla olumlu ilişkisi olduğunu elde belirlemiş; 
Özdemir (2015) ise okula bağlılığın okul tükenmişliği ile negatif bir ilişkisinin 
olduğunu tespit etmiştir. 

Çalışma eğitim ortamının en temel iki unsuru olan öğretmenler ve öğrencilere 
ilişkin duyuşsal süreçler arasındaki ilişkiyi belirlemesi açısından önem arz 
etmektedir. Çalışmada öğrencilerin okula bağlılık düzeyleri ile öğretmenlerin iş 
motivasyonları arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek amaçlanmaktadır. 
Ayrıca öğretmene ilişkin değişkenlerin öğrencilerin okula bağlılık düzeylerine 
etkisinin olup olmadığını belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaçla aşağıdaki 
sorulara yanıt aranacaktır: 

 Öğretmenlerin motivasyon düzeyleri ile öğrencilerin okula bağlılığı 
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

 Öğretmenlerin; 

o Mesleki kıdem yılına göre, 

o Mevcut sınıfla birlikte olma yılına göre, 

o Cinsiyetlerine göre, öğrencilerin okula bağlılığı anlamlı düzeyde 
farklılaşmakta mıdır? 

2. Yöntem 

2.1. Araştırma Deseni 

Araştırmada, öğrencilerin okula bağlılık düzeyleri ile öğretmenlerin motivasyon 
düzeyleri arasındaki ilişki tespit edildiğinden korelasyonel  (ilişkisel) araştırma 
olarak düşünülmektedir. Korelasyonel araştırmalarda, değişkenler arasında 
birlikte değişimin olup olmadığı, bu değişkenlere müdahale edilmeksizin 
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belirlenmeye çalışılır (Fraenkel, Wallen and Hyun, 2012; Büyüköztürk, Kılıç 
Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel,  2016). Korelasyonel araştırmalar tarama 
modelinin bir türü olarak, ilişkisel tarama olarak da adlandırılmaktadır. Karasar 
(2013)’e göre İlişkisel tarama modeli iki veya daha çok sayıda değişkenin birlikte 
değişim varlığını veya derecesini belirlemeyi amaçlayan ve tarama yoluyla elde 
edilen ilişkilerin, neden‐sonuç ilişkisinden çok değişkenlerden birinin durumunun 
bilinmesi halinde diğerinin sonuçlarının kestirilmesinde önemli sonuçlar veren 
araştırma modelidir. 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın evreni, Erzurum ili merkez ilçeleri olan Aziziye, Yakutiye ve 
Palandöken ilçelerine bağlı ilkokulların 4. Sınıf şubelerini içeren 237 sınıftaki 
öğrenci ve öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise bu okul ve 
şubelerden uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiş (Cohen, Manion ve Morrison, 
2007) 70 ilkokul 4. Sınıf öğretmeni ve bu öğretmenlerin dersine girdiği 840 ilkokul 
4. Sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Öğretmenler 48 kadın, 22 erkekten oluşmakta, 
öğrenci grubu ise 420 kız ve 420 erkek öğrenciden oluşmaktadır. 

2.3. Veri Toplama 

Araştırma kapsamında, 840 ilkokul 4. Sınıf öğrencisine Hill (2005) tarafından 
geliştirilen ve Savi (2011) tarafından Türkçe uyarlaması yapılarak yeniden 
geliştirilen ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olan ve 13 maddeden oluşan likert 
tipi “Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek, her bir 
öğrenciyle yüz yüze etkileşim içinde olarak bizzat araştırmacı tarafından 
uygulanmıştır. Bu öğrencilerin dersine giren 70 ilkokul 4. Sınıf öğretmenine ise, 
Öztürk ve Uzunkol (2013) tarafından geliştirilen, güvenirlik koşulları sağlanmış 
olan ve 30 maddeden oluşan likert tipi “İlkokul Öğretmeni Motivasyon Ölçeği”  
kullanılmıştır. Değişken olarak öğretmenlerden cinsiyet, mesleki kıdem yılı ve 
mevcut sınıfıyla kaç yıldır birlikte olduğu bilgileri alınmıştır. Araştırmada 
kullanılan ölçekler Ek-1 ve Ek-2’de sunulmuştur. 

2.4. Verilerin Analizi 

Çalışmada elde edilen veriler SPSS Statistics 25 programı yardımıyla betimsel 
istatistiki verilere dönüştürülmüş, ayrıca normallik varsayımları ve varyansların 
homojenliği araştırılmış, böylece uygun test tekniğine karar verilmiştir. 
Öğrencilerin okula bağlılık puan ortalamaları ile öğretmenlerinin motivasyon 
puanları arasında ilişki olup olmadığı, korelasyon testi yapılarak tespit edilmiştir. 
Ayrıca öğretmenlerin mesleki kıdem yılının ve öğretmenin mevcut sınıfla 
birliktelik yılının, öğrencilerin okula bağlılık puanlarına etkisini belirlemek 
amacıyla Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Öğretmenlerin cinsiyetinin, 
öğrencilerin okula bağlılığına etkisi olup olmadığını tespit etmek amacıyla da  
Mann Whitney U testi yapılmıştır. 
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3. Bulgular 

3.1. Araştırma Sorusu 1’e İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin okula bağlılık puanları ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri 
arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan Pearson Çarpım 
Moment Korelasyon Analizi sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Öğretmenlerin Motivasyon Düzeyleri ile Öğrencilerin Okula Bağlılığı Arasındaki 
İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişken N r p 
Motivasyon 

70 .021 .863 
Okula Bağlılık 

Tablodan 1 'den anlaşılacağı üzere, öğretmenlerin motivasyon puanları ile 
öğrencilerin okula bağlılık puanları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik yapılan 
pearson çarpım moment korelasyon analizi sonucunda puanlar arasında p< ,05 
düzeyinde anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir (p = .863, r = .021). 

3.2. Araştırma Sorusu 2’ye İlişkin Bulgular 

Öğretmenlerin mesleki kıdem yılının öğrencilerin okula bağlılığını etkileyip 
etkilemediğini belirlemek üzere yapılan Kruskal Wallis testi sonuçları Tablo 2’de 
sunulmuştur. 

Tablo 2. Farklı Kıdem Yılına Sahip Öğretmenlerin Öğrencilerinin Okula Bağlılık 
Puanlarının Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin Yapılan Kruskal Wallis Testi Sonuçları  

          Değişken-Gruplar 
N 

Sıra 
Ortalaması 

X2 sd p 

O
k

u
la

 B
ağ

lı
lı

k
 P

u
an

ı 0-5 yıl 3 20.83 

9.100 7 .246 

5-10 yıl 7 32.86 
10-15 yıl 13 25.58 
15-20 yıl 18 42.42 
20-25 yıl 20 38.38 
25-30 yıl 6 36.17 
30-35 yıl 2 25.50 
35-40 yıl 1 59.00 

Farklı mesleki kıdeme sahip 70 sınıf öğretmeninin öğrencilerinin okula bağlılık 
puanları arasında fark olup olmadığını test etmek için Kruskal Wallis Testi 
yapılmış ve grupların sıra ortalamaları arasında anlamlı farklılık olmadığı 
gözlenmiştir  (   =9.100, p>.05).  Dolayısıyla, sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdem 

yılının öğrencilerin okula bağlılığını etkilemede anlamlı bir etki yapmadığı 
söylenebilir. 

3.3. Araştırma Sorusu 3’e İlişkin Bulgular 

Öğretmenlerin öğrencileriyle geçirdikleri sürenin okula bağlılık puanlarını 
etkileyip etkilemediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis testi sonuçları 
Tablo 3’te sunulmuştur. 
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Tablo 3. Öğrencileriyle Birliktelik Yılı Farklı Öğretmenlerin Öğrencilerinin Okula Bağlılık 
Puanlarının Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin Yapılan Kruskal Wallis Testi Sonuçları  

      Değişken-Gruplar N Sıra Ortalaması X2 sd p 

O
k

u
la

 
B

ağ
lı

lı
k

 
P

u
an

ı 
1 yıl 8 31.44 

.899 3 .826 
2 yıl 9 31.50 
3 yıl 3 38.33 
4 yıl 50 36.70 

Öğrencileriyle birliktelik yılları farklı olan 70 sınıf öğretmeninin öğrencilerinin 
okula bağlılık puanları arasında fark olup olmadığını test etmek için Kruskal Wallis 
Testi yapılmış ve grupların sıra ortalamaları arasında anlamlı farklılık olmadığı 
gözlenmiştir ( =.899, p>.05). Dolayısıyla, sınıf öğretmenlerinin öğrencileriyle 

birlikte olma yılının öğrencilerin okula bağlılığını etkilemede anlamlı bir farklılık 
yaratmadığı söylenebilir. 

3.4. Araştırma Sorusu 4’e İlişkin Bulgular 

Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre öğrencilerin okula bağlılık puanı arasında 
farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla Mann Whitney U testi analizi 
sonucunda elde edilen veriler Tablo 4.’de sunulmuştur.  

Tablo 4. Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Öğrencilerin Okula Bağlılık Puanı Arasında 
Farklılık Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Mann Whitney U Testi Analizi 

Sonuçları 
Değişken Grup N Sıra 

Ortalaması 
Sıra 

Toplamı 
U Z p 

Şiddet 
Türü 

Kadın 48 41.56 1995.00 
237 -3.682 .000 

Erkek  22 22.27 490.00 

Tablo 4. incelendiğinde Mann Whitney U testi sonuçlarına göre bayan 
öğretmenlerin öğrencilerinin okula bağlılık puanlarının sıra ortalamaları (41.56) 
ile erkek öğretmenlerin öğrencilerinin puanlarının sıra ortalamaları (22.27) 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir  [U= 237, 
p<.05]. Bu farklılığın da sıra ortalama puanları karşılaştırıldığında bayan 
öğretmenlerin lehine olduğu anlaşılmaktadır. Yani bu sonuç, bayan öğretmenlerin 
öğrencilerinin okula bağlılık düzeyinin, erkek öğretmenlerin öğrencilerine göre 
daha yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

4. Sonuç ve Tartışma 

Araştırma sonucunda, öğretmenlerin iş motivasyonları ile öğrencilerin okula 
bağlılık puanları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sunucuna ulaşılmıştır. Bu 
sonucun elde edilmesi, beklenenin aksine, öğretmenler ve öğrencilerin bakış açıları 
arasındaki farklılığı ortaya koymaktadır. Çünkü her iki ölçekte de genel itibariyle 
okul ortamına ilişkin maddeler yer almaktadır. Bu sonuç, öğretmenlerin daha 
gerçekçi davranmaları, öğrencilerin ise gelişim dönemleri itibariyle daha duygusal 
yaklaşımlarından kaynaklanmış olabilir. Öğretmenlerin mesleki kıdem yılı ve 
mevcut öğrencileriyle birlikte olma yılının, öğrencilerin okula bağlılığına anlamlı 
bir etki yapmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu beklendik bir sonuç değildir ve daha 
uygun koşullar sağlanarak ve daha geniş bir örneklem grubuna ulaşılarak, geniş 
kapsamlı bir araştırmanın yapılması önerilebilir.   
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 Ancak cinsiyet değişkeninin okula bağlılık üzerinde bayan öğretmenler lehine 
anlamlı bir farklılık yarattığı belirlenmiştir. Arastaman (2009)’un çalışmasında ise 
öğrenci cinsiyeti değişken olarak alınmış ve kız öğrencilerin okula bağlılıklarının 
erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Benzer şekilde Can 
(2008)’in; Kalaycı ve Özdemir (2013)’in ve Sağlam ve İkiz (2017)’nin çalışmasında 
da kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre okula bağlılık puanlarının daha yüksek 
olduğu görülmüştür. Bu çalışmada da bayan öğretmenler lehine farklılık çıkması 
bakımından benzer bir sonucun elde edildiği söylenebilir. Bu açıdan gerek 
öğrenciler açısından kız öğrenciler lehine farklılığın olması, gerekse öğretmenler 
açısından bayan öğretmenler lehine anlamlı bir farklılığın olması nedeniyle 
cinsiyet faktörünün okula bağlılığa olan etkisinin ve nedenlerinin daha kapsamlı 
bir şekilde incelenmesi önerilebilir. 

Okula bağlılığın, gerek istenmeyen davranışların ortadan kaldırılmasına gerek 
öğrencilerin duyuşsal yönden gelişimlerine gerekse akademik başarılarına olumlu 
etkisi olduğu da pek çok çalışmada görülmüştür. Bazı çalışmalarda okula bağlılık 
düzeyinin artmasının öğrencilerin okul tükenmişliğini azalttığı ortaya çıkmıştır 
(Schaufeli, Martinez, Pinto, Salanova ve Bakker, 2002; Özdemir, 2015). Ayrıca, 
Sağlam ve İkiz (2017)’nin çalışmasında okula bağlılığın şiddet eğilimini azalttığı 
sonucuna ulaşılmış olup, okula bağlılığın istenmeyen davranışları ortadan 
kaldıracak bir etken olduğu düşünülebilir. Bunun dışında, Yılmaz (2015) 
çalışmasında okula bağlılık ile öğrenci başarısı arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla başarının artırılmasında da okula bağlılığın 
önemli bir etken olduğu düşünülebilir. Okula bağlılığa etkisinin olduğu ve okula 
bağlılığın etki ettiği belirlenen değişkenlerin, bu çalışmada anlamlı bir farklılık 
ortaya koyduğu görülen cinsiyet değişkeni açısından incelenmesi de önerilebilir. 
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Ek 1:  Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği 

Okul Adı: 

Sınıf/ Şube: 

Öğrenci No: 

Cinsiyet:   Kız   Erkek 

Değerli öğrenciler, bu form sizlerin okul bağlılığınızı belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu form 
bir sınav değildir. Bu formla ilgili size not verilmeyecektir. Lütfen soruları içinizden geldiği gibi 
cevaplandırın. 

 
 
Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği 
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Bu okulda olmaktan gurur duyuyorum.       

Bu okulda olmaktan mutluyum.       

Okulumda kendimi güvende hissediyorum.       

Okulumu seviyorum.       

Okulumdaki arkadaşlarımla gurur duyuyorum.      

Sınıfımda sevdiğim birçok arkadaşım var.      

Bu okulda önem verdiğim arkadaşlarım var.       

Bu okulda beni önemseyen arkadaşlarım var.      

Bu okuldaki arkadaşlarımı seviyorum.      

Öğretmenlerimiz, öğrencilerine çok destek olurlar.       

Öğretmenlerimi seviyorum.       

Derslerimde düşük performans gösterseydim öğretmenlerim 
bununla ilgilenirdi. 

     

Öğretmenlerimiz bir öğrencinin çok çalışıp çalışmadığını bilir.  
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Ek 2: İlkokul Öğretmeni Motivasyon Ölçeği 

Değerli Meslektaşım, 

Bu form ilkokul öğretmenlerinin motivasyon düzeylerinin incelendiği bir araştırmada kullanılmak 
üzere hazırlanmıştır. Bilgileriniz araştırma dışında hiçbir alanda kullanılmayacak ve üçüncü 
şahıslarla paylaşılmayacaktır. Araştırmanın güvenilir sonuçlar vermesi bakımından sorulara 
içtenlikle yanıt vermeniz oldukça önemlidir. Değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.  

 
 

İLKOKUL ÖĞRETMENİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ 
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Yapmış olduğum öğretimsel uygulamaların, öğrencilerin öğrenme düzeyleri 
üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

     

Meslektaşlarım iyi bir ilkokul öğretmeni olduğumu düşünürler.      
Öğretmeyi seviyorum.      
Öğrencilerime bir şeyler öğretmek kendime olan saygımı artırıyor.      
Öğrencilerimle ilkokul öğrenimleri süresince beraber olmak beni mutlu 
ediyor. 

     

Yapmış olduğum öğretimsel uygulamaların, öğrencilerin hayatı 
anlamalarında önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. 

     

Mesleğimle ilgili çalışmayı seviyorum.      
Mesleğini iyi yapan bir öğretmen olduğumu düşünüyorum.      
Öğrencilerime bir şeyler öğretmek kişisel gelişimime katkı sağlıyor.      
Bu mesleği yapıyor olmaktan dolayı mutluyum.      
Program dışı etkinlikler yapmaktan keyif alıyorum.      
Çocukları seviyorum.      
İlkokul öğretmenliğinin toplumda saygı uyandıran bir meslek olduğunu 
düşünmüyorum. 

     

Mesleğimle ilgili gelişmeleri takip ediyorum.      
Mesleğimle ilgili amaçlar belirliyor ve bunları gerçekleştiriyorum.      
Derslerin dışında öğrencilere katkı sağlamak için zaman harcamıyorum.      
Okul yönetimi, eğitim ile ilgili fikirlerime destek veriyor.      
İlkokul öğretmenliği yaşam kalitemi artırıyor.      
Serbest zamanlarımın bir kısmını mesleğimle ilgili yayınları okuyarak 
geçiriyorum. 

     

Meslektaşlarım çalışmalarıma saygı duyuyorlar.      
İlkokul öğretmenliğinin iyi yanı öğrencilerinizin size olan sevgisini 
hissettirmesidir. 

     

Meslek seçmek için yeni bir fırsatım olsaydı, ilkokul öğretmenliğini 
seçmezdim. 

     

Yapmış olduğum öğretimsel uygulamaların, öğrencilerin performansları 
üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

     

Velilerimin iyi bir ilkokul öğretmeni olduğumu düşündükleri kanaatindeyim.      
İlkokul öğretmenliğinin negatif yanları, pozitif yanlarından ağır basar.      
İlkokul öğretmenliğinin yeteneklerimi en iyi şekilde sergileyebileceğim bir 
meslek olduğunu düşünüyorum. 

     

Öğrencilerim iyi bir öğretmen olduğumu ifade ederler.      
Kendime neden bu mesleği seçtiğimi soruyorum, ama bir cevap 
bulamıyorum. 

     

İlkokul öğretmeni olduğum için çevrem tarafından takdir ediliyorum.      
İlkokul öğretmenliğinin eğlenceli bir meslek olduğunu düşünmüyorum.      
Cinsiyetiniz:…………… 
Meslek Yılınız: …………… 
Şu anda okuttuğunuz sınıfla kaç yıldır birliktesiniz?:………………. 
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