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Bu�ara�t�rmada�Özel�E�itim�ve�Rehabilitasyon�merkezlerinde�çal��an�e�itimcilerin�mesleki�yeterlilikle�i��
doyumlar��incelenmi�tir.�Bu�çal��mada�Özel�e�itim�ve�rehabilitasyon�merkezlerinde�çal��an�e�itimcilerin�
mesleki�yeterlilik�ve�i��doyumlar�n��incelemek�amac�yla�cinsiyete�göre�i��doyumu�ve�mesleki�yeterliliklerin�
kar��la�t�r�lmas�nda�t�testi;�bran�,�ya�,�mesleki�k�deme�göre�kar��la�t�rmalarda�ise�F�testi�ve�anlaml�l����belirle�
mek�için�Tukey�testi�teknikleri�kullan�lm��t�r.�Ara�t�rma�grubunu,�Konya��li�s�n�rlar��içindeki�Milli�E�itim�

Bakanl���na�ba�l��Rehabilitasyon�Merkezlerinde�çal��an�Özel�E�itim�Ö�retmeni�(N=44),�Psikolojik�Dan��man�
l�k�ve�Rehberlik�Ö�retmeni(N=35),�Çocuk�Geli�imi�Ö�retmeni�(N=�16),�S�n�f�Ö�retmeni�(N=�15),�Okul�Öncesi�

Ö�retmeni�(N=�10),�El�Sanatlar��Ö�retmeni�(N=�11)�ve�bu�alanda�çal��an�Beden�E�itimi�Ö�retmeni�(N=�
1)olu�turmu�tur.�Ara�t�rmada,�“Ki�isel�Bilgi�Formu”,�“���Doyumu�Ölçe�i”�ve�“Mesleki�Yeterlilik�anketi�kul�
lan�lm��t�r.�Bu�ara�t�rmada�ortaya�ç�kan�bulgulara�göre,�özel�e�itim�alan�nda�çal��an�farkl��bran�tan�ö�retmen�

lerin�bran�lar�na�göre�i��doyumunda�anlaml��fark�bulunmu�tur.�Buna�göre�Özel�E�itim�alan�nda�çal��an�
e�itimciler�aras�nda�özel�e�itim�ö�retmenlerinin�özel�e�itim�alan�nda�yeterli�mesleki�e�itim�ald�klar�na�ba�la�
nabilir.�Özel�e�itim�ve�rehabilitasyon�merkezlerinde�çal��an�e�itimcilerin�ö�renim�bran�lar�na�göre�i��doyu�
munda�anlaml��fark�bulunmu�;�mesleki�yeterlikte�ise�manidar�bir�fark�bulunamam��t�r.����doyumundan�elde�
edilen�de�erlere�bak�ld���nda,�fark�Özel�E�itim�Ö�retmenleri�lehinedir.�Özel�e�itim�ö�retmenleri�özel�e�itim�
de�daha�çok�ilgi�göstererek�kendilerini�daha�çok�verimli�hissediyorlar.�Dolay�s�yla�i��doyumlar�nda�anlaml�l�k�

ortaya�ç�k�yor.�
�
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�
COMPARING�THE�RELATIONS�BETWEEN�THE�PROEFESSIONAL�COMPETENCE�AND�THE�
PROFESSIONAL�SATISFACTION�OF�THE�EDUCATIONISTS�WORKING�IN�THE�SPECIAL�

TRAINING�CENTRUMS�
�

Abstract�
In�this�survey,�relation�between�the�Professional�competence�and�the�professional�satisfaction�of�the�

educationists�who�works�in�the�special�training�centrums�has�been�analysed.�In�the�exploration,�Pearson�
Correlation�Parameter�and�T�Test�Technics�were�used�in�comparing�professional�satisfaction�and�Professional�

sufficiency�according�to�branches�and�genders,�and�F�Test�Technics�were�used�in�comparing�relations�
according�to�occupational�precedence.�The�survey�group�has�been�composed�of�special�training�teachers�
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(N=44),�psychological�concellors�and�guides�(N=35),�infant�evolution�teachers�(N=16)�school�teachers�
(N=15),preschool�teachers�(N=10),hand�artifice�teachers(N=11)�,�and�a�body�training�teacher�(N=1)�who�works�
in�this�scope�in�Rehabilitation�Centrums�which�are�connected�with�The�National�Training�Ministry�and�which�

are�in�Konya’s�boundaries).�In�the�search�‘Individual�Knowledge�Form’,’Professional�Content�Scale’�and�
‘Occupational�Competence�Scales’�were�used.�In�accordance�with�the�findings�of�this�survey,�it’s�found�out�
that;�there�is�an�expressive�relation�between�the�Professional�competence�and�Professional�Satisfaction�of�the�

educationists�who�has�different�branchs�and�who�works�in�this�compass�of�special�training.�
�
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�
G�R���
Türkçede�meslek�terimi�oldukça�kapsaml��bir�kavram��ifade�etmek�için�kulla�

n�lmaktad�r.�Oysa� bat�� dillerinde�meslekler,� görülen� e�itimin� düzeyi� ve� yap�lan�
görevlerin�niteli�ine�göre,�Uzman�Meslek�(professions),�Beceriye�Dayal��Meslekler�
(Vocations)�olarak�farkl��terimlerle�adland�r�lmaktad�r�(Kuzgun,�2000:1).�

�nsanlar�gündelik�hayatta�çal���rken�baz��i�leri�hobi�için�baz��i�leri�de�kendi�ve�
ailesinin� ihtiyaçlar�n�n�kazanmak� için�yerine�getirdi�ine� tan�k�olmaktay�z.�Hobi,�
ki�inin� ho�land���� alanda� doyum� elde� etme� amac�� ile� yerine� getirdi�i� u�ra�t�r.�
Ama�meslek� ise,� ki�inin� sadece� ki�isel� doyumu� için� de�il� ba�kalar�n� yarar�� için�
yerine� getirdi�i� ve� kar��l���nda� kazanç� etme� niteli�iyle� hobiden� ayr�lmaktad�r.�
Gerek�hobi�gerek�meslek�olsun�e�itimle�kazan�lan�becerilerle�devam�ettirilir.��

Her�meslekte�zaman�zaman�çal��anlar�n�baz��durumlarda�bask�,�verimsizlik�ve�
stres�ya�ad�klar��görülebilmektedir.�Stressiz� i��ya�da�meslek�yoktur�ancak� i�lerin�
stres�düzeyleri�bir�birlerinden�farkl�l�k�gösterebilir.�Çal��anlar�n�i�leri�üzerinde�çok�
az�kontrol� imkân��oldu�u�durumlarda�yüksek�stres�olu�ur,�ayr�ca�tehdit�edici�fi�
ziksel�ko�ullar,�insan�ve�finansman�kaynaklar��için�a��r��sorumlulu�un�olmas��da�
böyledir.�Meslek�olarak�özel�e�itim�alan��oldukça�stresli�bir�alan�olarak�kabul�edi�
lebilir.�Buna�özel�e�itim�sektöründeki�sistemin�daha�yenili�i�de�eklenince� i�lerin�
daha�da�a��rla�t����söylenebilir.�

Meslek�edinirken�ya�anan�tercih�etme�durumu,�meslekleri�istenirlik�aç�s�ndan�
s�raya�koymakt�r.�Bu�anlamda�bir�mesle�i�tercih�etmenin�ilgi,�toplumsal�sayg�nl�k�
ve�kazanç�gibi�faktörlerden�etkilendi�ini�söyleyebiliriz.�Yani�ki�i�seçece�i�mesle�in�
ya�ilgi�çekici�etkinlikleri�içerdi�i�veya�kendisi�için�önemli�ki�ilerce�be�enilir�oldu�u�
için�bu�mesle�e�girmek�istedi�ini�belirtir�(Kuzgun,�2000:5).�Günümüzde�meslekle�
rin� artmas��meslek� seçimi� gibi� bir� zorlu�u� kar��m�za� getirmektedir.� Dolay�s�yla�
do�ru�mesle�in�seçilmesi� ister� istemez�kaç�n�lmaz�bir�o�kadarda�zor�olmaktad�r.�
Meslek�seçerken�özellikle�ki�i�o�meslekte�ileride�ba�ar�l��(doyum�sa�lamas�,�kendi�
ni� iyi�hissetmesi�ve�kendini�geli�tirmesi)� olabilmesi,� i�� bulabilmesi� ve� ihtiyaçlar��
kar��layabilecek�para�kazanmas��durumlar�n��dikkate�almaktad�r.�Bir�ba�ka�aç�dan�
bak�lacak�olursa�meslek�seçiminde;�her�mesle�in�gerektirdi�i�özellikleri,�mesle�i�
seçecek�ki�i�önceden�ara�t�r�p�ö�renmelidir.�Ayr�ca�ki�i�kendi�sahip�oldu�u�yete�
neklerle�mesle�in�gerek�duydu�u�özerlikleri� kar��la�t�r�p�mesle�i� seçmeye�karar�
vermelidir.�

Her�meslek�kendi�sektöründe�çal��acak�ki�ilerden�kendi� ihtiyaçlar�n��kar��la�
yacak�özelliklere�sahip�elemanlar�arar.�Dolay�s�yla�her�mesle�in�gereklerini�sa�la�
yacak�yeti�mi��kalifiye�elemanlara�ihtiyaç�vard�r.�E�itim�sektörü�de�iyi�e�itim�ve�
rebilmek� için�donan�ml�� iyi�yeti�mi��ö�retmenlere� ihtiyaç�duyar.�Özel�e�itim� ise�
e�itim�sektörü� içerisinde�apayr��bir�e�itim�ve�özveri� isteyen�bir� i��koludur.�Özel�
E�itim�alan�nda�çal��an�e�itimciler�için�özellikle�a�a��da�belirtilen�mesleki�yeterli�
likler�esas�al�nmal�d�r.�Bu�özelliklere�bir�bütün�olarak�sahip�olan�ö�retmenler�an�
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cak�hem�i�lerinde�ba�ar�l��olurlar�bu�ba�ar�n�n�ard�nda� i��doyuma�ula�abilmeleri�
mümkün�olabilir.�Özel�e�itim�alan�nda�görev�alacak�ö�retmenler;�

—�Özel�E�itimin�ilgili�kuramsal�dayanaklar��ve�özel�e�itimin�yasal�temellerini�
anlar.�

—�Ö�rencinin�Özelliklerine��li�kin�yetersizliklerini�(bili�sel,�fiziksel,�duygusal,�
toplumsal�ve�ileti�im�geli�imi)�bilir�ve�bu�alanlarda�tüm�ö�rencilerin�gereksinimle�
rine�göre�destekler�sa�lar.�

—�E�itsel�de�erlendirme�sürecini�anlar�ve�farkl��de�erlendirme�teknikleri�kul�
lan�r.�

—�Ö�retimin�düzenli�planlar�ve�uygular.�Program��haz�rlarken,�s�n�f�disiplini�
ni,�ö�rencileri,�program�n�amaçlar�n��ve�topluma�ili�kin�bilgileri�dikkate�al�r.�

—�Ö�renme�Ortam�n�� çocu�un� dikkatini� da��tmayacak� nitelikte� haz�rlar� ve�
her�türlü�dikkat�da��t�c��unsurlar��ortadan�kald�r�r.�E�itim�araç�gereçlerin�önceden�
düzenli�haz�r�bulundurur�ve�üzenle�kullan�r.�

—�Ö�retimin� etkili� Sunar� ve� ara�t�rma�yöntemleriyle� ilgili� temel�kavramlar��
anlar.� Ö�rencinin� ele�tirel� dü�ünme,� problem� çözme� ve� performans� becerilerini�
geli�tirmek� için� çe�itli� ö�retimsel� teknikleri� kullan�r.� �çeri�i� ö�renci� için� anlaml��
hale�gelmesine�üzen�gösterir.�

—���birli�i��li�kileri�önemi�üzerinde�durur,�ana�babalar,�di�er�uzmanlar�ve�ö��
rencilerle�destekleyici�i�birli�i�yapabilmeyi�sa�layacak�etkili�yaz�l�,�sözel�ve�görsel�
ileti�im�tekniklerini�nas�l�kullanaca��n��bilir.�

—�Mesleki��dare�ve�yönetme�i�ini�profesyonel�bir�i��oldu�un�anlar.�
—�Mesleki�Geli�im�aç�s�ndan�kendisini�geli�tirecek�olanak�ve�f�rsatlar��gözetir.�
Davran���psikolojisinin�ilkelerinden�biri�olan�“her�davran���n�gerisinde,�gide�

rilmeye�çal���lan�bir� ihtiyaç�olmas�d�r”.�Bu�ilke�meslekli�aktiviteler� içinde�geçerli�
dir.� ���ve�ya�mesleklerin�ki�ilere� sa�lad���� imkân�ve�olanak�s�ras�yla�önemsedi�i�
ihtiyaçlar�n�� kar��lama� aç�s�ndan� yeterli� ise� meslekten� memnuniyet� söz� konusu�
olabilecektir.�Bu�memnuniyet�ki�inin�yapt����i�ten�doyum�sa�lamas�na�neden�ola�
cakt�r.�

Ki�ilerin� ba�ar�l�,�mutlu� ve� üretken� olabilmelerinin� en� önemli� gereklerinden�
biri�olan� i��doyumu,� i�in�bireye� sa�lad�klar�n�n� alg�lanmas�yla�olu�an�ho�nutluk�
duygusudur�(Aksayan,1990:29).�Tüm�çal��anlar,�çal��ma�ko�ullar�n�n�iyile�tirilme�
sini,� çal��ma�ya�am�na� ili�kin� ekonomik,� psikolojik� ve� toplumsal�gereksinimleri�
nin,� özlem� ve� isteklerinin� kar��lanmas�n�� istemektedirler.� Çal��anlar,� çal��t�klar��
kurumlarda� gereksinimleri� kar��land���� sürece� doyumlu� olmaktad�rlar� (As�
lan,1996:49).�Genel�olarak�doyum,�sosyolojik�ve�psikolojik�boyutlar�aras�nda�yeri�
olan� ve� bireysel� gereksinimler� ile� kurumsal� beklentiler� aras�ndaki� bir� uzla�ma�
i�levi�olarak�tan�mlanabilir.��

���doyumu� ile� ilgili� farkl��kuramlar� aras�nda�en�çarp�c��olan��Herzberg’in� iki�
etmenli�i��doyumu�kuram�d�r.�Herzberg�taraf�ndan�önerilen�iki�etmenli�i��doyumu�
kuram��1959�y�l�nda�yay�nland�.�Bu�teori�Maslow’un��htiyaçlar�Hiyerar�isi�Teorisi�



2/3 • ULUSLARARASI TAR�H ve SOSYAL ARA�TIRMALAR DERG�S� TAR�H�N PE��NDE • 59 

yakla��m�ndan� sonra� geli�tirilen� en� önemli� klasik� teoridir� (Whittington� ve�
Evans,2005:116).��

�sletme�Politikas��ve�yönetimi,�çal��ma�ko�ullar�,�ücret�düzeyi,�özel�yasamdaki�
mutluluk�düzeyi,�organizasyonda�alt�üst�aras�ndaki� ili�kiler�vs.�unsurlar�“hijyen�
faktörler”�olarak�adland�r�l�r.�Hijyen� faktörler�mevcut� oldu�unda� is� tatmini�ger�
çekle�ir� ve� bireyleri� çal��maya�motive� edebilir.�Hijyen� faktörlerin� negatif� olmas��
durumunda� ise,� (örne�in,� çal��ma�ko�ullar�n�n� çok� iyi� olmamas�,� aile� ya�am�n�n�
çok�düzenli�olmamas�)�motivasyon�sa�lay�c��etki�ortadan�kalkar.�Herzberg’�e�göre�
hijyen�faktörler�pozitif�ise�bu�sadece�çal��anlar�taraf�ndan�kabul�görür.�Herzberg’�e�
göre�motivasyon�faktörleri�bireyi�mutlu�k�lan,�i�yerine�ba�layan,�çal��maya�özen�
diren�ve�doyum�sa�layan�unsurlard�r.�Hijyen�faktörler�ise�bireyin�isten�ayr�lmas��
na,�tatminsizli�e�yol�açabilecek�unsurlar�olarak�görülebilir.�Hijyen�faktörlerin�mo�
tive�edici�özellikleri�nispeten�daha�azd�r.�Ba�ka�bir�ifadeyle�hijyen�faktörlerin�bu�
lunmas�� bireyleri� daha� fazla� çal��maya� sevk� etmek� için� yeterli� olmayabilir(Eren,�
1996:423).�

Herzberg,�Maslow’un�kuram�n��geli�tirmi��ve�Çift�Faktör� teorisi�olarak� isim�
lendirdi�i� tezini�ara�t�rmalar�yla�desteklemeye�çal��m��t�r.�Bu�ara�t�rmada�birkaç�
yüz�muhasebeci�ve�mühendisten�olu�an�deney�kitlesine�a�a��daki� iki�soru�sorul�
mu�tur:��

1.� ��inde�kesinlikle�ba�ar�l��iyi� oldu�unu�hissetti�in�durumu�ayr�nt�l�� �ekilde�
tan�mlar�m�s�n?��

2.���inde�kesinlikle�ba�ar�s�z�kötü�oldu�unu�hissetti�in�durumu�ayr�nt�l���ekil�
de�tan�mlar�m�s�n?��

Herzberg�bu�iki�sorunun�cevaplar�n��de�erlendirerek�bireylerin�organizasyon�
içindeki�davran��lar�n��etkileyen�faktörler,�iki�ana�“faktör�kümesi”nde�incelemi�tir:�

Hijyen�Faktörleri:��
��irket�Kurallar��ve�Politikas���
�Yönetimin�Tipi�ve�Kalitesi��
�Çal��anlarla�Olan��li�kiler��
�Ücret�ve�Di�er�Maddi�Faydalar��
����Ko�ullar��ve����Güvenli�i�

Motive�Edici�Faktörleri:�
��Ba�ar��
��Tan�nma�(recognition�)�
��Yap�lan���in�Kendisi�
��Terfi��mkânlar��
��Sorumluluk�ve�Yetki�

�
Bu�faktör�kümeleri�ile�ilgili�iki�temel�kural��u��ekildedir:��
� Hijyen�Faktörleri�olmazsa�tatminsizlik�(dissatisfaction)�do�ar.��
� Motive�Edici�Faktörler�olursa�tatmin�(job�satisfaction)�do�ar.��
Bu�kurama�göre,�i�le�ilgili�olumlu�tutumu�destekleyen�etmenler;�ba�arma,�ta�

n�nma,�i�in�kendisi,�sorumluluk�ve�ilerlemedir.�Bu�etmenler,�i�in�içeri�i�ile�ili�kili�
dir.�Bu�etmenlerle�ilgili�olumlu�tutum,�i��konusunda�da�olumlu�tutum�geli�tirmeyi�
sa�lad����için,�bu�etmenler�“�güdüleyen�”�ya�da�“doyum�sa�layan”�etmenler�ola�
rak�tan�mlan�r(Koçel,�2005;�642).�

.�
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��le� ilgili�olumsuz�tutumu�destekleyen�etmenler;� i�letme�politikas��ve�yöneti�
mi,�teknik�gözetim,�ki�ileraras��ili�kiler,�gözetim�ve�çal��ma�ko�ullar�d�r.�Bu�etmen�
ler� ise� çal��an�n� i�� etkinli�iyle� de�il,� i�� çevresi� ile� ilgilidir� ve� “hijyen� ”etmenleri�
olarak�adland�r�l�r.�Kurama�göre,�güdüleyen�etmenlerin�beslenmesi�i��doyumunu�
art�r�rken,�hijyen�etmenlerinin�beslenmesi�i��doyumsuzlu�unun�önlenmesine�kat�
k�da� bulunmakta� ancak� i�� doyumunu� art�rmamaktad�r� (McCormick� and�
Tiffin,1974).�

���doyumu,�çal��anlar�n�i�ini�ve�i��ortam�n��de�erlendirmesi�yoluyla�geli�tirdi�
�i�duygusal�bir� tepki�olarak� tan�mlanmaktad�r.�Bireysel� özellikler,�gereksinimler�
ve� deneyimler� i�� çevresi� ile� etkile�ime�girerek� i�� doyumu�ya�da�doyumsuzlu�u�
duygusunu�olu�turur.����doyumu�ki�ilerin�ba�ar�l�,�mutlu�ve�üretken�olabilmeleri�
nin� en� önemli� gereklerinden� biridir.� Özellikle� meslek� d���� ya�amlar�� do�rudan�
etkilenen�ve�sürekli�özveri�gerektiren�hekimlik�ve�hem�irelik�gibi�mesleklerde� i��
doyumu�büyük�önem�ta��maktad�r(Aksayan,�1990:�43).�

Çal��ma�ortam�,�i��doyumunu�etkileyen�etmenlerden�biridir.�Özel�e�itim�mer�
kezlerinde�çal��ma�ortam�n�n�düzeni�ve�kalitesi�amaçlanan�e�itimi�verecek�düzeyi�
ve�standartt��ta��mas��halinde�hem�çal��anlar�hem�e�itim�alan�bireyler�hem�de�bu�
bireylerin�aileleri�aç�s�ndan�memnuniyet�verici�olacakt�r.�Kar��l�kl��bu�memnuniyet�
durumu�çal��anlar�aç�s�ndan�i��doyumu�ve�mesleki�tatmini�do�uracakt�r.�Çal��ma�
ortam�� i��doyumunu,� i��doyum�düzeyi�de� çal��ma�ortam�n�� etkiler.�Bu�kar��l�kl��
ba�lant��ve�denge�içinde,� i��doyumu�yüksek�çal��anlar,�özel�e�itime�ihtiyac��olan�
bireylere� gerekli� olan� e�itici� ortam�� sa�layabilirler.� E�itim� hizmetinin� verildi�i�
ortam�n�sa�l�kl��olmas��e�itim�alan�bireylerin�ailelerini�de�olumlu�etkileyecek�onla�
r�nda�bu�e�itime�daha�fazla�inanmalar�n��sa�layacakt�r.��

E�itimin�verildi�i�ortam�e�itim�alan�bireylerin�k�sa�sürede�kendilerini�toplum�
sal�ya�ama�haz�r�hissederek�geli�imlerini�art�rmalar�na�ve�ald�klar��e�itimden�daha�
fazla�yararlanmalar�na�olanak�sa�layacakt�r.�Özel�e�itim�isminden�de�anla��laca���
üzere�özel�bir�e�itimdir�ve�özel�ortama�ihtiyaç�duyar.�Bu�e�itime�ihtiyaç�duyan�ve�
alan�birey�kadar�onu�desteklemesi�gereken�ailesinin�de�tamamlay�c��bir�fonksiyo�
nu� sa�lamas�� en� az� e�itimi� verenler� kadar� önem� ta��maktad�r.� E�itim� verildi�i�
ortam�n� iklimi� ailelerin� katk�s�n�� art�racakt�r.� Sonuçta� verilen� e�itimden� ilerleme�
sa�land���n��görmek�ailelerden�daha�fazla�e�itimcileri�sevindirecektir,�sonuç�onla�
r�n�i��doyumu�ve�mesleki�tatminlerinin�artmas�na�ve�kendilerinde�mesleki�yeterli�
lik�duygusu�ya�amalar�na�neden�olacakt�r.�

Yap�lan�çe�itli�ara�t�rmalar�uygun�olmayan�i��yeri�ko�ullar�n�n�i��doyumu�ve�
tükenmi�li�i� olumsuz� �ekilde� etkiledi�ini� göstermektedir.� ��� doyumu,� stres,� i��
çevresi� ve� örgütsel� iklim� genellikle� tükenmi�likle� ilgili� olarak� görülmektedir(�
Akçemete�ve�ark.�2001:�75,�Aslan,�1996:50,�Henne,1985:230).�

Çe�itli� tan�mlar�� olmakla� birlikte� genel� anlamda� i�� doyumu,� çal��an� bireyin�
yapt����i�i,�i��çevresini�ve�i��yerindeki�çal��ma�ko�ullar�n��de�erlendirmesi�sonucu�
olu�an� duygusal� bir� tepkidir� (Aksayan,� 1990:44).� ��� doyumu,� ki�ilerin� ba�ar�l�,�
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mutlu�ve�üretken�olabilmelerinin�önemli�gereklerinden�biridir.����doyumunu�ya�,�
cinsiyet,�e�itim�düzeyi�gibi�ki�isel�özelliklerin�yan��s�ra�yap�lan�i�in�içeri�i,�ücret,�
yönetim�politikas�,�çal��ma�ko�ullar��gibi�örgütsel�ve�çevresel�etkenlerin�etkiledi�i�
belirtilmektedir.�

Ara�t�rmac�lar,�i��doyumu�yeterli�olmayan�i�çilerde,�i��doyumu�yeterli�olan�i��
çilere�nazaran�daha�yüksek�seviyede�tükenmi�lik�durumu�oldu�unu�ve�i��doyu�
munun�tükenmi�likle�ili�kili�oldu�u�bildirilmektedir.�Ayr�ca�ki�isel�ba�ar��ve�du�
yars�zla�ma� ile�kar��la�t�r�ld���nda� i��doyumu�ve�duygusal� tükenmi�lik�aras�nda�
negatif�bir�ili�ki�oldu�unu�bildirmi�tir�(Bacharach,�Bamberger,�ve�Conley�1991:48).�

Tükenmi�li�in�ayn��zamanda�i��doyumu�ile�ili�kili�olan�di�er�de�i�kenlerle�de�
kuvvetli� bir� biçimde� ili�kili� oldu�u;� örne�in�dü�ük� seviyede�kontrol,� ya�am�do�
yumu,�sa�l�k�seviyesi�ve�hali�haz�rdaki�i�ten�ayr�lmayla�ili�kili�oldu�u�belirlenmi��
tir�(Cordes�&�Dougherty,�1993:�623).�

Kuzgun� (2000:� 42)’na� göre;� genellikle� �u� alanlarda� bireyin� beklentileri� ile�
mesle�in�ve� i�in� sa�lad���� olanaklar�n�uygun�olmas��halinde� i��veya�meslek�do�
yumunun�gerçekle�ti�i�söylenebilir:�

1.�Mesle�in�gerektirdi�i�faaliyetlerin,�bireyin�yetenek,�bilgi�ve�becerileri�ile�tu�
tarl��olmas��

2.�Meslek�faaliyetlerinin�birey�için�ilgi�çekici�olmas��
3.�Çal��ma�ortam�nda�fiziksel�durumunun�uygun�olmas��
4.�Çal��ma�ortam�nda�insan�ili�kilerinin�iyi�olmas��
5.�Sa�lanan�kazanç�düzeyi�
6.�Ödül�ve�takdir�
7.�Sa�lanan�güvence�
8.��lerleme�olana���
9.�Verilen�yetki�ve�sorumluluk�
10.�Günlük�çal��ma�süresi�
11.�Yar��ma�ve�kendini�gösterme�olana���
12.����bulabilme�olana���
Ve�bunun�yan�nda� i��doyumunu�etkileyen�bireysel�özellikler�olarak�cinsiyet,�

ya�,�e�itim�durumu,�medeni�durumu�ve�çal��an�n�ki�ili�ini�ekleyebiliriz.�
Son�y�llarda�ülkemizde�çok�h�zl��bir�özel�e�itim�merkezi�aç�lma�süreci�gerçek�

le�mi�tir.�Bu�süreçte�aç�lan�rehabilitasyon�merkezlerinin�verdi�i�e�itimin�kalitesi,�
verilen�e�itimin�gerçekle�tirildi�i�ortam�n�uygunlu�u�ve�bu�alanda�istihdam�edile�
cek�e�itimcilerin�mesleki�yeterlili�i�iyi�de�erlendirilmeli�ve�hatta�denetlenmelidir.�
H�zla�ço�alan�merkezlerin�uygun�e�itim�ortamlar��sa�layamamas��bu�merkezlerde�
e�itim�alan�bireylerin�e�itimlerinin�hedeflenen�amaca�ula�amamas�na�neden�ola�
cakt�r.� Ortaya� c�kacak� kötü� sonuç� herkesi� olumsu� etkileyecektir.� Sonuçlar�n� bu�
�ekilde� olumsuz� olmamas�� için� aç�lan� ve� aç�lacak� olan� kurumlar�n� gerekli� fiziki�
�artlar��ta��malar��ard�ndan�da�iyi�yeti�mi��i�ini�seven�uzmanlar�n�ve�yöneticilerin�
çal��t����bir�ortam�n�olu�turulmas��gerekmektedir.��
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Özel�e�itim�alan�nda�yeteri�kadar�iyi�e�itimli�eleman�bulmak�çok�güçtür.�Ül�
kemizde�özel�e�itim�alan�nda�ihtiyaç�duyulan�e�itimcilerin�yeti�tirilmesinin�gerek�
lili�i�son�y�llarda�daha�fazla�fark�edilmi�,�ancak�bu�alanda�özel�yeterlili�e�sahip�bu�
elemanlar�henüz�kurumlar�n�ihtiyac�n��kar��lamaya�yeterli�olmamaktad�r.��

�zci�(2004)�e�itim�fakültesi� ilkö�retim�s�n�f�ö�retmenli�i�bölümünde�ö�renim�
görmekte� olan� 4.� s�n�f� ö�rencilerinin� “özel� e�itim”� konusundaki� yeterlikleri� ve�
ihtiyaçlar�n�n�de�erlendirilmesi�konulu�Gaziantep�Üniversitesi�Ad�yaman�E�itim�
Fakültesinde�2003–2004�e�itim�ö�retim�y�l��II.�yar�y�l�nda�ö�renim�görmekte�olan�
132�son�s�n�f�ö�rencisi�üzerinde�bir�ara�t�rma�çal��mas��yapm��.�Bu�çal��mada�elde�
edilen� bulgu,� sonuç� ve� getirilecek� öneriler� ile� E�itim� Fakültelerinin� S�n�f� Ö�ret�
menli�i� programlar�ndaki� ders� ve� uygulamalar�n� tekrar� ele� al�nmas�� ve� gerekli�
düzenlemelerin� yap�lmas�� umulmaktad�r.� Bu� çal��ma� 4� y�ll�k� özel� e�itim� alan��
d���ndaki�ö�retmenlik�bölümünü�bitiren�ö�retmenlerin�özel�e�itim�alan�yla� ilgili�
yeterli�e�itim�almad�klar�n��ortaya�koyar.�Özel�e�itim�ad�ndan�da�anla��laca���gibi�
özel�haz�rl�k�ve�yeterlilik�gerektirir.��

Özellikle� bu�alanda� çal��an�ki�ilerin� sadece�üniversitelerde� ald�klar�� e�itimle�
yetinmeleri� ve� kendilerini� geli�tirmek� için� çaba� göstermemeleri� kabul� edilemez.�
Her�alanda�oldu�u�gibi�özel�e�itim�alan�nda�çal��an�personelin�de�üniversite�son�
ras�� çal���ma� hayat�nda� gerek� hizmet� içi� e�itimlerle� gerekse� de� d��ardan� çe�itli�
seminer� veya� kurslarla� mesleki� yeterlilikleri� geli�tirilmelidir.� Ancak� bu� �ekilde�
özel�bilgi�ve�donan�m�gerektiren�bu�mesle�in�geli�en�ça��n�gerisinde�kalmas��ön�
lenerek�daha� ileri�düzeyde�e�itim�verilmesi�sa�lanabilir.�Bu�kurumlardan�e�itim�
alan�çocuklar�çok�özel�çocuklard�r�ve�olara�gereken�önem�ancak�bu�alanlarda�çal��
�anlar�n�mesleklerine�verecekleri�önemle�sa�lanabilir.�

E�itimcilerin�bu�çocuklar�n�aileleriyle�de�düzenli�görü�meler�yaparak�bireysel�
e�itim�program�n��birlikte�haz�rlamalar��ve�onlar��dinleyerek�kurum�ve�aile�i�birli�
�ini�sa�lamalar��gerekmektedir.�Uzmanlar�her�ne�kadar� iyi�birer�e�itimci�olsalar�
da�bu�alanda�verilecek�e�itimler�ayr��bir�çaba,�e�itim�ve�haz�rl�k�gerektirdi�i�unu�
tulmamal�d�r.�Alan�nda�yeterli�olmayan�e�itimcilerin�bu�konuda�hep�tedirginlikle�
ri�ve�zorland�klar��görülebilir.�Hatta�ailelerden�kaçmalar��da�olas�d�r.�Bu�da�kurum�
ve�aile�i�birli�ini�bozarak�ba�ar�l��e�itimin�önünde�engel�te�kil�eder.��

E�itim� ve� ö�retimde� verimlilik� do�rudan� ö�retmenlerin� niteli�i,� niceli�i� ve�
kendilerini� yeterli� hissetmeleri� ile� ilgilidir.�Yeni�özel� e�itim�yakla��mlar�n�n,� tek�
niklerinin,� yöntemlerinin� geli�tirildi�i� günümüzde;� gerek� özel� e�itim� alan�nda�
çal��an�ö�retmenlerin�yeniliklere�paralel�olarak�yeti�tirilmesi,�gerekse�özel�e�itim�
okullar�ndaki� çal��ma� ko�ullar�n�n� iyile�tirilmesi� özel� e�itimin� niteli�i� aç�s�ndan�
kaç�n�lmaz�görünmektedir�(Akçamete�ve�ark.2001:�17).�

Özel�e�itim�alan�nda� istihdam�edilmi��ö�retmenlerin�daha�yararl��ve�verimli�
olarak� çal��abilmeleri� için� i�� doyumlar�n�n� yüksek� olmas�� gerekmektedir.� Özel�
E�itim�Ö�retmenleri,�e�itimi�zor�ve�zaman�alan�engelli�ö�rencilerle�çal��makta�ve�
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çal��ma��artlar�n�n�zorlu�u�nedeni�ile�ö�retmenle�aras�nda�tükenmi�lik�duygusu�
nu�ya�amaya�en�yak�n�çal��ma�grubundad�rlar.�

Özel�E�itim,�görme�engelli,�i�itme�engelli,�i�itme�engelli�ve�zihinsel�engelli�ö��
rencilerin�e�itimi�ile�ilgilenen�bir�e�itim�alan�d�r.�Her�bir�özel�e�itim�alan�nda�çal��
�anlar,�çal��t�klar��alandaki�özel�e�itim�ö�rencisinin�niteli�ine�uygun�davranmak�
ve� onlar� için� konulmu�� olan� özel� e�itim� hedeflerine� ula�makla� sorumludurlar�
(Kulaks�zo�lu,�2003:16).�

�
ARA�TIRMANIN�AMACI�
Bu� ara�t�rman�n� amac�,� özel� e�itim� ve� rehabilitasyon�merkezlerinde� çal��an�

e�itimcilerin�mesleki�yeterlilikleri�ile�i��doyumlar��baz��de�i�kenler�aç�s�ndan�ince�
lemektir.�Bu�amaç�do�rultusunda,�ara�t�rmada�a�a��daki�sorular�ma�cevap�aran�
m��t�r.��

1.�Özel�e�itim�ve�rehabilitasyon�merkezlerinde�çal��an�e�itimcilerin�cinsiyette�
göre����Doyumu�ve�Mesleki�yeterliliklerinde�anlaml��bir�fark�var�m�d�r?�

2.�Özel�e�itim�ve�rehabilitasyon�merkezlerinde�çal��an�e�itimcilerin�ya�lar��ile�
i��doyum�ve�mesleki�yeterliliklerinde�anlaml��bir�fark�var�m�d�r?�

3.�Özel� e�itim� ve� rehabilitasyon�merkezlerinde� çal��an� e�itimcilerin�mesleki�
k�demlerine�göre�i��doyumu�ve�mesleki�yeterliliklerinde�anlaml��bir�fark�var�m��
d�r?�

4.�Özel�e�itim�ve�rehabilitasyon�merkezlerinde�çal��an�e�itimcilerin�bran�lar��
na�göre�i��doyumu�ve�mesleki�yeterliliklerinde�anlaml��bir�fark�var�m�d�r?�

�
YÖNTEM�
Bu�ara�t�rma,�özel�e�itim�ve�rehabilitasyon�merkezlerinde�çal��an�e�itimcilerin�

mesleki� yeterlilikle� i�� doyumu� aras�ndaki� ili�kinin� kar��la�t�r�lmas�� incelemeyi�
amaçlayan�betimsel�bir�çal��mad�r.��

�
EVREN�VE�ÖRNEKLEM�
Ara�t�rman�n�evreni,�Konya�ili�içersinde�faaliyet�gösteren�rehabilitasyon�mer�

kezlerinde� çal��an� Özel� E�itimi� Ö�retmeni,� Psikolojik� Dan��man� ve� Rehberlik,�
Çocuk�Geli�imi�Ö�retmeni,�S�n�f�Ö�retmeni,�Okul�Öncesi�Ö�retmeni,�El�Sanatlar��
Ö�retmenleri�ve�Beden�E�itimi�Ö�retmenlerini�kapsamaktad�r.��

Ara�t�rman�n�örneklemini�Konya�il�s�n�rlar��içinde�faaliyet�gösteren�Özel�E�i�
tim� ve� Rehabilitasyon� Merkezlerinde� çal��an� e�itimcilerden� tesadüfî� örnekleme�
yöntemiyle�tespit�edilen�62�si�kad�n�ve�70�si�erkek�olmak�üzere�toplam�132�ö�ret�
men�kat�lm��t�r.�Bu�ö�retmenlerle�ilgili�da��l�m�Tablo�1’de�gösterilmi�tir.�
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Tablo–1�Cinsiyete�ve�Bran�lara�Göre�Da��l�m��

�
�
VER��TOPLAMA�ARAÇLARI�
Ara�t�rmada�bir�ki�isel�bilgi�formu,�mesleki�yeterlilik�ölçe�i�ve�i��doyumu�öl�

çe�i�olmak�üzere�iki�ölçek�uyguland�.�Konya�ili�içinde�faaliyet�gösteren�Milli�E�i�
tim�Bakanl���na�ba�l��özel�e�itim�ve�rehabilitasyon�merkezlerine�gidilerek�bu�ku�
rumlarda�çal��an�e�itimcilere�ara�t�rmac��taraf�ndan�uygulanm��t�r.�Mesleki�yeter�
lilik�ve�i��doyumu�ölçeklerini�daha�öncede�birçok�defa�farkl��alanlarda�uygulanm���
ve� standart� ölçekler� olmas�� nedeniyle� özel� e�itim� alan�nda� çal��an� e�itimcilere�
uyguland���nda�uygun�sonuçlar�al�nabilece�i�kanaatiyle�uygulamaya�uygun�gö�
rülmü�tür.�

Ki�isel�Bilgi�Formu:�Bu� çal��mada�ara�t�rmaya�kat�lan� e�itimcilerden�ki�isel�
bilgileri� toplamak�amac�yla�ara�t�rmac�� taraf�ndan�geli�tirilen�Ki�isel� bilgi� formu�
kullan�lm��t�r.�Bu�formda,�formu�dolduran�ki�ilerle�ilgili�genel�bilgiler�yer�almak�
tad�r.�

Mesleki�Yeterlilik�Anketi:�Özel�e�itim�kurumlar�nda�çal��makta�olan�ö�ret�
menlerin� yapt�klar�� i�lerde� kendilerini� yapt�klar�� i�lerdeki� yeterlilik� durumlar�n��
de�erlendirmelerini�sa�lamak�üzere�ara�t�rmac�� taraf�ndan�olu�turulmu��olan�26�
soruluk�anket�formudur.�

���Doyumu�Ölçe	i�(Job�Satisfaction):�Çal��anlar��i��alanlar�nda�verimli,�mutlu�
ve�ba�ar�l��olmalar��aç�s�ndan�önemli�unsur�olan� i��doyumu�ile� ilgili�birçok�ara��
t�rma�yap�ld���n��biliyoruz.�Tabi�i��doyumu�ölçmek�için�birçok�ölçek�geli�tirilmi��
tir.�Bunlardan�birisi�Hackman�ve�Oldham�(1980)�taraf�ndan�geli�tirilen�i��doyumu�
(� Job� satistifaction)� ölçe�idir.� Ölçek,� çal��anlar�n� i�� doyumunu� ölçmek� amac�yla�
geli�tirilmi�,�14�maddeden�olu�an,�5�seçenekli�bir�dereceleme�ölçe�idir�(Akt:�Güler,�
1990:�93).�Ölçe�in�Türkçeye�uyarlama�ve�geçerlilik�çal��mas��Güler�(1990:94)�tara�
f�ndan�yap�lm���ve�ölçe�inin� iç� tutarl�l�k�katsay�s�� (Cronbach	s�alpha)�0.92�olarak�
bulmu�tur.�Yar�m�b�rak�lm���olumlu�ifadelerden�olu�an,�5’li� likert�tekni�ine�göre�
düzenlenmi��14�maddelik�bir�öz�bildirim�ölçe�idir.�Ölçe�i�olu�turan�maddelerin�
tümü�olumlu�yönde�oldu�u�için�1’den�5’e�do�ru�puanlanmaktad�r.�
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Ölçe�in�uygulanmas�nda,�ki�i�kendisine�sunulan�seçeneklerden�kendisine�en�
uygun�olan��i�aretlemekte,�i�aretledi�i�seçeneklerin�puanlar��toplanarak�ki�inin�i��
doyum�puan��hesaplanmaktad�r.�Ölçek,�her�ö�renim�düzeyindeki�ki�ilere�uygula�
nabilmektedir.�Ölçe�i� olu�turan�maddelerin� tümü�olumlu� oldu�u� için� 1’den� 5’e�
do�ru�puanlanmaktad�r.�Ölçekten�al�nabilecek�en�yüksek�puan�70,�en�dü�ük�puan�
14� ve� dizi� geni�li�i� 56’d�r.�Ölçekten� al�nan� puanlar�n� 14� –� 32� aras�nda� olmas�� i��
doyumunun�dü�ük,�33�–�52�aras�nda�olmas��i��doyumunun�orta�düzeyde,�53�–�76�
aras�nda�olmas��i��doyumunun�yüksek�oldu�unu�göstermektedir.�

Ölçe�in�güvenirlik�çal��mas��Hackman�ve�Oldhan� taraf�ndan,� test� tekrar� test�
yöntemiyle�yap�lm��,�birinci�uygulaman�n�puan�ortalamas��34.�27,� ikinci�uygula�
man�n�puan�ortalamas��34.�71�olarak�bulunmu�tur.��ki�uygulaman�n�puan�ortala�
malar�n�n�birbirine�çok�yak�n�olmas��güvenirli�in�göstergesi�olarak�kabul�edilmi��
tir� (Akt:�Güler,�1990:94).�Hali�haz�rdaki�ara�t�rmada�kullan�lan�14� soruluk� i��do�
yumu�ölçe�inin� iç� tutarl�l�k�katsay�lar�� (Cronbach	s�alpha)�0.9�olarak,�belirlenmi��
ve�ölçe�e�verilen�cevaplar�n�güvenirli�inin�yeterli�oldu�u�belirlenmi�tir.�

�
VER�LER�N�ANAL�Z��
Özel�e�itim�ve�rehabilitasyon�merkezlerinde�çal��an�e�itimcilerin�mesleki�ye�

terlilikle� i�� doyumu� aras�ndaki� ili�kiyi� incelemek� amac�yla� Pearson� Korelasyon�
Katsay�s�,�bran��ve�cinsiyete�göre�i��doyumu�ve�mesleki�yeterliklerin�kar��la�t�r�l�
mas�n�t� testi;�mesleki�k�deme�göre�kar��la�t�rmalarda�ise�F�testi�ve�anlaml�l����ki�
min�lehine�oldu�unu�belirlemek�için�Tukey�testi�teknikleri�kullan�lm��t�r.��

�
BULGULAR�VE�YORUMLAR�
1.�Özel�E	itim�ve�Rehabilitasyon�Merkezlerinde�Çal��an�E	itimcilerin�Cin�

siyette�Göre����Doyumu�ve�Mesleki�yeterliliklerine��li�kin�Bulgular�
Tablo�2:����Doyumu�ve�Mesleki�Yeterlik�Ölçe�inden�Al�nan�Puanlar�n�Da��l�m���

� Cinsiyet� N� X S.S� t� p�

���Doyumu�
Kad�n� 62� 48,89� 10,068� 0,806� 0,422�
Erkek�� 70� 50,42� 8,712� � �

Mesleki�Yeterlilik�
Kad�n� 62� 94,92� 12,799� 1,008� 0,316�
Erkek�� 70� 97,39� 11,867� �

�
Tablo�2’de�görüldü�ü�gibi�i��doyumu�ölçe�inden�erkeklerin�ald�klar��puanla�

r�n�aritmetik�ortalamas��(X =48,89),�kad�nlar�n�ald�klar��puan�aritmetik�ortalamas��

(X =50,42)�ve�mesleki�yeterlik�ölçe�inden�erkeklerin�ald�klar��puanlar�n�aritmetik�

ortalamas�� (X =94,92),� kad�nlar�n� ald�klar�� puan� aritmetik� ortalamas�� (X =97,39)�
oldu�u�ortaya�ç�km��t�r.�Tablo3’de�görüldü�ü�gibi�Cinsiyette�göre����Doyumu�ve�
Mesleki�Yeterlikte�Fark�bulunamam��t�r.�
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2.�Özel�E	itim�ve�Rehabilitasyon�Merkezlerinde�Çal��an�E	itimcilerin�Ya��
lar��ile����Doyum�ve�Mesleki�Yeterlikleri��le��li�kili�Bulgular�

Tablo�3:�Ya�lara�Göre����Doyum�ve�Mesleki�Yeterlik�Puanlar�na�Ait��statistikler�

Ya�lar�
���Doyumu� Mesleki�Doyum�
Ortalama� Ss� Ortalama� ss�

21�30� 48,89� 9�95� 100,56� 11,67�
31�40� 49,67� 7,50� 97,13� 19,20�
41�50� 50,67� 11,64� 94,33� 19,02�
51�60� 54,17� 9,92� 106,67� 19,99�
Toplam� 49,89� 9,75� 100,16� 13,18�

�
Tabloya�göre�i��doyumu�ölçe�inden�al�nan�puanlar�n�ortalamalar��ya�lara�göre�

incelendi�inde�21�30�ya��aras�nda�48,89,�31�40�ya��aras�nda�49,67;�41�50�aras�nda�
50,67,�51�60�ya��aras�nda�54,17�olarak�bulunmu�tur.�Mesleki�yeterlilik�ve�i��doyu�
mu�ölçe�inden�al�nan�puanlar�n�ortalamas�na�bak�ld���nda�21�30�ya��aras��100,56,�
31�40�ya��aras�,� 94,33,�41�50�ya��aras�,� 97,13�51�60�ya��aras��106,67�oldu�u�görül�
mektedir.�Bu�ortalamalar�aras�nda�anlaml��fark�n�olup�olmad���n��belirlemek�için�F�
testi�kullan�lm��t�r.�

Tablo�4:����Doyumu�ve�Mesleki�Yeterlik�Ölçe�inden�Al�nan�Puanlar�n�Da��l�m���
� � KT� Sd� KO� F� P�

���Doyumu�
Gruplar�aras�� 172,450� 3� 57,483�

,60� ,62�Gruplar�içinde� 12175,337� 127� 95,869�
Toplam� 12347,786� 130� ��

Mesleki�Yeterlilik�
�

Gruplar�aras�� 611,580� 3� 203,860�
1,18� ,32�Gruplar�içinde� 21972,054� 127� 173,008�

Toplam� 22583,634� 130� ��

�
Tablo� 4’e�göre,� i��doyumu�ve�mesleki�yeterlilik� puanlar�ortalamas�� aras�nda�

ya��de�i�kenine�göre�incelendi�inde�anlaml��bir�fark�ortaya�ç�kmam��t�r.�Bir�ba�ka�
anlat�mla� ya��n� ilerlemesi� i�� doyumu� ve�mesleki� yeterlilikte� artma� veya� azalma�
sonucu�olu�turmamaktad�r.�

3.�Özel�E	itim�ve�Rehabilitasyon�Merkezlerinde�Çal��an�E	itimcilerin�Mes�
leki�K�demlerine�Göre����Doyumu�ve�Mesleki�Yeterliliklerine��li�kin�Bulgular�

Tablo�5:����Doyumu�ve�Mesleki�Yeterlik�Ölçe�inden�Al�nan�Puanlar�n�Da��l�m���
� � KT Sd KO F� P�

���Doyumu�
Gruplar�aras�� 172,450� 3� 57,483�

,600� ,616�Gruplar�içinde� 12175,337� 127� 95,869�
Toplam� 12347,786� 130� �

Mesleki� Yeterli�
lik�
�

Gruplar�aras�� 535,899� 3� 178,633�
1,128� ,340�Gruplar�içinde� 20109,246� 127� 158,341�

Toplam� 20645,145� 130� �

�
Tablo�5’de�görüldü�ü�gibi�k�deme�göre,�i��doyumu�ve�mesleki�yeterlili�in�pu�

anlar��aras�nda�istatistiksel�olarak�anlaml��bir�fark�bulunmam��t�r.�
�
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4.� Özel� E	itim� ve� Rehabilitasyon� Merkezlerinde� Çal��an� E	itimcilerin�
Bran�lar�na�Göre����Doyumu�ve�Mesleki�Yeterlilikleri�ile��li�kili�Bulgular�

Tablo�6:����Doyumu�ve�Mesleki�Yeterlik�Ölçe�inden�Al�nan�Puanlar�n�Da��l�m���
� � KT Sd KO F p�

���Doyumu�
�

Gruplar�aras�� 1967,071� 5� 393,414� 4,775� ,000�
Gruplar�içinde� 10380,808� 126� 82,387� �� ��
Toplam� 12347,879� 131� �� �� ��

Mesleki� Yeterli�
lik�
�

Gruplar�aras�� 1372,427� 6� 228,738� 1,483� ,189�
Gruplar�içinde� 19279,482� 125� 154,236� � �
Toplam� 20651,909� 131� � � �

�
Tablo�6’de�ortaya�ç�kan�puan�durumuna�göre,�ö�retmenlerin�bran�lar�na�göre�

i��doyumunda�anlaml��fark�bulunmu�;�mesleki�yeterlikte�ise�manidar�bir�fark�bu�
lunamam��t�r.�

Tablo�7:�Ö�retmenlerin�Bran�lar�na�Göre����Doyum�Puanlar�nda�Gerçekle�tirilen�Tukey�Testi�So�
nuçlar��

Ba��ml��De�i�ken� De�i�kenler�
Ortalamalar�
Fark��

Ss� p�

Özel�E�itim�Ö�retmeni� Psikolojik�Dan��man�ve�Rehberlik� 8,538� 2,056� ,001�
Özel�E�itim�Ö�retmeni� S�n�f�Ö�retmeni� 9,376� 2,714� ,010�

�
Tablo� 7’ya� göre�Özel� E�itim�Ö�retmeni�Psikolojik�Dan��ma�ve�Rehberlik� ile�

Özel�E�itim�Ö�retmeni�–� S�n�f�Ö�retmeni�de�i�kenlerinde� fark�Özel�E�itim�Ö��
retmenleri�lehinedir.�Buna�göre�Özel�E�itim�Ö�retmenlerinin�meslekteki�k�demleri�
artt�kça�i��doyumlar��da�artmaktad�r.��

�
TARTI�MA�
Özel�e�itim�ve�rehabilitasyon�merkezlerinde�çal��an�e�itimcilerin�mesleki�ye�

terlilikle�i��doyumu�aras�nda�yap�lacak�bilimsel�ara�t�rmalar�günümüzde�bu�alan�
da�hizmet�alan�ve�hizmet�veren�bireyler�aç�s�ndan�ister�istemez�hizmetin�nicelik�ve�
niteli�i�ayr��bir�öneme�ortaya�koyacakt�r.�Ayr�ca�bu�alanda�yap�lan�ara�t�rmalar�n�
s�n�rl�l����aç�s�ndan�da�ayr��bir�önem�kazanmaktad�r.�Alanla�ilgili�yap�lan�çal��ma�
lara�bak�ld���nda�özellikle�son�y�llarda�bu�konuya�a��rl�k�veren�çal��malar��görmek�
mümkün.� Bu�alanla� ilgili�Akçemete� ve� arkada�lar�� (2001)�Ö�retmenlerde� tüken�
mi�lik,� i��doyumu�ve�ki�ilik� çal��mas�n��ki�daha�sonra�bu�çal��may��kitap�haline�
getirerek� ara�t�rmac�lar� ve� e�itimcilerin� faydalanmas�� sunulmu�.� Selçuko�lu�
(2001)�Ara�t�rma�görevlilerinde�tükenmi�lik�düzeyi�ile�yaln�zl�k�düzeyi�ve�ya�am�
doyumu� aras�ndaki� ili�kinin� baz�� de�i�kenler� aç�s�ndan� de�erlendirilmesi,� �zci�
(2004)�e�itim�fakültesi�ilkö�retim�s�n�f�ö�retmenli�i�bölümünde�ö�renim�görmekte�
olan�4.�s�n�f�ö�rencilerinin�“özel�e�itim”�konusundaki�yeterlikleri�ve�ihtiyaçlar�n�n�
de�erlendirilmesi�verebiliriz.��

���yerlerinde�çal��an�bireylerin�i�yerinde�verimliliklerinin�artmas�� i��yerinden�
ve�çal��ma��artlar�ndan�memnuniyetlerine�ba�l�d�r.�Erdem�ve�arkada�lar��da�(2008:�
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199)�sa�l�k�çal��anlar��üzerinde�memnuniyeti�etkileyen�en�önemli�faktörün�çal��ma�
ko�ullar�� oldu�u� bulunmu�tur.� Çal��malar�nda� hem�ire� ve� ebelerde�motivasyon�
düzeylerine� etki� eden� faktörler� aras�nda� çal��ma� ko�ullar�n�n� ön� plana� ç�kt���n��
belirlemi�lerdir.�Bu�bulgular�çal��mam�z�n�sonuçlar�n��destekler�niteliktedir.�

Günümüzde� nicelik� aç�s�ndan� Türkiye’de� aç�lan� özel� e�itim� merkezi� say�s��
belli� düzeyde� ihtiyac�� kar��layabilecek� düzeye� gelse� de� verilen� hizmetin� niteli�i�
aç�s�nda� istenen�düzeye�ula��lamama�sorunu�yads�namaz.�Bu�da�hali� ile�hizmeti�
veren�e�itimcilerin�niteli�i�ve�çal��ma�ko�ullar�yla�do�rudan�ili�kilidir.�Dolay�s�yla�
e�itimcilerin�meslekte�yetersizlikleri�i��doyumlar�n�,�i��doyumlar��da�bu�hizmetten�
yararlananlar��olumsuz�etkilemektedir.�Sar�� (2002:19)� çocuk�özel� e�itime�muhtaç�
ise�do�al�olarak�onun�e�itimi�ve�yeti�tirilmesi�daha�da�zor�olacakt�r.�Çünkü�özel�
e�itime�muhtaç�olan� çocuklar�n� ihtiyaçlar�� farkl�d�r,� e�itimleri� zordur,� e�itimleri�
özel�donat�lan�veya�onlara�özgü�yap�land�r�lm���ortamlarda�uygulanmas��gerekir.�
Dolay�s�yla�mesleki� yeterlili�e� sahip� olan� e�itimcilerin� i�� doyumunu�ya�ayaca���
bilinmelidir.� Çünkü� bu� çal��mada� ortaya� ç�kan� bulgular,� e�itimcilerin� gere�ince�
mesleki�yeterli�e�sahip�olmad�klar�n��yans�tmaktad�r.�

Özel� e�itim� ve� rehabilitasyon� merkezlerinde� çal��an� e�itimcilerin� cinsiyette�
göre�i��doyumu�ve�mesleki�yeterliliklerine�ili�kin�bulgulara�bak�ld���nda�gibi�cin�
siyette�göre�i��doyumu�ve�mesleki�yeterlikte�fark�olmad����görülmü�tür.��

Özel�e�itim�ve�rehabilitasyon�merkezlerinde�çal��an�e�itimcilerin�ya�lar��ile�i��
doyum�ve�mesleki�yeterlikleri�ile�ili�kili�bulgular,�i��doyumu�ve�mesleki�yeterlilik�
puanlar�ortalamas��aras�nda�ya��de�i�kenine�göre�incelendi�inde�anlaml��bir�fark�
ortaya�ç�kmam��t�r.��

Özel�e�itim�ve�rehabilitasyon�merkezlerinde�çal��an�e�itimcilerin�mesleki�k��
demlerine�göre� i��doyumu�ve�mesleki�yeterliliklerine� ili�kin�bulgular� i��doyumu�
ve�mesleki� yeterlili�in� puanlar�� aras�nda� istatistiksel� olarak� anlaml�� bir� farkl�l�k�
bulunmam��t�r.�Ayr�ca�Özel� e�itim� ve� rehabilitasyon�merkezlerinde� çal��an� e�i�
timcilerin�bran�lar�na�göre�i��doyumu�ve�mesleki�yeterlilikleri�ile�ili�kili�bulgulara�
bakt���m�zda,�i��doyumu�ve�mesleki�yeterlilik�puanlar��aras�nda�istatistiksel�olarak�
anlaml��bir�fark�bulunmam��t�r.�

Özel� e�itim� ve� rehabilitasyon� merkezlerinde� çal��an� e�itimcilerin� ö�renim�
bran�lar�na�göre�i��doyumunda�anlaml��fark�bulunmu�;�mesleki�yeterlikte�ise�ma�
nidar�bir�fark�bulunamam��t�r.����doyumundan�elde�edilen�de�erlere�bak�ld���nda,�
Özel�E�itim�Ö�retmeni�Psikolojik�Dan��ma�ve�Rehberlik�ile�Özel�E�itim�Ö�retme�
ni� –� S�n�f� Ö�retmeni� de�i�kenlerinde� fark� Özel� E�itim� Ö�retmenleri� lehinedir.�
Buna�göre�Özel�E�itim�Ö�retmenlerinin�özel�e�itim�alan�na�daha�çok�ilgi�göstere�
rek�kendilerini�daha�çok�verimli�hissediyorlar.�Dolay�s�yla�i��doyumu�kaç�n�lmaz�
oluyor.�Izgar’a�(2003:140)�göre�i�ine�ilgi�duyanlar�i�lerini�ciddi�yaparlar,�duygular��
i��tecrübelerinden�s�kça�etkilenir.����ilgisi�ile�sorumluluk�aras�nda�pozitif�bir�ili�ki�
vard�r.����ilgisi�yüksek�bireylerin,�i�inden�memnun�olsun�ya�da�olmas�n,�sorumlu�
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luklar��yüksek�olur.����ilgisi�dü�ük�bireyler�ise,�hem�i�ten�memnun�olmazlar,�hem�
de�sorumluluklar��dü�ük�olur.�

�
SONUÇ�VE�ÖNER�LER:�
1.�Özel�e�itim�ve�rehabilitasyon�merkezlerinde�çal��an�e�itimcilerin�cinsiyette�

göre�i��doyumu�ve�mesleki�yeterliliklerine� ili�kin�bulgular�nda,�cinsiyette�göre� i��
doyumu�ve�mesleki�yeterlikte�fark�ç�kmam��t�r.�

2.�Özel�e�itim�ve�rehabilitasyon�merkezlerinde�çal��an�e�itimcilerin�ya�lar��ile�
i��doyumu�ve�mesleki�yeterlikleri� ile� ili�kili�bulgular�nda,� i��doyumu�ve�mesleki�
yeterlilik�puanlar��ortalamas��aras�nda�ya��de�i�kenine�göre�incelendi�inde�anlam�
l��bir�fark�ç�kmam��t�r.��

3.�Özel�E�itim�ve�Rehabilitasyon�Merkezlerinde�Çal��an�E�itimcilerin�Mesleki�
K�demlerine�Göre� ���Doyumu�ve�Mesleki�Yeterliliklerine� �li�kin�Bulgular�nda,� i��
doyumu�ve�mesleki� yeterlili�in� puanlar�� aras�nda� istatistiksel� olarak� anlaml�� bir�
fark�bulunmam��t�r.�

4.�Özel�e�itim�ve� rehabilitasyon�merkezlerinde�çal��an�e�itimcilerin�ö�renim�
bran�lar�na�göre�i��doyumunda�anlaml��fark�bulunmu�;�mesleki�yeterlikte�ise�ma�
nidar�bir�fark�bulunamam��t�r.����doyumundan�elde�edilen�de�erlere�bak�ld���nda,�
fark�Özel�E�itim�Ö�retmenleri�lehinedir.�

�
Bu�sonuçlar�çerçevesinde�a�a��daki�öneriler�yap�labilir.��
� Ö�retmen�yeti�tiren�kurumlara�al�nacak�ö�rencilerin�bu�mesle�e�yönlen�

dirilme�çal��malar��daha�küçük�ya�larda�ba�lat�lmal�,�
� E�itim�fakültelerinin�tüm�bölümlerinde�özel�e�itimle�ilgili�derslere�yer�ve�

rilmeli,��
� Hizmet�verdikleri�kurumda,�idare�ve�kurum�yetkililer�deneyimli�özel�e�i�

timi�ö�retmenlerin�deneyimlerinden�faydalanarak� i�e�yeni�ba�layan�e�itimcilerle�
i�birli�i�yapmalar�n��özendirip�desteklemeli,�

� Kurum�sahipleri�kuruma�e�itimci�istihdam�ederken�daha�çok�Özel�e�itim�
alan�nda�yeti�en�çal��anlar��tercih�ederek�istihdam�etmeli,�

�
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