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 Bu araştırmada Ankara ili kamu ilkokullarında görev yapan öğretmenlerin ve 

okul yöneticilerinin, öğretmenlerin işten geri çekilme davranış biçimlerine ve 

çalışma etiğine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ayrıca 

öğretmenlerin işten geri çekilme davranışlarının çalışma etiği ile ilişkisi sınanmıştır. 

 Araştırma tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli ile desenlenmiştir ve 

hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı karma araştırma yöntemi 

ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel boyutundaki hedef evrenini, Ankara ilinin 

dokuz ilçesinde yer alan kamu ilkokulunda görev yapan 14071 ilkokul öğretmeni ve 

909 ilkokul okul yöneticisi oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde tabakalı örnekleme 

tekniğinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda 381 ilkokul öğretmeni ve 198 okul 

yöneticisi araştırmaya dâhil edilmiştir. 

Araştırmanın nicel verileri araştırmacı tarafından geliştirilen “İşten Geri 

Çekilme Davranışları Ölçeği” ve Aydın, Demirkasımoğlu, Güner Demir ve Erdemli 

(2014) tarafından geliştirilen “Çalışma Etiği Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmada 

nicel verilerinin analizinde SPSS Paket Programı kullanılmıştır. Veri analizinde 

yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistik 

teknikleri kullanılmıştır. Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre görüşlerinin 

karşılaştırılmasında t-testi; kıdem değişkenine göre görüşlerinin karşılaştırılmasında 

Kruskal Wallis H testi ile tek yönlü varyans analizi, eğitim durumu değişkenine göre 

görüşleri arasında anlamlı fark olup olmadığının belirlenmesinde ise Kruskal Wallis 

H testi kullanılmıştır. Öğretmenlerin işten geri çekilme davranışlarına ilişkin 

görüşlerinin çalışma etiği değerleri ile olan ilişkisinin düzeyini ya da miktarını ve 

yönünü açıklayabilmek için Spearman-Brown Sıra Farkları korelasyon katsayısı 

kullanılmıştır. Anlamlılık testlerinde α=.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. 
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Araştırmanın nitel boyutunda Ankara’nın dokuz ilçesinde yer alan kamu 

ilkokullarında görev yapan 15 öğretmen ve 15 okul yöneticisi ile görüşme 

yapılmıştır. Araştırmanın nitel verileri ise NVivo 10 paket programı kullanılarak 

içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiş ve raporlaştırılmıştır. 

Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre, öğretmenler okulda fiziksel ve 

psikolojik geri çekilme davranışlarını az sergilediklerini düşünmektedirler. Okul 

yöneticileri de benzer şekilde öğretmenlerin fiziksel ve psikolojik geri çekilme 

davranışlarını az sergilediğini düşünmektedir. Cinsiyet ve eğitim durumu 

öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin fiziksel geri çekilme davranışlarına yönelik 

görüşlerinde anlamlı farklılaşmaya neden olmamaktadır. Öğretmenlerin fiziksel geri 

çekilme davranışlarına yönelik yönetici görüşlerinde eğitim durumu değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık bulunmazken, öğretmen görüşlerinde kıdem değişkenine 

göre anlamlı farklılık bulunmaktadır. Öğretmen ve yöneticilerin öğretmenlerin 

psikolojik geri çekilme davranışlarına yönelik görüşlerinde cinsiyet, kıdem ve eğitim 

durumu değişkenlerine göre fark olmadığı belirlenmiştir. 

Öğretmenler ve okul yöneticileri çalışma etiği kapsamında çalışma odaklılık 

değerleri, başka bir deyişle püritan etik değerleri benimsemektedirler. Öğretmenlerin 

kıdem değişkenine göre çalışma odaklılığa ilişkin görüşlerinde anlamlı fark olmakla 

birlikte cinsiyet ve eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olmadığı 

belirlenmiştir. Yöneticilerin cinsiyet, kıdem ve eğitim durumu değişkenlerine göre 

çalışma odaklılık görüşlerinde fark olmadığı belirlenmiştir.  

Öğretmenlerin hem fiziksel hem de psikolojik geri çekilme davranışları ile 

çalışma odaklılığın çalışmaya adanmışlık ve göreve bağlılık alt boyutları arasında 

düşük düzeyde, negatif yönde, anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Öğretmenlerin 

fiziksel geri çekilme davranışları ile haz odaklılığın başarıyı dış faktörlere bağlama 

boyutu arasında düşük düzeyde, pozitif yönde, anlamlı bir ilişki bulunurken, 

psikolojik geri çekilme davranışları ile haz odaklılığın başarıyı dış faktörlere 

bağlama ve yararcılık alt boyutları arasında ise düşük düzeyde, anlamlı pozitif bir 

ilişki bulunmaktadır.  
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ABSTRACT 

TEACHERS’ WITHDRAWAL BEHAVIOR AND ITS 

RELATIONSHIP WITH WORK ETHICS 

Erdemli, Özge 

Master Degree, Department of Educational Administration and Policy 

Supervisor: Prof. Dr. İnayet Aydın 

Ocak 2015, 135 + XİV pages 

The purpose of this study was to determine the opinions of primary teachers 

and principals working in Ankara about the withdrawal behaviors of teachers and 

work ethics. Also, in this study,  the relationship between the withdrawal behaviors 

and work ethics values of teachers was tested. 

The study which is a relational survey model was designed with a mixed 

research design including quantitative and qualitative methods. In the quantitative 

phase of the study, target population consisted 14071 public classroom teachers and 

909 primary school headteachers working in nine central districts of Ankara. 

Stratified sampling technique was used for statistical data collection. Public school 

teachers were represented by 381 participants and primary school principals were 

represented by 198 participants in the sampling. 

While gathering quantitative data “Teacher’s Withdrawal Behaviour Scale” 

developed by the researcher was used whereas “Work Ethics Scale” developed by 

Aydın, Demirkasımoğlu, Güner Demir and Erdemli (2014) was utilized in 

quantitative data gathering process. The data were analyzed by SPSS program. Data 

analysis was made by means of the descriptive statistical techniques such as 

percentage, frequency, arithmetical mean and standard deviation. T-test was used to 

determine whether teachers’ and principals’ opinions differ according to the gender. 

In addition, One-way ANOVA and Kruskal Wallis H were used to determine 

whether teachers’ opinions differ according to seniority and Kruskal Wallis H was 

used to determine whether teachers’ opinions differ according to educational level.  

Spearman-Brown rank correlation coefficient was used to determine the relationship 

between the withdrawal behaviors of teachers and work ethics. As a cut of 



 
 

vi 
 

significance level, .05 was used. In the qualitative phase of the study, 15 public 

primary school teachers and 15 public school principals in districts of Ankara were 

interviewed. The qualitative data were analyzed with the content analysis method by 

NVivo 10 program. 

According to the results of the research, teachers think that they seldom 

exhibited physical and psychological withdrawal behavior in the school. School 

principals think that teachers exhibited physical withdrawal behaviors very little, but 

they never exhibited psychological withdrawal behavior. There was no statistically 

significant difference on teachers’s and principals’ ideas about physical withdrawal 

behavior according to seniority and gender. It was seen that there was no statistically 

significant difference on principals’ opinions about physical withdrawal behavior 

according to educational level, but teachers’ opinions about physical withdrawal 

behavior were significantly differ according to the educational level. There were no 

signifficant differences in any of the opinios about psychological withdrawal 

behavior according to gender, seniority and educational level. 

 Primary school teachers and principals adopted work oriented values, in other 

words puritan ethics values. In terms of demographic variables, teachers’ opinions 

about work oriented values were significantly differ according seniority while there 

was no statistically significant difference on teachers’ opinions about work oriented 

values according to gender and education level. There were no signifficant 

differences in any of the principals’ opinions about work oriented according to 

gender, seniority and educational level.  

It was found that there was a negative, statistically significant and low 

relationship between teachers’ physical and psychological withdrawal behaviors and 

commitment to work and task commitment sub dimensions of work oriented. There 

was also a positive, statistically significant and low relationship between teachers’ 

physical withdrawal behaviors and success based on external factors sub dimension 

of delight oriented. Furthermore statistics showed that there was a positive, 

significant and low relationship between psychological withdrawal behaviors and 

success based on external factors, utilitarianism sub dimensions of delight oriented.  
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, sınırlılıkları ve araştırmada 

yer alan ilişkili kavramların tanımlarına yer verilmiştir. 

Problem 

Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin hızlı bir şekilde yaşandığı günümüz 

toplumlarında örgütlerin hayatta kalmaları için verimliliklerini üst düzeye 

çıkarabilmeleri önem kazanmıştır. Örgütlerin verimliliklerini etkileyecek en önemli 

unsurlardan birisi de insan faktörüdür. Bu sebeple modern örgütlerde insan yönetimi 

önem kazanmış, örgütleri başarıya ulaştırmada çalışanların işe yönelik tutum ve 

davranışları ön plana çıkmıştır.  

Çalışanların örgütsel davranışlarına odaklanan ve insan faktörüne vurgu 

yapan yaklaşımlar, örgüte sunulacak yaratıcı katkıların ve örgütün etkililiğinin 

çalışanlar tarafından gerçekleştirilebileceğine dikkat çekmektedir (Shafritz ve Ott, 

1992, 143; Akt. Akın, 2012). Bu sebeple örgütlerde çalışanlardan proaktif olmaları, 

inisiyatif almaları, kendi mesleki gelişimleri için sorumluluk almaları, başkalarıyla 

sorunsuz işbirliği yapmaları ve yüksek performans standartlarını gerçekleştirmeleri 

beklenmektedir (Bakker ve Schaufeli, 2008). Çünkü oldukça basit sayılabilecek 

konularda bile çalışanların inisiyatif alıp işleri yoluna koymaları örgüt işleyişi 

açısından oldukça önemli görülmektedir (Akın, 2012). Ancak, örgütlerde çalışanların 

olumlu davranışlarının yanında geç kalma, devamsızlık yapma, siber aylaklık, iş 

arkadaşlarıyla tartışma gibi davranışlarına da rastlanılmaktadır. Bunlardan geç 

kalma, devamsızlık ve siber aylaklık literatürde çalışanların işten geri çekilme 

(withdrawal) davranışları olarak yer almaktadır.  

“Geri çekilme” davranışlarının işten soğumanın bir göstergesi olarak kabul 

edilmesi, bu davranışların örgütlerin verimliliği açısından anahtar bir role sahip 

olduğunu göstermektedir. Çünkü işinden soğuyan bir çalışanın olumlu tutum ve 

davranışlar yerine işten geri çekilme davranışları sergilemesi daha muhtemel 

görünmektedir. Bu açıdan yöneticilerin örgütlerde üzerinde önemle durması gereken 

konulardan birisi de çalışanların işten geri çekilme davranışlarıdır.
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Örgütlerde İşten Geri Çekilme Davranışları 

 İşten geri çekilme genel olarak, çalışan ve örgüt arasındaki psikolojik ve 

fiziksel mesafeyi artırmak için tasarlanmış, algılanan caydırıcı koşullara karşı bir 

çeşit kasıtlı yanıt şeklinde tanımlanmaktadır (Spendolini, 1985). Rosse ve Hulin 

(1985; Akt. Carmeli, 2004) işten geri çekilme davranışlarını, çalışan ve örgüt 

arasında fiziksel veya psikolojik bir soğukluğun yerleşmesine neden olan davranışlar 

olarak ifade etmektedir. Nayır (2011) ise bu davranışları, çalışanın örgüte aktif 

katılımındaki azalma olarak belirtmektedir. Diğer bir ifadeyle işten geri çekilme 

davranışları, çalışanları işlerinde sorumluluk almaktan uzaklaştıran her türlü 

davranışlar şeklinde yorumlanmaktadır (Corporate Research Associates, 2011).  

İşten geri çekilme, çalışma durumundan memnun olmayan bir çalışanın 

vermiş olduğu bir tepki olarak kabul edilmektedir (Oh, 1995). Thayer, Newman ve 

McClain (1994;  Akt. Pelled ve Xin, 1999) işten geri çekilmenin negatif duygulara 

karşılık verilen bir cevap olduğunu ifade etmektedir. Bu tanımlardan hareketle işten 

geri çekilme davranışlarını, çalışan ve örgüt arasında bir soğukluğun oluşması 

sonucu çalışanların görev ve sorumluluklarından uzaklaştığı her türlü davranış olarak 

tanımlamak mümkündür.  

İşten Geri Çekilme Davranışları ile İlişkili Kavramlar 

Literatürde işten geri çekilme davranışı ile içerik ve anlam bakımından 

benzerlik göstermesi nedeniyle birlikte kullanılan ya da ilişkilendirilen bazı 

kavramlar yer almaktadır. İşten geri çekilme kavramının bu kavramlarla yakınlaştığı 

ve farklılaştığı noktaların ortaya konulmasının, kavramın anlaşılması açısından 

önemli olduğu açıktır. Bu kavramlardan sık rastlanılan sinizm (cynicism), sabotaj 

(sabotage) ve üretim karşıtı iş davranışı (counterproductive work behavior) 

kavramları aşağıda kısaca açıklanmıştır.  

Sinizm. Genel olarak sinizm, insan davranışlarıyla ilgili olarak olumsuz 

algıları yansıtan, kararlı bir kişilik özelliği olarak değerlendirilmektedir. Çalışan 

sinizmi ise örgütte, üst yöneticilere ya da diğer objelere yöneltilen öfke, ümitsizlik ve 

hayal kırıklığının yanı sıra küçümseme ve güvensizlik ile karakterize edilen bir tutum 

olarak ifade edilmektedir (Kutanis ve Dikili, 2010). Sinizimin ve işten geri çekilme 

davranışlarının ortak yönü her iki unsurun da örgütlerin etkililiğini ve verimliliğini 
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azaltan bir özelliğe sahip olmasıdır. Ayrıca sinizmin işten geri çekilme 

davranışlarıyla diğer bir ortak yönü, olumsuz bir tutuma karşı verilen tepki olmasıdır. 

Ancak işten geri çekilen bireyler bu tepkilerini görev ve sorumluluklarından 

uzaklaşarak gösterirken, Kutanis ve Dikili’ye (2010) göre sinik bireyler davranış 

boyutunda bu tepkilerini en belirgin olarak örgüte ilişkin güçlü eleştiri ifadeleri 

kullanarak göstermektedirler. Kalağan (2009) sinizmin aynı zamanda iş 

devamsızlıklarında artış, işten ayrılma oranlarının artması gibi sonuçları olduğunu 

ifade etmektedir. Buna göre sinik çalışanların olumsuz algılarını yansıtan tutumlarını 

işten geri çekilme davranışı sergileyerek gösterebilecekleri gibi bu tutumlarını farklı 

şekillerde de gösterdiklerini söylemek mümkündür. 

Sabotaj. Sabotaj, bir çalışanın hedeflediği bir örgüte kar veya üretim kaybı 

yaşatabilmek için kasıtlı olarak yaptığı her türlü davranıştır (Giacalone ve Rosenfeld, 

1987). Sabotaj kavramının en önemli üç özelliği şunlardır (Ambrose, vd., 2002, 951; 

Akt. Özdevecioğlu ve Aksoy, 2005, 98):  

1. Sabotaj açık bir biçimde zarar vermeyi amaçlayan davranışlardır. 

2. Sabotaj bireyin bilinçli bir şekilde verdiği tepki şeklidir. 

3. Sabotaj tek bir bireyi ya da bölümü hedef alabileceği gibi bütün bir örgütü 

de hedef alabilir.  

Yukarıdaki özelliklerden sabotaj davranışının bilinçli bir şekilde örgüte veya 

örgüt üyelerine zarar vermeyi kapsadığı görülmektedir. Sabotaj davranışı da işten 

geri çekilme davranışları gibi bir tepki davranışıdır, ancak işten geri çekilme 

davranışları örgüte ya da örgüt üyelerine kasıtlı bir zarar vermeyi içermemekte, 

sadece negatif duygulara verilen bir çeşit tepki olarak değerlendirilmektedir. 

Üretim karşıtı iş davranışı. Üretim karşıtı iş davranışı literatürde örgütsel 

sapma, antisosyal davranış, işyerinde sapkın davranış ve örgütsel saldırganlık gibi 

farklı isimlerle ele alınmış ve birçok şekilde incelenmiştir (Polatçı, Özçalık ve 

Cindiloğlu, 2014). Üretim karşıtı iş davranışları, “örgüte ve/veya örgüt üyelerine 

zarar vermeyi hedef alan ve kasıtlı olarak gerçekleştirilen çalışan davranışları” olarak 

tanımlanmaktadır (Spector ve Fox, 2002; Akt. Erol-Korkmaz, 2014, 78). Çalışanlar 

hırsızlık, sabotaj, çatışma, iş yavaşlatma, zaman/kaynakları savurgan kullanma ve 

dedikodu yayma gibi davranışlarla örgüte ve örgüt üyelerine zarar verebilerler 

(Kesler, 2007, 6). Spector ve diğerleri (2006; Akt. Polatçı, Özçalık ve Cindiloğlu, 
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2014) bu davranışların kötüye kullanma (abuse), hırsızlık (theft), üretimden sapma 

(production deviance), sabotaj (sabotage) ve işten geri çekilme (withdrawal) olmak 

üzere beş boyuttan oluştuğunu ifade etmektedir. Görüldüğü gibi işten geri çekilme 

davranışları üretim karşıtı iş davranışlarının sadece bir boyutunu oluşturmaktadır. 

İşten Geri Çekilme Modelleri 

Literatürde işten geri çekilme davranışlarını açıklamak için çeşitli örgütsel 

modeller ileri sürülmüştür. Bu modeller; “Thibaut ve Kelley Modeli”, “March ve 

Simon Modeli”, “Cornell Modeli” ve “Hulin, Roznowski ve Hachiya Modeli” olarak 

adlandırılmaktadır (Rubenstein, 1995).  

Thibaut ve Kelley Modeli. İşten geri çekilme davranışlarını açıklayan 

modellerden ilki Thibaut ve Kelley Modelidir. Thibaut ve Kelley (1959) bireylerin 

grup ilişkilerinden neden geri çekildiklerini anlamak için karşılaştırmalı bir model 

öne sürmektedir ve bireysel rollerin yapılan bir dizi karşılaştırma ile belirlendiğini 

savunmaktadır. Bu modele göre ilk aşamada bireyler, mevcut rollerinin deneyimli 

oldukları benzer rollerden daha olumlu olup olmadığını değerlendirirler. İkinci 

aşamada ise bireylerin değerlendirmeleri mevcut rol alternatifleri ile ilgili 

olmaktadır. Bu iki karşılaştırma temelinde, bireyin mevcut rolü, daha önceki 

rollerinden veya mevcut alternatif rollerden daha az memnun edici ise birey büyük 

olasılıkla bu durumdan hoşnut olmayacak ve işten geri çekilecektir (Akt. Rubenstein, 

1995). 

Yükleme kuramının temsilcilerinden Kelly (1976) bireylerin nedensel 

yüklemeler yaparken üç ayrı bilgiden yararlandığı üzerinde durmaktadır (Akt. Berk, 

2009): 

1. Belirginlik: Bu kişi yalnızca bu nesneye (uyarıcıya) karşı mı böyle 

davranmakta, yoksa diğer nesnelere de aynı şekilde davranmakta mıdır? 

2. Yaygınlık: Bu durumda başka kişiler de aynı davranışı sergilemekte midir? 

3. Tutarlılık: Bu kişi başka zaman ve durumlarda da aynı davranışı 

sergilemekte midir? 

Bu üç bilgi davranış açısından değerlendirilerek davranışının içsel ya da 

dışsal nedenlerden kaynaklandığına karar verilir. Bir kişi belli bir uyarana karşı 
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gösterdiği davranışı başka uyaranlara karşı göstermiyorsa uyarana, kişi birçok 

uyarana karşı aynı davranışı gösteriyorsa kişiye yükleme yapılır. Aynı uyarana karşı 

başka kişiler de aynı davranışı gösteriyorsa uyarıcıya, tersi durumda kişiye yükleme 

yapılır. Ayrıca başka zaman ve durumlarda farklı davranış gösteriliyorsa davranışın 

tutarlılığı düşüktür ve bu durumda zamana veya ortamın özel koşullarına yükleme 

yapılır (Kelly, 1973; Akt. Koç, 2007). 

March ve Simon Modeli. İşten geri çekilmeyi açıklamak için kullanılan bir 

diğer model örgüte katılma kararı (örgüte girmek ya da çıkmak) ile ilgili olan March 

ve Simon modelidir (March ve Simon, 1975). Bu model, Barnard ve Simon’un 

örgütsel denge (organization equilibrium) diye adlandırdıkları eşitlik kuramının 

merkezini oluşturmaktadır. Barnard, çalışanın yeterli ödülleri alabildiği müddetçe o 

işte çalışmaya devam edeceğini savunmaktadır (Akt. Demirkasımoğlu, 2012). Eşitlik 

kuramı daha çok Adams’ın çalışmalarıyla bilinmektedir. Adams iş doyumunu bireyin 

algıladığı girdi-çıktı dengesi olarak görmektedir. Adams, çalışanın bireysel katkısını 

(zekâ eğitim, deneyim ve çaba gibi) ücret, statü, terfi, beğenilme gibi bir takım 

sonuçlara ulaşmak için örgütüne verdiğini ve aldıkları ile arasında eşitsizlik 

algıladığı zaman çalışanların doyumsuzluğa düştüğünü ileri sürmektedir (Akt. 

Söylemez, 2002). Ancak bu kuram çalışanın sadece ödüllendirme miktarı ile 

ilgilenmediğini, aynı zamanda harcadığı emek ile kendinin ve başkalarının elde ettiği 

sonuçları karşılaştırdığını ortaya koymaktadır (Özkalp ve Kırel, 2001). 

Örgütsel katılım modeline göre bireyin örgüte katılma kararı örgütsel denge 

kavramına bağlıdır. Örgütsel denge örgüt üyelerinin örgüte katılımı ve katkılarından 

dolayı yapılan ödemelerin dengeli olması anlamına gelmektedir (Tosi, 2009). Diğer 

bir ifadeyle March ve Simon (1975) örgüte katılma kararının,  örgüt tarafından 

sağlanan karşılıklar ile çalışanların gerçekleştirdiği katkıların sınanmasıyla 

belirlendiğini ifade etmektedir. Yani çalışan örgüte sağladığı fayda karşılığında ne 

kadar büyük katkı alırsa o kadar fazla doyum elde etmektedir. Yazarlara göre 

çalışanın işinden duyduğu doyum ne kadar yüksekse, örgütten ayrılma isteği o kadar 

düşük olmaktadır. 

Cornell Modeli. İşten geri çekilme davranışlarını açıklamada kullanılan 

Cornell modeli de iş doyumu ile ilgili bir modeldir ve 1969’da Smith, Kendall ve 

Hulin tarafından geliştirilmiştir. Cornell modelinin temelini oluşturan referans 
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çerçevesi (frame of reference) kavramını ilk olarak ortaya atan araştırmacılar, bu 

kavramı, bireyin bir değerlendirme yapacağı zaman kullandığı iç standartlar olarak 

belirtmişlerdir. Bu standartlar bireyin deneyimleri ile ilgili olabileceği gibi aynı 

zamanda bireyin beklentileri ve mevcut bir uyarıcı karşısındaki değişim eşiği ile de 

ilgilidir (Toker, 2007). Bu modelde de çalışanların referans çerçevesi kapsamında 

değerlendirme yapması söz konusudur, ancak Cornell modeli ile Thibaut ve Kelley 

modelinde bireyler henüz sahip olmadığı bir iş rolünü değerlendirirken veya 

karşılaştırırken ekonomik koşulların bireyin üzerinde dışsal bir etkiye sahip olduğu, 

March ve Simon’un modelinde ise ekonominin bireyler üzerinde içsel bir etkiye 

sahip olduğu kabul edilmektedir (Rubenstein, 1995). 

Hulin, Roznowski ve Hachiya Modeli. Hulin, Roznowski ve Hachiya’nın 

örgütsel katılım ile ilgili öne sürdükleri model, aslında literatürdeki ampirik 

bulguların bir bütünüdür. March ve Simon’un varsayımı ile benzerlik gösteren bu 

modelde aynı şekilde girdiler ile çıktıların oranı bireyler tarafından karşılaştırılır. 

Yerel ekonominin ve işsizlik oranının rolü de March ve Simon modeli ile benzerdir. 

Ancak bu modelde, yüksek işsizlik oranı hem iş rolü katkılarına atfedilen kişisel 

değerin hem de iş rolü çıktılarını değerlendirilmesini sağlayan standartların 

azalmasına neden olmaktadır. Bu sebeple, karşılaştırma yapmak için gerekli olan 

çıktı standartlarındaki düşüş ile iş rolü katkılarının değerinde yaşanan azalma iş 

doyumunda artışa yol açacaktır (Rubenstein, 1995).  

Görüldüğü üzere literatürde örgütsel geri çekilme modelleri olarak bahsedilen 

modeller daha çok iş doyumu kuramlarına dayanmaktadır. Bu kuramlarda 

çalışanların işten doyum almamasının onların örgütten geri çekilmesine neden 

olacağı belirtilmektedir. Balcı (1985) da çalışan ihtiyaçlarının işte 

doyurulmamasının, çalışanın bazı olumsuz davranışlar sergilemesine yol açacağını 

ifade etmektedir. Yani işten doyumsuzluk, çalışanın işinden bıkmasına yol açacak ve 

işten ayrılma ya da devamsızlık gibi olumsuz davranışlar sergilemesine neden 

olacaktır (Başaran, 2004). Özkalp ve Kırel (2001) de işten doyum almayan 

çalışanların işten kaçacağını ve mümkün olduğunca işten ayrılmanın başka bir işe 

geçmenin yollarını arayacağını belirtmektedir.  

Literatürde çalışanların işten geri çekilme davranışlarının iş doyumu kavramı 

ile açıklanmasının yanında çeşitli alternatif yaklaşımlardan yararlanıldığı da 
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görülmektedir. Hom (1979) bu yaklaşımları Fishbein modeli, Triandis modeli, 

beklenti modeli ve örgütsel bağlılık olarak ifade etmektedir.  

Fishbein Modeli. Bu modelde çalışanların çalışma ortamında çeşitli alanlarda 

sergiledikleri davranışları ve amaca yönelik tutumları, işten geri çekilme 

davranışlarının birincil belirleyici faktörleri olarak vurgulanmaktadır.  Yani bu 

modelde işten geri çekilmeye yönelik tutumların işten geri çekilme davranışlarının 

tahmin edilmesine yardımcı olabileceği düşüncesi yer almaktadır. Tutumlar 

davranışların en önemli belirleyici faktörü olarak görülmesine rağmen, Fishbein ve 

arkadaşları temel belirleyici faktörler olarak iki çeşit değişken tespit etmişlerdir. 

Bunlardan birincisi davranışın sergilenmesine yönelik tutumlar, ikincisi davranışa 

yönelik subjektif normlardır (Hom, 1979).  

Tutumlar, “bireyin belli bir çevrede kişi ya da objelere olumlu ya da olumsuz 

tepkide bulunma eğilimi” şeklinde ifade edilebilir (Balcı, 2010a, 211). Diğer bir 

ifadeyle tutum, bireyleri davranış sergilemeye hazırlayan bir eğilimdir (Başaran, 

2008). Subjektif normlar ise birey için önemli olan kişilerin bireyin davranışı 

sergilemesi ya da sergilememesi yönündeki düşüncelerinin bireydeki algısıdır. Yani 

çalışanın önem verdiği kişilerin düşünceleri çalışanın işten geri çekilme 

davranışlarını etkilemektedir. Örneğin; deniz subayları ile yapılan bir çalışmada 

subayların eşlerinin veya ailelerinin tercihlerinin subayların emeklilik kararını 

önemli derecede etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Hom, 1979). 

Triandis Modeli.  Bu modelde bireylerin davranışları, davranışı yerine 

getirmedeki niyetleri ile davranışı gerçekleştirirken bireyin sahip olduğu 

alışkanlıklarının bir işlevidir. Bireylerin davranışa yönelik niyetleri ise benzer şekilde 

bazı değişkenlerin bir işlevi olarak ifade edilmektedir. Bu değişkenler; (1) eylemi 

yaparken hisedilen duygular, (2) eylemin sonuçları hakkında bireyin inançları, (3) 

belirli bir davranışın hem özel bir referans grup üyeleri hem de sosyal yapıda belli 

konumdaki sakinler tarafından uygun algılanması ve (4) davranışa duyulan ilgi 

konusunda ne yapılabileceği ile ilgili kişisel normatif inançlardır (Davidson, Jaccard, 

Triandis, Morales ve Diaz-Guerrero, 1976) . 

Fishbein ve Triandis modeli karşılaştırılacak olursa, iki model arasındaki ayırt 

edici fark, yazarların sosyal bileşenleri farklı şekilde kavramsallaştırmalarıdır. 

Fishbein’in normatif bileşenleri belirli kişilerin (kişi için önemli olanlar) belirli bir 
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davranışa yönelik beklentileri iken, Triandis hem referans grubu hem de sosyal 

yapıda belli konumdaki bireyler için davranışın uygunluğuna bakmaktadır (Hom, 

1979).  

Beklenti Modeli. Bir diğer model olan Victor Vroom’un beklenti modeline 

göre; iş ve görevde elde edilen başarı genellikle ödüllendirilmiş bir davranışın 

işlevidir. Bu model, çalışanın amaçlarını, çaba ile performans, performans ile aldığı 

ödül, sonuç olarak da ödüllerle çalışanın amaç doyumu arasında ilişki kurarak 

açıklamaktadır (Özkalp ve Kırel, 2001). Beklenti kuramının temel önermesi; 

Davranış=Değer x Beklenti formülü ile ifade edilebilir. Buna göre bir çalışanın 

davranışı sergileme isteğinin derecesi, bu davranış ile amaçlanan sonucun çalışan 

için ifade ettiği değere, çekiciliğe ve çalışanın algıladığı subjektif önem arasındaki 

etkileşime göre artacak ya da azalacaktır (Anık, 2007). 

Vroom beklenti kuramını dört varsayım üzerine kurmuştur. Birinci varsayıma 

göre, bireylerin kendi ihtiyaçları, motivasyonları ve geçmiş deneyimleri örgüte karşı 

nasıl tepki verdiklerini etkiler. İkinci varsayım, bir bireyin davranışları kendi bilinçli 

seçimlerinin bir sonucudur. Üçüncü varsayım, bireylerin örgütlerden farklı şeyler 

(örneğin iyi bir maaş, iş güvenliği, ilerleme ve mücadele) istediğini belirtir. 

Dördüncü varsayım ise bireylerin, sonuçları kendileri için iyi hale getirmek 

istediklerinden dolayı birçok alternatif arasından seçim yaptıkları ile ilgilidir 

(Lunenburg ve Ornstein, 2013, 91). 

 Örgütsel bağlılık. İşten geri çekilme davranışlarının bir göstergesi olarak 

örgütsel bağlılıktan da yararlanılabileceği düşünülmektedir (Porter ve diğerleri, 1974; 

Akt. Hom, 1979). Örgütsel bağlılık duygusu, çalışanların performanslarını olumlu 

yönde etkilemekte ve işe geç gelme, devamsızlık ve işten ayrılma gibi istenmeyen 

çalışan davranışlarını azaltmaktadır (Bayram, 2005). Bir başka ifadeyle, örgütüne 

bağlı olan bir çalışan, örgütün amaçlarına ulaşması için daha çok katkıda bulunacak 

ve örgütten ayrılmayı düşünmeyecektir (Northcraft ve Neale, 1990, 465; Akt. Nayır, 

2011). Yapılan araştırmalar da örgütsel bağlılık ile çalışanların devamsızlık ve işgücü 

devri arasında negatif yönde bir ilişki olduğunu göstermektedir (Robbins ve Judge, 

2012).  

Oh (1995) işten geri çekilme davranışlarının sergilenmesinde örgütsel 

bağlılığın ve iş doyumunun önemli bir etkisi olduğunu savunmaktadır. Yazara göre 
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hem örgütsel bağlılık hem de iş doyumu bağımsız bir şekilde işten geri çekilmeyi 

etkilemektedir.  Mirseposi, Memorzodeli,  Alipour ve Felzi (2012) örgütlerine bağlı 

olmayan çalışanların işten geri çekilme davranışlarını sergilediklerini, bu 

davranışların örgütten ayrılma ile sonlanabileceğini ifade etmektedir.  

Örgütsel bağlılığın çalışanın davranışlarına yansımasında dört tür çıktıdan söz 

edilebilir. Bunlar (Steers, 1981; Akt. Balcı, 2003, 28): (1) Örgütün amaç ve 

değerlerine bağlı olanlar, örgütsel etkinliklere aktif olarak katılırlar, (2) Örgüte bağlı 

çalışanlar, örgütte kalmaya isteklilerdir ve örgütün amaçlarına ulaşması için katkı 

sağlama konusunda güçlü bir isteğe sahiptirler, (3) Örgütsel bağlılık ile işgücü devri 

arasında anlamlı ters bir ilişki bulunmaktadır, (4) İş doyumu, başlangıç döneminde 

işten ayrılmanın önemli bir kestiricisi iken, zaman geçtikçe örgütsel bağlılık, işten 

ayrılmanın iş doyumundan daha güçlü bir kestiricisi olmaktadır. 

İşten Geri Çekilme Davranışlarının Sergilenmesinde Rol Oynayan Unsurlar 

Literatürde işten geri çekilme davranışlarını kestirmede birçok model ve 

kavramdan yararlanılmaktadır. Ancak işten geri çekilme davranışlarının 

sergilenmesini birkaç modele ya da kavrama bağlamak doğru olmasa gerektir. Çünkü 

çalışanların işten geri çekilme davranışı sergilemesinde çeşitli unsurlar rol 

oynamaktadır (Spendolini, 1985). Bu kapsamda işten geri çekilme davranışlarının 

ortaya çıkmasında rol oynadığı düşünülen unsurlara ve bu unsurların işten geri 

çekilme davranışlarıyla ilişkisine kısaca değinilmiştir.  

Stres. Aydın (2008) iş ortamındaki stres kaynaklarının çalışanların yasal veya 

yasal olmayan yollarla işten uzaklaşmasına (rapor alma, işe devamsızlık, geç kalma, 

işten kaçma vb.) neden olacağını belirtmektedir. Yapılan araştırmalarda stres seviyesi 

ile çalışanların işten geri çekilme davranışları arasında pozitif ilişki olduğu ortaya 

çıkarılmıştır (Podsakoff, LePine, ve LePine, 2007; Feizi, Soheili, Hasanzadeh ve 

Pakdel, 2012). Araştırmalara göre stres seviyesi yükseldikçe çalışanlar daha yüksek 

düzeyde işten geri çekilmektedirler. Öğretim elemanları ile yapılan bir çalışmada da 

benzer şekilde yüksek düzeydeki mesleki stresin çalışanlarda gerginliğe yol açtığı ve 

bunun sonucunda da çalışanların psikolojik olarak işten geri çekildiği sonucuna 

ulaşılmıştır (Taris, Schreurs ve Silfhout, 2001). 
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Tükenmişlik. Çalışanların iş kaynaklı strese verdikleri tepki biçiminde negatif 

bir deneyim olarak tanımlanan (Maslach, 1982; Akt. Başol ve Altay, 2009) 

tükenmişliğin bir sonucu olarak da çalışanların işten geri çekilme davrranışları 

sergilemesi muhtemeldir. Nitekim Çam (1992) tükenmişlik sonrası çalışanlarda 

yorgunluk, bitkinlik, solunum güçlüğü, kolay kolay geçmeyen soğuk algınlığı gibi 

sonuçlar oluşabileceği gibi işi savsaklama, işten ayrılma niyetinde artış, işe izinsiz 

gelmeme, izin bitiminde rapor alma gibi davranışsal sonuçları olabileceğini ifade 

etmektedir. Korunka, Tement, Zdrehus ve Borza (2010) ise tükenmiş çalışanlarda 

şiddet içeren davranışların yanı sıra işten geri çekilme davranışlarının da 

oluşabileceğini belirtmektedir.  

Yabancılaşma. Yabancılaşma kişiliğin parçalanması sonucu kimlik kaybının 

oluştuğu psikolojik bir süreç olarak değerlendirilmektedir (Akyıldız ve Dulupçu, 

2003). Elma (2003) işine yabancılaşmış çalışanların işine olan ilgisini, çalışma istek 

ve heyecanını yitireceğini ve çalışma ortamından kendini soyutlayacağını ifade 

etmektedir. Bunun yanında araştırmacı, işine yabancılaşmış çalışanların işlerine daha 

az önem verdiklerini, işlerini yerine getirirken özensiz davrandıklarını ve iş için çok 

az enerji harcadıklarını belirtmektedir. Başaran (2008) da çalışanın işe 

yabancılaşmasının örgütten ve kendinden soğumasına yol açacağını, çalışanın varlığı 

ile yokluğu arasında fark kalmayacağını ifade etmektedir. Ünsar ve Karahan (2011) 

da yabancılaşmanın işten ayrılma eğilimine etkisini araştırdıkları çalışmada 

yabancılaşma duygusu ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ilişki olduğunu 

savunmaktadır. Buna göre işe yabancılaşma kavramının da işten geri çekilme 

davranışlarının kestirilmesinde önemli bir unsur olacağı söylenebilir.  

Adalet. Çalışanların örgütlerdeki iş performanslarını etkileyen en önemli 

etkenlerden birisi de adalet algısıdır. Çalışanların adalet algıları, çalışanların ve 

yöneticilerin tutum ve davranışlarına etki etmekte ve bu tutum ve davranışların 

anlaşılması için önemli bir değişken olarak görev yapmaktadır (Kuru-Çetin, 2013). 

Örgütsel adalet, çalışanların örgüt içindeki adalet algılarına odaklanan psikolojik 

araştırma alanı olarak kabul görmektedir (Cropanzano, 2001, 4). Örgtüsel adalet, 

çalışanın memnuniyetinde ve örgütsel verimlilikte etkiye sahip olan temel bir 

unsurdur (Aydın ve Kepenekçi, 2008). Örgütsel adalet ile işten geri çekilme 

davranışları arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacılar (Wang ve Yi, 2012; 

Sehbaradar, Ebrahimpour ve Hasanzadeh, 2013), örgütsel adalet ile işten geri 
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çekilme davranışları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Psikolojik sözleşme. Çalışanların işe yönelik olumlu tutum ve davranış 

geliştirmelerinde psikolojik sözleşme algısı da önemli bir yer tutumaktadır. Nitekim 

literatürde çalışanlar için psikolojik sözleşmenin önemli bir motivasyon aracı olduğu, 

çalışanlara karşı yükümlülükler yerine getirilmediğinde, çalışanın iş doyumu ile 

örgütsel bağlılığında azalma yaşandığı, çalışanın güveninin sarsıldığı ve işten 

ayrılma gibi olumsuz davranışlar sergilendiği ifade edilmektedir (Coyle-Shapiro, 

2002; Buyens ve Schalk, 2005; Akt. Demirkasımoğlu, 2014). Aydın, Yılmaz, 

Memduhoğlu, Oğuz ve Güngör (2008) benzer şekilde psikolojik sözleşme ihlalinin 

çalışanların örgüte olan güvensizliklerinde azalmaya, sorumluluk ve 

yükümlülüklerde ihmalkârlığa ve çalışanların bireysel katkılarında azalmaya neden 

olacağını ifade etmektedir. Lo ve Aryee (2003) çalışanların psikolojik 

sözleşmelerinde yaşanan bir ihlalin onların işten psikolojik geri çekilmesine neden 

olacağını ileri sürmektedir. Yazarların yapmış olduğu çalışmaya göre psilolojik 

sözleşme ihlali ile çalışanların psikolojik geri çekilme davranışları arasında pozitif 

bir ilişki bulunmaktadır. Büyükyılmaz ve Çakmak’ın (2014) yaptıkları çalışmada da 

ilişkisel psikolojik sözleşmede algılanan ihlalin, işten ayrılma niyetini arttırdığı ve 

algılanan örgütsel desteği azalttığı tespit edilmiştir. 

Örgütsel destek. Örgütsel destek, örgütte çalışanların göstermiş oldukları 

çabaya karşılık değer verilmesi ve çalışanların mutluluklarının önemsenme 

derecesine bağlı olarak, çalışanların örgüte yönelik sahip oldukları inanç ve algılardır 

(Koçoğlu, 2013). Algılanan örgütsel destek algısı da işten geri çekilme davranışları 

üzerinde önemli bir role sahiptir. Çünkü örgütsel destekteki azalmanın, çalışanların 

işten geri çekilme davranışlarında artışa yol açacağı vurgulanmaktadır (Shore ve 

Shore, 1995; Akt. Nayır, 2011). Allen, Shore ve Griffeth (2003) yaptıkları çalışmada 

örgütsel destek algısı ile işgücü devri niyeti arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki 

olduğunu ortaya koymuşlardır. Başka bir çalışmada çalışanların örgütsel destek 

algıları ile devamsızlık davranışı arasında negatif yönde ilişki olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (Eisenberg, Huntingon, Hutcihison ve Sowa, 1986).   

Yüksel (2006), örgütsel destek algısı ile işten ayrılma niyeti arasındaki 

ilişkiyi araştırdığı çalışmasında, örgütsel destek algısı ile işten ayrılma eğilimi 

arasında negatif yönde ilişki olduğunu bulmuştur. Eder ve Eisenberg (2008) ise 
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yüksek düzeyde örgütsel destek algısına sahip çalışanların, işten geri çekilme 

davranışlarından yüksek düzeyde kaçındığını ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle, 

örgütsel destek algısı örgütsel bağlılığı arttırmakta ve çalışanların işten geri 

çekilmelerini azalmaktadır (Rhoades ve Eisenberger, 2002). 

Örgütsel vatandaşlık. Bu kavram Organ tarafından çalışanın formel iş 

tanımında yer almayan; ancak örgütün etkin işleyişine katkıda bulunan isteğe bağlı 

bir davranış biçimi olarak tanımlanmaktadır (Robbins ve Judge, 2012). Bu konuyu 

işten geri çekilme kapsamında inceleyen bir araştırmada (Mirsepasi, Memarzadeh, 

Alipour ve Feizi,  2012) örgütsel vatandaşlık ile işten geri çekilme arasında anlamlı 

ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma bulgularına göre örgütsel vatandaşlık 

davranışı ile psikolojik geri çekilme davranışlarından kaçınma arasında yüksek 

düzeyde pozitif ilişki bulunmaktadır. Ayrıca örgütsel vatandaşlık davranışının bütün 

boyutları ile işten geri çekilme davranışları arasında benzer şekilde pozitif ilişki 

olduğu tespit edilmiştir.   

Çalışanların işten geri çekilme davranışlarını incelerken bu davranışların 

örgütteki bazı sorunların habercisi olduğunu da unutmamak gerekir. Öyle ki 

günümüzde birçok örgüt çalışanlarının eylemlerini elektronik ortamda izleyerek, 

onların örgütün zamanını ve kaynaklarını yanlış veya kötüye kullanmalarını 

engellemeyi, internette gezinme gibi keyfi davranışlar sergilemelerinin önüne 

geçmeyi amaçlamaktadır. Ancak çalışanların elektronik olarak izlenmesi birtakım 

olumsuzluklara da yol açabilmektedir. Örneğin; bu şekilde izlenme çalışanların 

morallerini olumsuz yönde etkileyebilmekte ve işten uzaklaşmalarına sebep 

olabilmektedir (Ariss, 2002; Bates ve Horton, 1995; Stanton, 2000; Akt. Butler, 

2012). Butler’in (2012) de ifade ettiği gibi çalışanlar bu memnuniyetsizliklerini işten 

geri çekilme davranışları sergileyerek gösterebilmektedirler.  

Çalışma arkadaşlarının işten geri çekilme davranışı sergileme sıklığı da 

bireysel işten geri çekilme davranışlarını etkilemektedir. Mathieu ve Kohler (1990) 

çalışma arkadaşlarının devamsızlık yapma sıklığı ile bireysel devamsızlık oranlarının 

birbiriyle ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır.  

İşten geri çekilme davranışlarının hemen hemen hepsinin genel bir süreç 

içinde gerçekleştiğini vurgulayan Berte (1982) bu süreci, Şekil 1’deki gibi ifade 

etmektedir.  
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Şekil 1. İşten Geri Çekilme Davranışları Süreci 

Şekil 1’den görüldüğü gibi Berte’nin ele aldığı sürece göre, işten geri çekilme 

davranışlarının ortaya çıkmasında çalışanların bireysel özelliklerinden mevcut iş 

olanaklarına kadar birçok faktör rol oynamaktadır. O halde buraya kadar tartışılanlar 

ışığında, çalışanların işten geri çekilme davranışlarının birbiriyle ilişkili birçok 

belirleyici faktörü olduğu söylenebilir. Spendolini (1985) işten geri çekilme 

davranışlarının çeşitlilik gösteren bu belirleyici faktörlerini üç ana başlık altında 

toplayarak açıklamaya çalışmıştır. Yazara göre çalışanların işten geri çekilme 

davranışlarını sergilemelerinde bireysel, örgütsel ve ekonomik olmak üzere üç temel 

faktör rol oynamaktadır. Bunlardan bireysel faktörler, çalışanın bireysel 

özellikleriyle ilgili değişkenleri ifade etmektedir. Bu değişkenler cinsiyet, yaş, 

kıdem, aile büyüklüğü, mesleki ilgi ve değerler gibi değişkenlerdir. Örgütsel 

faktörler, örgüt ve çalışan arasındaki ortak noktaları tanımlayan değişkenlerden 

oluşmaktadır. Örgüt büyüklüğü, iş biriminin büyüklüğü, iş özerkliği ve sorumluluğu, 

denetleyicinin karakteristik özellikleri, algılanan iş doyumu, örgüte bağlılık, görev 

tekrarlılığı, mesleki rolle bütünleşme, işin kapsamı, liderlik stili ve eşitlik örgütsel 

unsurlardandır. Ekonomik faktörler ise genel ekonomi durumu, ücret/yetenek düzeyi, 
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işsizlik oranı, ikincil işgücü, istihdam durumu ve ek gelir gibi değişkenlerden 

meydana gelmektedir. 

Kurt Lewin, davranışı insanla çevresinin bir etkileşimi olarak görmekte ve 

davranışı “Davranış=BireyxÇevre” formülü ile açıklamaktadır. Buradaki çevre 

kavramı, insana etkide bulunan hem iç hem de dış çevreyi birlikte kapsamaktadır 

(Başaran, 2008). Lewin’in geliştirmiş olduğu Alan Teorisi’ne göre, kişi çevresel 

güçlerden etkilenerek davranış değişikliğinde bulunabilmektedir (Burnes, 2004; Akt. 

Polatçı, Özçalık ve Cindiloğlu, 2014).  

Birçok farklı faktöre bağlı olarak ortaya çıkan işten geri çekilme davranışları 

örgütlerde de birçok farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Literatürde işten geri 

çekilme davranışlarını iş yaşamından geri çekilme (job withdrawal) ve görevden geri 

çekilme (work withdrawal) şeklinde iki sınıfa ayıran araştırmalar bulunmaktadır 

(Hanish ve Hulin, 1991; Akt. Ratnasingam, 2012). İş yaşamından geri çekilme 

çalışanı hem örgütten hem de işten tamamen çıkarmak için tasarlanmış bir grup 

davranışı içerir. Örneğin; emeklilik veya işten ayrılma bu tür davranışlardandır. 

Görevden geri çekilme ise çalışana daha çok işten geçici olarak kaçış imkânı 

sağlayan davranışları kapsamaktadır. Bu davranışlara da örnek olarak işe geç gelip 

erken ayrılma, devamsızlık yapma veya görev için ayrılan zamanı kısaltma verilebilir 

(Hanish ve Hulin, 1991; Akt. Rose ve Miller, 2000). Ancak araştırmacılar (örneğin; 

Lehman ve Simpson, 1992; Mirseposi, Memorzodeli,  Alipour ve Felzi, 2012; 

Redmond, 2014) daha çok örgütte sergilenen işten geri çekilme davranışlarını 

fiziksel ve psikolojik geri çekilme davranışları olarak iki gruba ayırmışlardır.  

Lehman ve Simpson (1992) benzer şekilde örgütte sergilenen davranışları; a) 

olumlu iş davranışları (positive work behaviors), b) karşıt iş davranışları 

(antagonistic work behaviors), c) fiziksel geri çekilme davranışları (physical 

wihdrawal behaviors) ve d) psikolojik geri çekilme davranışları (psychological 

withdrawal behaviors) olmak üzere dört grup altında toplamışlardır. Aşağıda bu 

davranışlar kısaca tanıtılmıştır. 

Olumlu İş Davranışları 

Olumlu iş davranışları, çalışanın işyerinde kendisinden beklenen 

davranışların üstünde veya ötesinde sergilediği eylemler şeklinde tanımlanmaktadır 
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(Cropanzano, Howes, Grandey ve Toth, 1997). Lehman ve Simpson (1992) bu 

davranışların ek işler için gönüllü olma, mesaiye kalma, işini daha iyi yapabilmek 

için yollar düşünmeye çalışma, çalışma koşullarını değiştirmek için girişimde 

bulunma ve işi geliştirmek için denetçilerle birlikte müzakere etme gibi 

davranışlardan oluştuğunu ifade etmektedir. Bu davranışların yanı sıra örgütsel 

vatandaşlık davranışı da olumlu iş davranışlarının bir türü şeklinde 

nitelendirilmektedir (Cropanzano, Howes, Grandey ve Toth, 1997). Görüldüğü üzere 

olumlu iş davranışları, çalışanın işini daha iyi yapabilmesi için kendisinden 

beklenenden daha fazla çaba göstermesi ve bu yönde girişimde bulunması sonucunda 

sergilediği davranışlardan oluşmaktadır.  

Karşıt İş Davranışları 

Örgütlerde genellikle olumlu, sosyal eylemler teşvik edilse de bazı 

durumlarda kavga ve düşmanlık içeren sahneler görülebilmektedir. İş arkadaşlarıyla 

tartışma, dedikodu yapma gibi örgütlerde sergilenen bu tip davranışlar karşıt iş 

davranışları olarak nitelendirilmektedir (Cropanzano, Howes, Grandey ve Toth, 

1997). Karşıt iş davranışları; a) kurallara veya politikalara uymayanları rapor etme, 

b) resmi şikâyette bulunma, c) iş arkadaşlarıyla tartışma, d) yöneticilerin 

talimatlarına karşı gelme ve e) iş arkadaşları hakkında dedikodu veya söylenti yayma 

şeklinde sıralanabilir. Bu davranışlardan kurallara uymayanları şikâyet etme ve 

çalışma koşulları hakkında resmi şikâyette bulunma örgütte olumlu olarak kabul 

edilebilir. Ancak diğer davranışlar örgütlerde istenmeyen davranışlardandır (Lehman 

ve Simpson, 1992). Bu sebeple karşıt iş davranışlarının örgüt açısından hem olumlu 

hem de istenmeyen davranışları içinde barındırdığı söylenebilir.  

Fiziksel Geri Çekilme Davranışları 

Çalışanın kısa veya uzun dönemli iş ortamından fiziksel olarak kaçmasına 

olanak sağlayan eylemler fiziksel geri çekilme davranışları olarak ifade edilmektedir 

(Mirseposi, Memorzodeli,  Alipour ve Felzi, 2012). Yani bu davranışlar, çalışanların 

iş ortamından fiziksel olarak yokluğunu ifade eden ve bu sebeple işlerinin 

sorumluluğunu yerine getirmelerini kısıtlayan davranışlardır (Lehman ve Simpson, 

1992).  
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Psikolojik Geri Çekilme Davranışları 

Çalışanlar işlerinden uzaklaştığında genellikle fiziksel olarak işten geri 

çekilseler de, psikolojik olarak da işten geri çekilebilirler. Çalışanın çalışma 

ortamından zihinsel olarak kaçmasına olanak sağlayan eylemler psikolojik geri 

çekilme davranışları şeklinde nitelendirilmektedir (Fisher, 2004; Akt. Mirseposi, 

Memorzodeli,  Alipour ve Felzi, 2012). Psikolojik geri çekilme, aslında çalışanların 

çalışma ortamında bir sandalye işgal ederek işlerini yerine getiriyormuş gibi 

görünüp, zihinsel olarak orada olmamaları anlamına gelmektedir (Hulin, 1991; Akt. 

Mirseposi, Memorzodeli,  Alipour ve Felzi, 2012).  Başka bir ifadeyle çalışanlar 

psikolojik geri çekilme davranışı sergilediğinde, “Lambalar açıktır, ancak evde kimse 

yoktur” şeklinde yorumlanmaktadır (Mirseposi, Memorzodeli,  Alipour ve Felzi, 

2012, 9401). 

Literatürde çalışanların işten geri çekilme davranışlarını fiziksel ve psikolojik 

boyutlarda inceleyen çalışmalar temel alınarak, işten geri çekilme davranış biçimleri 

bu boyutlar altında sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Buna göre çalışanların 

sergiledikleri fiziksel ve psikolojik geri çekilme davranış biçimleri sırasıyla 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

Fiziksel Geri Çekilme Davranış Biçimleri 

Fiziksel geri çekilme birçok farklı şekilde olabilmektedir (Mirseposi, 

Memorzodeli,  Alipour ve Felzi, 2012). İzin almadan işten erken ayrılmak, izin 

verilenden daha fazla dinlenme veya öğle yemeği molası vermek, izin almadan 

kaynakları ve donanımları kullanmak ve işte uyuklamak fiziksel geri çekilme 

davranış biçimleri olarak ifade edilmektedir (Lehman ve Simpson, 1992). Bu 

davranışlara ek olarak Hill ve Trist (Akt. Johns, 2001) geç kalma, devamsızlık ve 

işgücü devrini işten geri çekilme davranışları olarak tanımlamıştır. Hanish ve Hulin 

(1990, 1991; Akt. Oh, 1995) ise erken emekliliği işten geri çekilme davranışı olarak 

belirtmiştir. Aşağıda fiziksel geri çekilme davranışları kısaca tanıtılmıştır. 

Geç kalma. İşe geç kalma Adler ve Golan (1981, 544) tarafından “Bir 

çalışanın programlanan zamandan sonra işe gelme eğilimi” olarak tanımlanmıştır. 

Başka bir tanıma göre geç kalma davranışı, çalışanın işe geç gelmesi ya da işten 

erken ayrılması olarak nitelendirilmektedir (Koslowsky, Sagie, Krausz, Singer, 

1997). Özellikle işe aşırı geç kalma, bir çalışanın işinden koptuğunu gösteren fiziksel 



17 
 

 
 

bir işaret olabilmektedir. Sınırlı sayıda da olsa yapılan çalışmalar işe geç kalmanın, 

daha şiddetli geri çekilme davranış biçimlerinin iyi bir göstergesi olduğunu ileri 

sürmektedir (The Pennsylvania State University, 2011; Akt. Redmond, 2014).  

Herzberg, Mausner, Peterson ve Capwell (1957; Akt. Adler ve Golan, 1981) 

benzer şekilde işten geri çekilme davranışlarının aşamalı olduğunu savunmaktadır. 

Yazarlara göre az şiddetli geri çekilme davranışları (mola süresini uzatma vb.) daha 

şiddetli geri çekilme davranışlarının (işten ayrılma) bir habercisidir. Bu kapsamda 

diğer geri çekilme davranış biçimleri ile karşılaştırıldığında geç kalma daha hafif bir 

geri çekilme davranışıdır, ancak örgüt kurallarının bir ihlali olarak kabul 

edilmektedir. Geç kalmanın diğer bir ayırt edici özelliği, bu davranışın çalışanın 

kontrolünde ve istemli bir davranış olmasıdır (March ve Simon, 1958; Sagie, 1998; 

Akt. Sagie, Koslowsky ve Hamburger, 2002).  

Ekonomi ve psikoloji bilim dalları geç kalmaya yönelik farklı bakış açılarına 

sahiplerdir.  Ekonomi bilimi rasyonel çalışanların tercihlerine odaklanmaktadır. Bu 

bakış açısında göre işe geç kalma, kıt zamanın alternatif kullanım maliyetleri ve 

faydaları karşılaştırıldıktan sonra, bir seçenek olarak görülmektedir. Ancak 

endüstriyel psikoloji çalışan araştırmacılar daha çok örgüte yönelik tutumlar ve iş 

tatminine odaklanmaktadırlar. Diğer bir ifadeyle geç kalma ile ilgili psikolojik 

kuramlar geri çekilme fikrine yoğunlaşmaktadırlar (Clark, Peters ve Tomlinson, 

2003). 

Teorik olarak geç kalma üç boyutta sınıflandırılmaktadır: Kronik, önlenebilir 

ve kaçınılmaz geç kalma. Kronik geç kalma, kötü çalışma koşullarına karşı 

çalışanların verdiği bir tepkidir. Önlenebilir geç kalma, çalışanın zamanında işinde 

olmasından daha önemli bir işi olduğu zaman ortaya çıkar. Kaçınılmaz geç kalma ise 

ulaşım problemleri, kötü hava koşulları, hastalık ve kaza gibi çalışanın kontrolü 

dışındaki faktörler yüzünden oluşan gecikmedir (Blau, 1994). 

Geç kalma davranışı örgüte birtakım maliyetlere yol açmaktadır. Koslowski 

(2000) geç kalmanın örgüte hem ekonomik hem de psikolojik sonuçlar doğuracağını 

savunmaktadır. Blau (1994) geç kalan çalışanların örgütün verimliliğini ve 

etkililiğini olumsuz bir şekilde etkileyeceğini ifade etmektedir. Jamal (1984) ise 

örgütte bazı çalışanlar işe geç kaldığı zaman, diğer çalışanların çalışma 
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motivasyonlarının ve morallerinin bozulacağını ileri sürmektedir (Akt. Koslowsky, 

Sagie, Krausz, Singer, 1997). 

Shapira-Lishchinsky ve Rosenblatt (2012) çalışanların işten geri çekilmesinin 

olumsuz sonuçlarının özellikle öğretmenlere ilişkin durumlarda daha belirgin 

olduğunu savunmaktadır. Çünkü yazarlara göre geç kalma yüzünden kaybedilen 

zaman telafi edilemez ve öğrencilerin akademik kayıplar yaşaması ile sonuçlanır. 

Ayrıca öğrenciler öğretmenlerini rol modeli olarak görmektedir. Dolayısıyla 

öğretmenlerin geç kalma ya da devamsızlık gibi davranış sergilemeleri, öğrencilerin 

bu davranışları benimsemelerine neden olabilir (Ehrenberg ve Ehrenberg, 1991; Akt. 

Shapira-Lishchinsky ve Rosenblatt, 2012). Bu açıdan öğretmenlerin işlerine ve 

derslerine geç kalmamalarının öğrencilerin hem akademik başarıları hem de 

sergiledikleri davranışlar açısından önemli olduğu söylenebilir. 

 Devamsızlık. İşe devamsızlık genel olarak, çalışanın önceden planlanmış bir 

iş için hazırda bulunmaması şeklinde tanımlanabilir (Johns, 2002; Kristensen vd. 

2006; Mathis ve Jackson, 2007; Akt. Şahin, 2011). Eren (2007, 267) ise işe 

devamsızlığı, çalışanın önceden planlanan çalışma programına göre çalışması gerekli 

olan zamanlarda işine gelmemesi olarak tanımlamıştır. Başka bir ifadeyle işe 

devamsızlık; çalışanın işverene ya da yöneticiye haber vermeden veya herhangi bir 

mazeret sunmadan, işe gelmemesidir (Tütüncü ve Demir, 2003, 152).  

Literatürde çalışanın hastalık sebebiyle veya mazeretli bir şekilde işe 

gelmemesinin devamsızlık şeklinde yorumlanıp yorumlanmayacağı konusunda farklı 

görüşler bulunmaktadır. Ancak işe devamsızlık daha çok çalışanın hastalık ya da 

hastalıkla ilgisi olmayan psikolojik, sosyal ve ekonomik çeşitli sebeplerle çalışması 

gereken saatlerde iş başında bulunmaması şeklinde kabul görmektedir (Örücü ve 

Kaplan, 2001, 95; Akt. Bacak ve Yiğit, 2010).  

İşe devamsızlığın literatürde kasıtlı devamsızlık ve kasıtsız devamsızlık 

şeklinde sınıflandırıldığı görülmektedir. Buna göre kasıtlı devamsızlık bireyin 

doğrudan kontrolü altında gerçekleşirken; kasıtsız devamsızlık bireyin kontrolü 

dışındaki faktörlerden kaynaklanmaktadır (Darr, 2004). Sotebeer (2011) çalışanın 

tatil için yaptığı devamsızlığı kasıtlı veya gönüllü devamsızlık olarak ifade ederken, 
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fiziksel veya psikolojik bir hastalık sebebiyle yaptığı devamsızlığı kasıtsız 

devamsızlık olarak belirtmektedir. 

Çalışanların devamsızlık davranışlarına ilişkin araştırmalarda işe devamsızlık 

davranışının, cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk sahibi olma, iş doyumu, liderlik 

stili, çalışma yaşamı kalitesi gibi pek çok değişkenle ilişkisi üzerinde çalışılmıştır. 

Devamsızlık davranışı ile yaş arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalarda, 25–45 yaş 

arası olan bireylerin devamsızlık durumlarının genç gruplara ve yaşlılara oranla daha 

az olduğu tespit edilmiştir (Örücü ve Kaplan, 2001). Devamsızlık davranışı üzerinde 

cinsiyetin etkisini araştıran Herting (1993; Şenel, 2012), kadın çalışanların yüksek 

devamsızlık oranları ile devamsızlığa daha çok eğimli olduklarını belirtmiştir.  

Ramsey, Punnet ve Greenidge (2008) 250 çalışanla yaptıkları 

araştırmalarında erkek çalışanların yaş ilerledikçe işe devamsızlık durumlarının 

azaldığı, fakat kadın çalışanlar açısından bu durumun geçerli olmadığı sonucuna 

ulaşmışlardır. Demir (2011) ise çalışanların çalışma yaşamı kalitesi algılarının işte 

kalma niyeti ve işe devamsızlık ile ilişkisini araştırdığı çalışmasında, çalışma yaşamı 

kalitesi ile işe devamsızlık faktörü arasında negatif yönde anlamlı bir ilişkinin 

olduğunu ortaya koymuştur. 

Çeşitli etmenlere bağlı olarak ortaya çıkan işe devamsızlık davranışının örgüt 

açısından birçok olumsuz etkisi olabilmektedir. Öncelikle bu davranışın örgütlere 

ekonomik açıdan önemli zararlar verdiği söylenebilmektedir. Westhuizen (2006, 45; 

Akt. Şahin, 2011) devamsızlık davranışının örgütlerde yol açtığı maliyeti, bu 

davranışın üretimde ya da hizmet kalitesinde yol açabileceği verimlilik düşüşünü 

hesaplayarak sunmaya çalışmıştır. Buna göre, işgücünde %1 oranında yaşanan bir 

kayıp, üretim noktasında %2,5 oranında bir düşüşe sebep olacaktır. Trostle (2002) ise 

devamsızlığın ortalama çalışan başına maliyetinin giderek arttığını ifade etmektedir. 

Yazar, 1998 yılında devamsızlığın ortalama çalışan başına maliyetinin 610 Dolar, 

2001 yılında 755 Dolar, 2002 yılında ise yaklaşık 789 Dolar olduğunu belirtmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında örgütlerde işe devamsızlığın artmasının örgüte olan maliyeti 

artıracağı ileri sürülebilir.  

İşe devamsızlık örgüte sadece ekonomik açıdan olumsuz sonuçlar 

doğurmamaktadır. Devamsızlık, örgüt ve çalışanlar arasındaki ilişkilerde olumsuz 
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sonuçlara yol açabilmektedir (Şahin, 2011). Şenel (2012), işe devamsızlığın örgütteki 

diğer çalışanların morallerini olumsuz etkileyeceğini belirtmiştir. Yazara göre 

devamsızlık nedeniyle işine gelmeyen çalışanın sorumluluğunda olan bir işin diğer 

bir çalışana atanması, çalışanların morallerini negatif yönde etkilemektedir. 

Munro’ya (2007) göre devamsızlık, hizmet sunumu ve çalışan morali 

üzerinde yarattığı etkiler ve yol açtığı mali kayıplar sebebiyle bir yöneticinin 

karşılaştığı belki de en önemli sorundur. Eğitim örgütlerinde de devamsızlık önemli 

sorunlara yol açabilmektedir. Öğretmen devamsızlığından kaynaklanan birinci sorun 

öğrencilerin öğretim zamanında yaşanan kayıptır. Çünkü öğretim zamanının süresi 

öğrencilerin öğrenmesinde en önemli unsurlardan biridir. Bu sebeple öğretmen 

devamsızlığı öğrenci başarısı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır (Chapman, 1994).  

Finlayson’un (2009) 64 okuldan toplam 7683 öğrenci ve 453 öğretmenle 

yapmış olduğu bir araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin matematik puanları ile 

öğretmen devamsızlığı arasında düşük olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki bulunmaktadır. Pitkoff (1989) ise yaptığı çalışmada okul çalışanlarının 

(öğretmenler, yöneticiler, danışmanlar, sekreterler ve laboratuvar uzmanları)  

devamsızlık oranı ile okuma başarısında düşük seviyeye sahip öğrencilerin yüzdesi 

arasında yüksek düzeyde negatif ilişki olduğunu ortaya koymuştur. 

Bangladeş’te yapılan bir araştırmada öğretmen devamsızlığının öğrencilerin 

İngilizce dil testlerine olan etkisi incelenmiştir. Araştırmaya göre öğretmen 

devamsızlığındaki yüzde birlik artış, öğrencinin İngilizce yazma testini doğru 

cevaplama olasılığını %38 azaltmaktadır. Benzer şekilde öğretmen 

devamsızlığındaki bu artış, İngilizce okuma testini doğru cevaplama olasılığında da 

%67 azalmaya neden olmaktadır (Chaudhury, Hammer, Kremer, Mularidharan ve 

Rogers, 2004). Benzer şekilde literatürde yer alan birçok araştırma (Beavers, 1981; 

Cantrell, 2003; Finlayson, 2009; Pitkoff, 1989; Womble, 2001; Woods, 1990) 

öğretmen devamsızlığı ile öğrenci başarısı arasında negatif yönde bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. 

Öğretmen devamsızlığı ayrıca doğrudan olmayan yollarla da öğrenci 

başarısını olumsuz bir şekilde etkileyebilmektedir. Örneğin; öğretmen devamsızlığı 

sınıflar ve şubeler arasında tutarlı öğretim faaliyetleri yürütmek için okuldaki 
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öğretmen kadrosu tarafından düzenlenen girişimleri engelleyebilmektedir. Dahası 

düşük düzeyde öğretmen devamsızlığı bile öğretimi geliştirmek adına öğretmenler 

arasında işbirliği yapılması için gerekli olan ortak zamanın ayarlanması konusunda 

da sorun yaratmaktadır (Miller, Murnane ve Willett, 2007). Görünen o ki, öğretmen 

devamsızlığı hem doğrudan hem de dolaylı olarak öğrenci başarısı üzerinde olumsuz 

etkiye neden olmaktadır. 

Öğretmen devamsızlığı ekonomik açıdan da önemli bir sorun olarak ortaya 

çıkmaktadır. Nitekim belirli günlerde yapılan %5.3’lük bir öğretmen devamsızlığın 

maliyeti (ilgili idari masraflar ve vekil öğretmen ücretleri) yılda en az dört milyar 

Dolar olarak hesaplanmıştır (Miller, 2012).  

İlgili araştırma bulguları göstermektedir ki, çalışanların devamsızlık davranışı 

örgüt açısından olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Ancak bazı durumlarda bu 

davranış çalışanlar açısından faydalı da olabilmektedir. Örneğin; Nicholson ve Johns 

(1985) devamsızlık yapan çalışanların kendilerini yenileyerek (batteries recharged) 

işlerine geri döndüklerini savunmaktadır (Akt.  Mirseposi, Memorzodeli,  Alipour ve 

Felzi, 2012). Ayrıca işe devamsızlık, aşırı stres sebebiyle iş doyumu ve motivasyonu 

azalan çalışanların rahatlamasına ve yeniden işe döndüklerinde daha üretken 

olmalarına katkı sunabilmektedir (Şahin, 2011). Bu noktada devamsızlık 

davranışının çalışanların motivasyonlarını toplayarak işlerine daha iyi 

yoğunlaşmalarına yardımcı olabileceği söylenebilir. 

Mola süresini uzatma. Mola süresini uzatma, Lehman ve Simpson (1992) 

tarafından fiziksel geri çekilme davranışı olarak ifade edilmektedir. Ohio, Bennett ve 

Robinson (2000; Akt. Eder ve Eisenberger, 2008), rastgele postalar kullanarak 

çalışanlara gönderdikleri anketlerden bir önceki yıl içinde çalışanların, %52’sinin 

kabul edilebilir moladan daha uzun bir çalışma molası verdiklerini tespit etmişlerdir. 

Yani son zamanlarda çalışanlar kendilerine tanınan mola sürelerini uzatarak işten 

fiziksel olarak geri çekilebilmektedirler. Bu açıdan bakıldığında geri çekilme 

davranışının bu türünün incelenmesinin de örgütler açısından oldukça önemli olduğu 

söylenebilir. 

İşte uyuyakalma. Fiziksel geri çekilme davranışı olarak nitelendirilen işte 

uyuyakalma patolojik bir sebepten kaynaklanabileceği gibi psikolojik bir sebep 
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yüzünden de kaynaklanabilmektedir. 5589 bireyle yapılan bir araştırmaya göre 

katılımcıların %7’si ayda en az bir kere kasıtsız olarak çalışma saatleri içinde 

uyuyakalmaktadır (Akerstedt, Knutsson, Westerholm, Theorell, Alfredsson ve 

Kecklund, 2002).  

2009 yılında hazırlanan bir rapora göre ise her dört işçiden biri uyku 

problemleri sebebiyle iyi iş görememekte ve uyuklama nedeniyle de verimli 

çalışamamaktadır (Ohio Sleep Medicine Institute, 2014). İlgili araştırma bulguları 

dikkate alındığında, işte uyuyakalmanın örgüt verimliliği üzerinde olumsuz bir etkiye 

sahip olduğunu söylemek mümkündür. 

İşgücü devri. Çalışanın işgücü devri, belli bir zaman diliminde örgütten 

ayrılan çalışan sayısının, toplam ortalama çalışan sayısına oranıdır (Beam, 2009; Akt. 

Hissom, 2009). Başka bir tanıma göre işgücü devri, örgütte istifa, terk, işten 

çıkarılma ve işe alınma sonucunda çalışanların sayısında oluşan değişikliklerdir 

(Eronat, 2004). Eroğlu’na (2009, 139) göre ise işgücü devri “mevcut huzursuzluktan 

kaçış eylemidir”. 

Eskiden literatürde devamsızlık ve işgücü devri aynı geri çekilme davranışı 

olarak kabul görmüştür (Mobley, 1982; Akt. Carmeli, 2004). Ancak bu iki geri 

çekilme davranışı birbirinden farklıdır. Devamsızlık işgücü devrine göre daha çok 

kendiliğinden olan ve daha kolay bir karardır (Carmeli, 2004).  

Çeşitli çalışmalar işgücü devrinin örgüt performansını azalttığını gösterse de, 

Huselid (1995; Akt. Ton ve Huchman, 2008) işgücü devrinin uygun bir oranı 

olduğunu kabul etmektedir. Yazar,  düşük orandaki işgücü devrinin yüksek orandaki 

işgücü devrine göre daha tercih edilebilir olduğunu savunmaktadır. Tütüncü ve 

Demir (2003) de işgücü devri yüksek olan örgütlerde çalışanlardan verimli bir 

şekilde yararlanmanın, iyi eleman bulmanın ve çalışanların örgütte uzun süre 

kalmalarını sağlamanın mümkün olmadığını belirtmektedir. Bu sebeple yazarlar 

örgütlerde işgücü devrinin normal düzeyde tutulması gerektiği önermektedir. Kazak 

(2012) ise işgücü devir düzeyinin örgütün insan kaynaklarının işe alım sürecinde 

yapmış olduğu seçimlerinin doğruluğunun ve mevcut çalışanlarını elinde 

tutabilmedeki başarısının da bir sembolü olduğunu ifade etmektedir. 
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İşgücü devri, gönüllü işgücü devri ve zorunlu işgücü devri olarak iki alt gruba 

ayrılmaktadır.  Gönüllü iş gücü devri çalışanın işini terk etmesini ya da örgütten 

ayrılma kararını yansıtırken, zorunlu işgücü devri çalışanın işten kovulmasını ya da 

işverenin çalışanı işten çıkarma kararını belirtmektedir (Shaw, Delery ve Gupta, 

1998). Birçok kişi yüksek kariyer hırsı, daha iyi ücret veya evlilik dolayısıyla 

yaşamları içinde en az bir defa mevcut işlerini bırakmakla karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Çalışanlar, bakıma ihtiyacı olan bir aile üyesi sebebiyle kendi 

istekleriyle gönüllü olarak işlerinden ayrılabilecekleri gibi zorunlu olarak da 

işlerinden ayrılabilmektedirler. Nitekim örgütler, çalışanlarını örgüt için yeterli 

performansı sergilemediğinde veya ekonomik sebeplerle işten çıkarabilmektedir 

(Redmond, 2014).  

Çalışanların örgütten ayrılmalarına veya bir örgütten başka bir örgüte 

geçmelerine neden olan birçok faktör bulunmaktadır. Rampur (2009; Akt. Hissom, 

2009) çalışanların işgücü devrinin çok yüksek olmasının en genel sebebinin maaşlar 

olduğunu ileri sürmektedir, çünkü yazara göre çalışanlar çok daha iyi ücret ödeyen 

işler aramaktadırlar.  

Lee ve Mitchell’e (1985; Akt. Mirseposi, Memorzodeli,  Alipour ve Felzi, 

2012) göre ise çalışanların işten ayrılırken en sıklıkla kullandığı nedenler; daha fazla 

para ve daha iyi bir kariyer fırsatı, denetimlerle ilgili memnuniyetsizlik, çalışma 

koşulları, çalışma takvimi, aile faktörleri ve sağlıktır. Aydın (2008) da çalışanın 

beklentileri örgüt tarafından karşılanmadığında ya da çalışan yapmış olduğu 

değerlendirmeler ışığında ileride beklentilerinin karşılanacağı yönünde olumlu bir 

görüşe sahip olmadığında, çalışanların ilk fırsatta yeni bir iş veya örgüt arayışı işine 

gireceklerini belirtmiştir.  

Literatürde öğretmenlerin mesleklerini bırakma nedenleri yönetici 

desteğindeki eksiklik, yetersiz danışmanlık, kötü imkânlar ve düşük ücretler şeklinde 

sıralanmaktadır (Kersaint, Lewis, Potter ve Meisels, 2007). Smithers ve Robinson 

(2003) ise öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini bırakma kararlarını etkileyen 

faktörleri iş yükü,  yeni zorlu görevler, okul, ücret ve kişisel durumlar şeklinde 

sıralamaktadır. Ancak öğretmenler düşük gelirli ya da başarısız olan azınlık 

öğrencilere hizmet sunmak için de bir okuldan başka bir okula geçerek işgücü devri 

yapabilmektedir (Simon ve Johnson, 2013).  
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Öğretmenlerin işgücü devri ile ilgili yapılan çalışmalar, öğretmenlerin işgücü 

devri ile bireysel özellikleri arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir 

(Ingersoll, 2001). Ayrıca ilköğretim öğretmenleri üzerinde yapılan bir araştırmanın 

bulgularına göre çalışanların iş doyumlarının düşük olması işten ayrılma niyetlerini 

olumlu yönde etkilemektedir (Yüksel ve Yüksel, 2014).  

Öğretmenlerin işgücü devrinin öğrencilerin başarıları üzerinde olumsuz etki 

yarattığını söylenebilir. Ronfeldt, Lankford ve Wyckoff (2013) tarafından yapılan 

araştırma bunu kanıtlar niteliktedir. Araştırmaya göre öğretmenlerin yüksek işgücü 

devri öğrencilerin hem Matematik hem de İngilizce başarılarını negatif yönde 

etkilemektedir. Görünen o ki, işgücü devri de diğer fiziksel geri çekilme davranış 

biçimleri gibi öğrenci başarısı üzerinde olumsuz etki yaratabilmektedir.  

Erken emeklilik. Erken emeklilik, birkaç yıl devam eden hizmet yılı 

sonrasında normal emeklilik süresinden önce emekliye ayrılma durumu olarak 

tanımlanmaktadır (Gaetino, 1980). Feldman (1994) erken emekliliği, 65 yaşından 

önce örgütteki konumundan veya kariyer yolunun önemli sürecinden ayrılma olarak 

ifade etmektedir. Hanish ve Hulin (1990, 1991; Akt. Oh, 1995) tarafından işten geri 

çekilme davranışı olarak belirtilen erken emeklilik, Henkens (1999) tarafından ise 

resmi emeklilik yaşından önce işgücünden tamamen geri çekilme şeklinde 

belirtilmektedir.  

Goodhart’a (2009) göre erken emeklilik, çalışanın bireysel olarak verdiği 

kişisel bir karardır ve işverenler tarafından bir kaynak yönetim aracı olabilmektedir. 

Ancak yazar, emekliliğin bireysel bir karar olmasına rağmen, bu kararı etkileyen dört 

önemli faktör olduğunu savunmaktadır. Bu faktörler ekonomik faktörler, sağlık 

faktörleri, mesleki ve kişisel faktörler şeklinde ifade edilmektedir. Aslında erken ya 

da geç emeklilik kararı, birbiriyle ilişkili bir dizi faktörün bir ürünüdür. Bu kararının 

verilmesinde altı kritik konunun düşünülmesi gerekmektedir. Bunlar (Gaetino, 1980, 

37): 

1. Emeklilik ile mevcut iş arasındaki ekonomik sonuçların karşılaştırılması, 

2. Emeklilik öncesi ve sonrası sağlık ihtiyaçları, 

3. Emeklilik gelirine ek olarak mevcut ve potansiyel fonlar, 

4. Yaşlı insanlar için kullanılabilir tam veya yarı-zamanlı iş imkânları, 
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5. İstenen kaliteli emeklilik yaşamı için sosyal ve psikolojik ihtiyaçlar,  

6. Ortalama yaşam süresinin değerlendirilmesi. 

Bogage (1982), emekliliği daha iyi anlamak ve daha iyi yönetmek için, 

emeklilik kararını açıklamaya ve tahmin etmeye hizmet eden faktörleri tanımlamaya 

çalışmıştır. Araştırma bulgularına göre farklı yaş gruplarındaki çalışanların emeklilik 

kararına yaklaşımları farklı olmaktadır. Örneğin, genç çalışanların emeklilik kararı 

vermelerinde işle ilgili faktörler daha fazla yer tutmaktadır. Tınaz (2006) ise örgütte 

psikolojik tacize mağdur kalan çalışanların çok genç yaşta olsa da erken emeklilik 

kararı alabileceğini belirtmektedir. Yazar, İsveç ve Almanya’da yüzbinlerce 

psikolojik taciz mağdurunun erken yaşta emekliye ayrıldığını ifade etmektedir. 

Çalışan ve emekliye ayrılan öğretmenlerin erken emeklilik kararı 

almalarındaki faktörleri araştıran Droogenbroeck ve Spruyt (2014), öğretmenlerin 

emeklilik kararı almalarında en önemli faktörlerin; ekonomik faktörler, duygusal 

tükenmişlik ve öğretimle ilgili olmayan konulardaki iş yükünden duyulan 

memnuniyetsizlik olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Psikolojik Geri Çekilme Davranış Biçimleri 

Psikolojik geri çekilme davranışları da fiziksel geri çekilme davranışları gibi 

birçok farklı biçimde sergilenmektedir. Lehman ve Simpson (1992) bu davranış 

biçimlerini şu şekilde sıralamaktadır: (1) Devamsızlık yapma düşüncesi, (2) işle ilgili 

olmayan konularda iş arkadaşlarıyla sohbet etme, (3) hayal kurma, (4) işte kişisel 

konulara vakit harcama, (5) işte yapabileceğinden daha az çaba gösterme, (6) mevcut 

işten ayrılma düşüncesi ve (7) başkalarına kendi işini yaptırma. Ayrıca Redmond 

(2014) işten kaytarmayı,  Lim (2005; Akt. Mirseposi, Memorzodeli,  Alipour ve 

Felzi, 2012), siber aylaklığı, Greenberg ve Colquitt (2005; Akt. Nayır, 2011) çalışan 

sessizliğini psikolojik geri çekilme davranışı olarak ifade etmektedir. Aşağıda bu 

davranış biçimleri kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. 

Hayal kurma. Hayal kurma, bir çalışanın çalışıyormuş gibi görünerek rastgele 

düşünce ve meşguliyetlere dalıp zamanını bu yönde harcaması şeklinde 

tanımlanabilir.  Lehman ve Simpson (1992) tarafından bu davranış psikolojik geri 

çekilme davranışı olarak belirtilmiştir. Yapılan bir araştırmada, çalışanların bir yıl 

içinde en az bir kez sergiledikledikleri davranışlar belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 
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araştırmanın bulgularına göre “zamanını çalışmak yerine daha çok hayal kurarak 

geçirme” ifadesine katılan bireylerin oranı %47.3 olarak saptanmıştır (Bennett ve 

Robinson, 2000). 

İşten kaytarma. Bir geri çekilme davranışı olarak nitelendirilen işten 

kaytarma, bir çalışanın sınırlı bir kapasitede çalışıp kendisini daha fazla çalışıyor 

gösterme durumudur (Trotter ve arkadaşları, 2009, Akt. Redmond, 2014). Gilbreath 

ve Karimi (2012, 115) işten kaytarma davranışını, “çalışanın fiziksel olarak iş 

yerinde olmaları, fakat zihinsel enerjilerini işlerine adamamaları” şeklinde ifade 

etmektedir. Örneğin; bir çalışan işyerinde kendi masasında olsa bile, işlerini bitirmek 

yerine internette gezinip zamanını bu yönde harcayarak işten kaytarabilir (Trotter ve 

arkadaşları, 2009, Akt. Redmond, 2014). 

İşten kaytarma ile benzer bir kavram olan sosyal kaytarma kavramı bireylerin, 

grup halinde çalışırken bireysel olarak çalıştıkları duruma göre daha az çaba 

gösterme eğilimi olarak ifade edilmektedir (Welter, Canale, Fiola, Sweeney ve 

L’Armand, 2002). Buna göre sosyal kaytarma, çalışanın bireysel olarak çalışmasının 

aksine grup olarak çalışması durumunda oluşmakta ve çalışanın grupta kendini 

saklama çabası üzerine kurulu olmaktadır (Doğan, Bozkurt ve Demir, 2012). Bu 

açıdan bakıldığında işten kaytarma davranışının sosyal kaytarma davranışını da içine 

alan daha geniş bir kavram olduğu söylenebilir.  

İşten kaytarmanın nedenleri zihinsel veya psikolojik gerginlikler yüzünden 

olabileceği gibi soğuk algınlığı gibi fiziksel bir hastalık yüzünden de olabilir. Dahası 

bazı araştırmacılar işten kaytarmayı, “hastalık veya diğer tıbbi koşullar nedeniyle 

işyerindeki çalışanların işlevsel bir şekilde çalışamamaları sorunu” olarak 

tanımlamaktadır (Hemp, 2004).  

Özel ve kamu okullarında görev yapan ilkokul öğretmenlerinin işten 

kaytarma ve tükenmişlik davranışlarını araştıran Ferreira ve Martinez (2012), kamu 

okullarındaki öğretmenlerin hem işten kaytarma davranışlarının hem de tükenmişlik 

düzeylerinin yüksek seviyede olduğunu ortaya koymuşlardır. Aynı araştırmanın 

bulgularına göre işten kaytarma, öğretmen tükenmişliğinin yordayıcısıdır.  

İşte kişisel konulara vakit harcama. İşyerinde çalışma saatleri içinde kişisel 

konulara vakit harcama da psikolojik geri çekilme davranışları arasında yer 
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almaktadır. Yapılan bir araştırmaya göre çalışanlar günde 36-43 dakika veya haftada 

üç saatten fazla işyerinde kişisel konulara vakit harcamaktadırlar (Yeh, 2007).  

İşle ilgili olmayan konularda iş arkadaşlarıyla sohbet etme. Psikolojik geri 

çekilme davranışlarından bir diğeri iş arkadaşlarıyla işle ilgili olmayan konularda 

sohbet etmedir. Bir internet sitesi (CareerBuilder.com) tarafından Amerika’da 

3000’den fazla çalışanla yapılan bir araştırmaya göre çalışanların %34’ü işle ilgili 

olmayan konular hakkında çalışma saatleri içinde iş arkadaşlarıyla sohbet 

etmektedirler (Akt. Krivyanski, 2013). 

İşte minimum çaba gösterme. Çalışanlar yapabileceklerinden daha az çaba 

göstererek de işlerinden psikolojik olarak geri çekilebilirler. Lehman ve Simpson 

(1992) işte yapabileceğinden daha az çaba göstermeyi psikolojik geri çekilme 

davranışları arasında göstermektedir.  Benzer şekilde Redmond (2014) da işte 

minimum çaba göstermeyi psikolojik geri çekilme davranışı olarak ifade etmiştir. 

Çalışan sessizliği. Çalışan sessizliği, durumu değiştirme veya düzeltme 

kapasitesine sahip çalışanın, örgütsel koşulların gelişimine ilişkin davranışsal, 

bilişsel ve duygusal değerlendirmelerini saklaması veya paylaşmaması olarak ifade 

edilmektedir (Pinder ve Harlos, 2001). Diğer bir ifadeyle, çalışanların kendi işlerine 

veya örgütsel koşullara ilişkin konularda fikir, görüş ve bilgilerini kasıtlı olarak 

kısıtlaması anlamına gelmektedir (Van Dyne, Ang ve Botero, 2003).  

Sessizlik davranışı literatürde ilk başlarda bağlılık göstergesi ya da onay 

verme anlamında ses çıkarma eksikliği şeklinde ele alınmış, ancak daha sonra hem 

örgütün performansını hem de çalışanları olumsuz olarak etkileyen bir davranış 

olarak değerlendirilmeye başlanmıştır (Çakıcı, 2007). Brinsfield (2009) çalışan 

sessizliğini, işgören devri, devamsızlık gibi işten geri çekilme davranışlarının bir türü 

olarak belirtmektedir. Çalışanlar, örgütte karşılaştığı olumsuz durum veya şartlardan 

dolayı gelişimlerine katkı sağlayabilme umudunu kaybetmektedir. Bu umutsuzluk ve 

konuşmanın faydasız olduğu düşüncesi onu faaliyetlerden geri çekilmeye itmektedir 

(Akt. Alparslan, 2010). Molseed (1989; Akt. Pinder ve Harlos, 2001) ise çalışanların 

sessizlik davranışlarının dört türü olduğunu ifade etmektedir. Yazara göre bu 

davranışlar, destekleyici (supportive),  ifadesiz (inexpressive), geri çekilme 

(withdrawal) ve konuyla ilgili olmayan (nonsequiturs) sessizlik davranışlarından 
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oluşmaktadır. Buna göre geri çekilme, çalışanların sessizlik davranışlarının sadece 

bir boyutunu oluşturmaktadır.   

Siber aylaklık. Siber aylaklık, çalışanların iş ve görevleri yerine, kendi kişisel 

işleri için interneti, e-postayı ve anlık mesajlaşma erişimini kullanmalarını ifade eder. 

Başka bir deyişle, siber aylaklık internette verimsiz olarak zamanı harcamaktır 

(Ugrin, Pearson ve Odom, 2008; Akt. Ergün ve Altun, 2012). Siber aylaklık ile ilgili 

olarak literatürde yapılan tanımlara bakıldığında hepsinin; çalışma ortamında işle 

alakalı olmayan, iş amacının dışında ve internet üzerinde kişisel amaçlı etkinliklere 

zaman harcamak görüşünde birleştikleri görülmektedir (Kurt, 2011). Siber aylaklığın 

geri çekilme davranışı olarak kabul edilmesinin sebebi ise, çalışanların çalışma 

saatlerinde işyerinde yürüttüğü siber eylemlerin (tarama ve e-posta), zamanın 

verimsiz kullanılmasına sebep olması ve iş taleplerinin tamamlanmasında çalışanlara 

olumsuz etkisi olmasıdır (Lim ve Chen, 2009). Verton (2000) çalışanların işyerinde 

kişisel amaçlar için internet kullanmasının, çalışan verimliliğinde %30’dan %40 

oranına kadar azalmaya sebep olabileceğini belirtmektedir. 

Siber aylaklık çevrimiçi eğlence, çevrimiçi alışveriş yapma, internet 

üzerinden kitap okuma, seyahat sitelerinde gezinme, iş arama gibi davranışlardan 

oluşmaktadır ve örgütün verimliliğinin düşmesine sebep olmaktadır (Kurt, 2011). 

İnsan kaynakları uzmanları çalışanların internette yaklaşık olarak bir saatlerini iş 

dışındaki etkinlikler için harcadıklarını tahmin etmektedirler (Bloxx, 2008; Akt. 

Rajah ve Lim, 2011). Lim (2005; Akt. Mirseposi, Memorzodeli,  Alipour ve Felzi, 

2012) memurların en yaygın olarak sergiledikleri psikolojik geri çekilme davranış 

biçiminin siber aylaklık olduğunu savunmaktadır. Malachowski (2005; Akt. Özkalp, 

Aydın ve Tekeli, 2010) de 2005 yılı itibariyle, çalışanların işyerinde zamanlarını 

harcadıkları en yaygın yolun siber aylaklık olduğunu ileri sürmektedir. 

Buraya kadar anlatılanlar ışığında çalışanların işlerinden soğuduklarında 

örgütte birçok farklı davranış biçimi sergileyerek bu memnuniyetsizliklerini dile 

getirdiklerini söylemek mümkündür. Genel olarak çalışanların örgütte sergiledikleri 

memnuniyetsizlik davranışları Şekil 2’deki gibi özetlemek mümkündür.  
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Şekil 2. İşten Geri Çekilme Davranışları 

 Şekil 2’de görüldüğü üzere çalışanların işten geri çekilme davranışları genel 

olarak fiziksel ve psikolojik geri çekilme davranışları olarak iki boyuttan 

oluşmaktadır. Her bir boyutta kendi içinde birçok davranış türünü barındırmaktadır. 

Eğitim Örgütlerinde İşten Geri Çekilme Davranışları 

Eğitim örgütlerinde de işten geri çekilme davranışları ile karşılaşmak 

mümkündür. McBride, Milligan ve Nichols’un (2006; Akt. Ergün ve Altun, 2012) 

yüksek lisans yapan öğretmenlerle yaptıkları araştırmada, öğretmenlerin altı farklı 

dersin ödevlerini, internet aracılığı ile kendi sınıflarında ders verdikleri saatler içinde 

gönderip göndermediklerine bakılmıştır. Böylece öğretmenlerin kendi ders 

saatlerinde siber aylaklığa başvurup başvurmadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin ortalama %51’i ödevlerini kendi ders 

saatleri içerisinde göndermişlerdir.  

Üniversitede görev yapan akademik ve akademik olmayan personelin siber 

aylaklık faaliyetlerini belirlemeyi amaçlayan bir çalışmada ise, siber aylaklık 

faaliyetlerine akademik personelin daha yüksek düzeyde katıldığı saptanmıştır 

(Örücü ve Yıldız, 2014). Köse, Oral ve Türesin (2012) tarafından yapılan 

araştırmaya göre ise araştırma görevlilerinin siber aylaklık faaliyetleri olarak iş 

yerinde en çok e-posta okuma/gönderme, internette dolaşma, gazete okuma, arkadaş 
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sohbetleri, telefon görüşmeleri ve kitap okuma gibi etkinliklere zaman ayırdıkları 

tespit edilmiştir. 

Eğitim örgütlerinde işten geri çekilme davranışı olarak karşımıza çıkan diğer 

bir önemli problem öğretmen devamsızlığıdır. Çünkü öğretmen devamsızlığı öğrenci 

başarısını hem doğrudan hem de dolaylı olarak olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 

Brown ve Arnell’e (2012) göre öğretmenler, öğrencilerinin okuma ve matematikte 

%70 düzeyinde bir başarı yakalamaları için bir öğretim yılında 10 günden fazla 

devamsızlık yapmamalıdır. Diğer bir ifadeyle öğrenci başarısının olumsuz bir şekilde 

etkilenmemesi için bir öğretim yılında yapılan öğretmen devamsızlığı 10 günü 

aşmamalıdır. Ancak son yıllarda gelişmekte olan birçok ülke yüksek düzeyde 

öğretmen devamsızlığı ile mücadele etmektedir (Al-hassan, 2009).  

Cueto ve Alca´zar (2004, Akt. Alca´zar, Rogers, Chaudhury, Hammer, 

Kremer ve Muralidharan, 2006) 450 kamu okulunda 1123 öğretmenle 

gerçekleştirdikleri çalışmalarında öğretmenlerin %5’den %16’ya kadar değişen bir 

devamsızlık oranına sahip olduğunu ortaya koymuşlardır. Peru’da bu oran %11, 

Bangladeş’te %16, Endonezya’da %19, Hindistan’da %25, Uganda’da %27 

şeklindedir  (Kremer, Chaudhury, Rogers, Muralidharan ve Hammer, 2004). 

Türkiye’de ise 2011 Eğitim İzleme Raporu’na (Eğitim Reformu Girişimi, 2012) göre 

hem öğrenci hem öğretmen devamsızlığı hızlı bir yükselişe geçmiştir. Dünya 

Bankası’nın (2011) yayınlamış olduğu rapor da bunu kanıtlar niteliktedir. Rapora 

göre OECD [Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü] ülkeleri içerisinde 

öğretmenlerin devamsızlık oranı (%35) ve aynı şekilde işe geç gitme (%31) oranı 

OECD ortalamasının üstündedir.  

Eğitim örgütlerinde devamsızlık davranışının yanı sıra öğretmenlerin okuldan 

erken ayrılma ya da okula geç gelme gibi davranışlarını gözlemlemek de 

mümkündür. Al-hassan’ın (2009) yapmış olduğu çalışmaya göre okuldan erken 

ayrılan veya okula geç gelen öğretmenlerin hafta başına düşen ortalama gün sayısı 

iki gündür. Aynı araştırmanın bulgularına göre öğretmenlerin erken ayrılma ve geç 

gelme davranışlarının %80’ini Perşembe ve Cuma günleri sergiledikleri görülmüştür.  

Ayrıca Abazaoğlu, Yıldırım ve Yıldızhan’ın (2014) Türkiye’de Milli Eğitim 

Bakanlığı’nda (MEB) görev yapan öğretmenlerin profillerinin çıkartmayı 

amaçladıkları çalışmalarında, öğretmenlerin iş doyumlarının oldukça düşük olduğu, 
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bu yüzden fırsatını buldukları anda öğretmenlikten başka bir mesleğe geçmek 

istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Chapman (1994), giderek azalan eğitim kalitesinin ve verimliliğinin iki 

önemli sorundan kaynakladığını ifade etmektedir. Yazara göre bunlardan birincisi 

öğretmen devamsızlığı, ikincisi ise öğretmenlerin işgücü devridir. Bu noktadan 

hareketle eğitimin kalitesinde ve verimliliğinde öğretmenlerin işten geri çekilme 

davranışlarının önemli bir role sahip olduğu söylenebilir. 

Özetle, diğer örgütler gibi eğitim örgütlerinde de işten geri çekilme 

davranışları önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyleyse eğitim 

örgütlerinde bu davranışların incelenmesi önemli bir gerekliliktir. Çünkü 

öğretmenlerin işten geri çekilme davranışlarının tartışılmasının, öğretmenlerin 

işlerini daha etkili ve başarılı bir şekilde yapmaları bakımından faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca öğretmenlerin işten geri çekilme davranışlarının öğrenci 

başarısında olumsuz etkiler yarattığı düşünüldüğünde eğitimin kalitesi bakımından 

da bu davranışların incelenmesi önemli görülmektedir. 

Bu çalışmanın odak noktası olan işten geri çekilme davranışlarının örgütlerde 

birçok farklı biçimde ortaya çıktığı görülmektedir. Bu davranışların ortaya 

çıkmasında birçok faktörden söz edilse de, çalışanların çalışma kavramına bakış 

açılarının ve çalışma etiği değerlerinin de bu konuda önemli bir role sahip olduğu 

düşünülebilir. Çünkü çalışanların çalışma etiği değerleri örgüte ve çalışma kavramına 

bakış açılarını etkileyecek ve bu durum da çalışanların tutum ve davranışlarına 

yansıyacaktır. Nitekim çalışma etiği kavramı, çalışanların işle ilgili davranışlarının 

önemli bir belirleyicisi olarak kabul edilmektedir (Miller, Woehr ve Hudspeth, 

2001).  Örneğin; püritan çalışma etiği değerlerini benimseyen çalışanların, işe 

devamsızlık durumlarında bu duruma bahaneler yaratmak yerine sorumluluk almayı 

tercih edecekleri ileri sürülmektedir (Judge ve Martocchio, 1996; Akt. Çelik, 2008).  

Brown (1996; Akt. Hudspeth, 2003) sıkı çalışma değerlerine sahip bireylerin, 

yeteneklerini en iyi şekilde kullanmak için kendilerini zorunlu hissettiklerini ve 

eylemlerini maksimum çaba ile gerçekleştirdiklerini savunmaktadır. Greenberg 

(1978, Akt. Çelik, 2008) ise püritan çalışma etiğine sahip çalışanların işe geliş gidiş 

saatlerine dikkat etmeleri, bu zamanları boş zaman olarak değil işin bir parçası olarak 

görmeleri ve bu sırada çalışmayı tercih etmeleri arasında olumlu bir ilişki olduğunu 
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ortaya koymuştur. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki, bireylerin çalışma 

kavramına bakış açıları ve sahip oldukları çalışma etiği değerleri tutum ve 

davranışlarına yansımaktadır. Bu sebeple bu araştırmanın bir diğer konusu,  

çalışanların çalışma etiğine ilişkin görüşleridir. 

Çalışma Etiği 

Etik insanların bireysel ve toplumsal ilişkilerinin temelini meydana getiren 

değerlerin, normların ve kuralların iyi-kötü veya doğru-yanlış şeklinde ahlaksal 

açıdan araştırıldığı bir felsefe disiplini olarak tanımlanmaktadır (İnal, 1996; Akt. 

Aydın, 2010). Çalışma etiği (work ethics) ise “bir toplumda yaşayan bireylerin 

çalışmaya ve işe karşı sahip oldukları olumlu tutum ve davranışları” şeklinde ifade 

edilmektedir (Özdemir, 2009, 305). Brauchle ve Azam (2003) çalışma etiğinin 

çalışanlardan beklenen olumlu tutum, değer ve alışkanlıklarla ilgili bir kavram 

olduğunu belirtmektedir. Mann (2010) benzer şekilde çalışma etiğinin kişinin 

çalışmayla ilgili değerlerini ve fikirlerini kapsayan çok boyutlu bir yapı olduğunu 

ifade etmektedir. 

Çalışma kavramı, bireyin bir mal veya hizmet üretirken gösterdiği eylem ve 

çaba olarak tanımlanmaktadır (Arslan, 2001-a). Talas (1990, 14) ise çalışmayı, 

“insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ücret 

karşılığında bedensel veya zihinsel güçlerini kullanarak gerçekleştirdikleri eylemler” 

olarak ifade etmektedir. Çalışma eyleminin ekonomik, sosyal, toplumsal statü 

sağlama, kimlik kazandırma, kendine saygı ve kendini gerçekleştirmeye yardımcı 

olma gibi çeşitli fonksiyonları bulunmaktadır (Steers, 1981; Akt. Balcı, 2010a). 

Gorz (1995; Akt. Demir, 2008) modern öncesi çağlardaki çalışmayı uğraş 

olarak nitelemekte, sadece kölelere özgü ve toplumun alt katmanlarına ait bir 

zorunluluk şeklinde ifade etmektedir. Yazar kapitalist üretim sistemi ile çalışmanın 

bir erdem şeklinde inşa edildiğini vurgulamaktadır.  Bozkurt (2000) da benzer 

şekilde çalışma kavramının antik çağda “aşağılık” bir eylem olarak görüldüğünü, 

modern çağda endüstrileşme süreci ile birlikte toplumsal yaşamda merkezi bir önem 

kazandığına dikkat çekmektedir. 

Çalışma etiği, çalışanın yaptığı işe karşı bireysel olarak sorumlu ve hesap 

verebilir olmasını savunan ve çalışmanın çalışana içsel bir değer kattığı inancına 
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dayanan kültürel bir normdur (Cherrington, 1980; Akt. Hill, 1997). Çalışma etiğinin 

kültürel bir yapı teşkil etmesi, toplumların sahip oldukları çalışma etiği değerlerinde 

farklılıklara sebep olmaktadır. Nitekim Çelik (2008) Türk ve Kanadalı üniversite 

öğrencilerinin çalışma etiği değerlerini tespit etmeye çalıştığı araştırmasında, çalışma 

etiği değerlerinin kültür değişkenine göre anlamlı farklılıklar gösterdiğini ortaya 

koymuştur. Frey ve Powell (2009) de çalışma etiği değerlerinin kültür değişkenine 

göre farklılaştığını tespit etmişlerdir. Araştırmada Jamaikalı öğrencilerin yeni 

Zelandalı öğrencilere göre daha yüksek düzeyde püritan etik değerleri benimsedikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışma etiği toplumlar arası farklılıklar gösterebileceği gibi aynı toplumun 

çeşitli katmanları arasında da farklılık gösterebilmektedir. Bazı toplumlarda bireyler 

işe karşı olumlu bir tutuma sahipken bazıları işten daha önce dinlenmeyi ve 

eğlenceyi önemseyebilmektedirler (Arslan, 2001-a). Görüldüğü gibi çalışma etiği 

hem toplumlar arası hem de aynı toplumun katmanları arasında farklılık gösterebilen 

bir yapıdır. 

Mann (2010), çalışma etiğinin kişinin erken çocukluk döneminden, iş 

deneyimlerinden, kültürel etkilerden ve kritik yaşam olaylarından şekillenen çok 

değişkenli bir değerler yapısı olduğunu ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle çalışma 

etiği kavramı tek boyutlu bir yapı değildir, fakat bu kavram çalışmaya yönelik tutum 

ve davranışların meydana getirdiği düzensiz bir yapıyı da ifade etmemektedir. Bu 

sebeple çalışma etiğinin özelliklerine bakmanın kavramın anlaşılması açısından 

faydalı olacağı açıktır. Çalışma etiğinin özellikleri aşağıdaki şekilde ifade edilebilir 

(Miller, Woehr ve Hudspeth, 2001, 5): 

 Çalışma etiği, çok boyutlu bir yapıya sahiptir.  

 Çalışma etiği, çalışma ve çalışmayla alakalı etkinliklerle ilgili olup belli bir 

mesleğe özgü değildir (ayrıca bu kavram okul hayatı, hobiler gibi çalışma dışındaki 

alanlara da uyarlanabilir).  

 Çalışma etiği öğrenilen bir kavramdır.  

 Çalışma etiği, tutum ve inançlarla ilgili bir kavramdır.  

 Çalışma etiği, motive edici bir yapıya sahip olup davranış boyutunda da 

gözlenebilmektedir.  
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 Çalışma etiğinin herhangi bir dini inanca bağlı olmasına gerek yoktur, yani 

çalışma etiği dinden bağımsız bir kavramdır. 

Çalışma etiği ile ilgili tartışmalar Weber’in “Protestan Ahlakı ve Çalışma 

Etiği” çalışmasına kadar dayanmaktadır (Geren, 2011). Weber (2014), kitabında 

insan yaşamını derinden etkileyen gelişmelerin ve kapitalizmin neden Batı 

toplumunda geliştiğini sorgulamaktadır. Yazar, bu durumun başka hiçbir yerde 

olmayan bir tutumdan kaynaklandığını, bu tutumun ise özellikle Protestanlıktan 

geldiğini öne sürmektedir. Protestanların sahip olduğu bu tutumlar ise “Protestan 

çalışma etiği” ya da “püritan etik” olarak tanımlanmaktadır. Çalışmanın maddi 

kazancı yükseltmek ve dünyevi eğlenceler veya hedonist zevkler peşinden gitmenin 

yanı sıra ahlaki bir görev olarak kabul edilmesi Protestan çalışma etiği, diğer bir 

ifadeyle püritan etik kapsamındadır. Bu inanca göre maddi kazançlar elde etmek için 

gayretli çalışmak ve bunları mantıklı bir biçimde yatırıma dönüştürmek her insanın 

sorumluluğudur (Norris ve Inglehart, 2004; Akt. Ünal, 2011).  

Püritan etik değerleri, öz-disiplini, sıkı çalışmayı, zamanı verimli kullanmayı, 

kişinin kazanımlarına yeniden yatırım yapmayı, kişisel dürüstlüğü, yaratıcı yeniliği 

ve sadece Tanrının ödüllerine inancı içermektedir (Firestone, Garza ve Haris, 2005). 

Diğer bir ifadeyle püritan çalışma etiği, sıkı çalışmaya, özerkliğe, adalete, zamanın 

verimli ve akıllıca kullanılmasına, hazzı ertelemeye ve çalışmanın gerçek değerine 

vurgu yapmaktadır (Miller, Woehr ve Hudspeth, 2001). 

Püritan etik, bireysel çabaya büyük önem veren ve sıkı çalışmanın başarı 

getireceğini, kaytarmanın cezalandırılması gerektiğini varsayan dinden bağımsız bir 

çalışma etiği şeklinde ifade edilmektedir (Velasquez, 1998). Weber’e göre güçlü 

püritan etik değerlerine sahip bireyler kariyerlerinin her alanında mümkün olduğunca 

gayretli olmaya çalışmakta ve böylece çok üretken çalışanlar olmaktadırlar 

(Firestone, Garza ve Haris, 2005).  

Püritan çalışma etiği ile ilgili birçok araştırma yapan Furnham’ın (1990, Akt. 

Bozkurt, 2000, 30) püritan çalışma etiğine ilişkin görüşleri şu şekilde özetlenebilir: 

Püritan çalışma etiğine göre;  
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a) Ağır fiziki çalışmalarla dolu hayat geçirilmesi normaldir ve bu kişinin yerine 

getirmesi gereken dini bir yükümlülüktür. Diğer bir ifadeyle kişi sıkı çalışmalı ve 

kendi amaçları için gerektiğinde sıkıcı işlere değer vermelidir. 

b) Fiziksel haz ve eğlenceden kaçınmak idealdir. Bireyler cefa çekmeye dayalı 

çileci bir hayat sürmelidir.  

c) Kadın ve erkekler boş zaman ve aylaklık için zaman harcamamalı, 

zamanlarının çoğunu çalışmakla geçirmelidir.  

d) Çalışanlar kurallara riayet etmeli, işe geç gelmemeli ve devamsızlık 

yapmamalıdır.  

e) Çalışanlar mümkün olduğunca yüksek düzeyde verimli olmalı; çok mal ve 

hizmet üretmelidir.  

f) Çalışanlar işlerine, mesleklerine ve iş yerlerine bağlı olmalıdır.  

g) Çalışanlar işleriyle gurur duymalıdır.  

h) Çalışanlar başarı odaklı olmalı ve sürekli gelişim için çalışmalıdır.  

i) İyi bir kişi olmanın en önemli göstergesi, yüksek statülü işlerde çalışmak ve 

insanların saygısını kazanmaktır.  

j) İnsanlar dürüst çalışmalı ve sadece bu yolla zenginlik elde etmeyi 

amaçlamalıdır, ancak zenginliği de akıllı yatırımlarla korumalıdır.  

k) İnsanlar israf ve savurganlıktan kaçınmalı ve tutumlu olmalıdır. 

Yukarıdaki bilgiler ışığında püritan çalışma etiğinde çalışmanın oldukça 

önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. Bu felsefede bireylerin çalışma odaklı olması, 

tembellikten ve aylaklıktan kaçınması gerektiği savunulmaktadır. Bireyler yaşamları 

boyunca iyi ve zengin bir kişi olmak için dürüstçe çalışmalı, görevlerine bağlı olmalı, 

insanların saygısını kazanmalı ve savurganlıktan kaçınıp tutumlu olmayı tercih 

etmelidir.  

Bozkurt (2000) bu özellikleriyle püritan çalışma etiğinin, modern 

kapitalizmin simgesi olduğunu ve püritan çalışma etiği değerlerine sahip çalışanların 

modern toplumların prototipi haline geldiğini savunmaktadır. Ancak yazara göre 

1950’li yıllardan sonra gelişen refah toplumu ile birlikte tüketim toplumunun bir 

sonucu olarak püritan çalışma etiği değerleri zayıflamış, hedonist çalışma etiği 

değerleri tartışılmaya başlanmıştır. Hazzı ertelemeyi ve çileciliğin erdemliliğini öven 

püritan kültürün aksine hedonist kültürde, acıdan kaçınma ile mutluluk ya da haz 

peşinde koşmanın ideal olduğunu savunan bir görüş yer almaktadır. Weber ve bazı 
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sosyal kuramcılar hedonizmi, püritanizmin tam bir zıt kutbu olarak görmektedirler 

(Bozkurt, Bayram, Furnham ve Dawes, 2010). 

Literatürde toplum içerisinde püritan çalışma değerlerinde azalma 

yaşanmasıyla ilgili olarak çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları şu 

şekildedir (Aşçıgil, 2001, 7); değerlerdeki istikrarsızlık ve çeşitlilik (iş dışı 

faaliyetlere ilginin artması), örgütlerde takım çalışmalarına önem verilmesi, 

çalışanların sadakatlerinin azalması, insanların gelir düzeylerinde artış yaşanması, 

rekabet karşıtı davranışların ön plana çıkması ve paranın başarının sembolü olarak 

değil, insanların iş dışı faaliyetlerini sağlama aracı olarak algılanmaya başlanması. 

Püritan çalışma etiğinin karşısında ağırlık kazanan hedonist çalışma etiğinde 

bir şeylerin sonunun geldiği düşüncesi, insanların zaman perspektifini 

sınırlamaktadır. Bu sebeple hedonistler, sadece anı yaşamaktadır. Ayrıca insanların 

daha çok kazanmak için kendilerine zaman ayırmaktan vazgeçmek istememeleri, 

yeni çalışma etiği içerisinde boş zaman olgusunun değer kazanmasına yol açmaktadır 

(Bozkurt, 2000).  

Goodale ve Godbey (1988; Akt. İyem, 2011) püritan çalışma etiğinde, 

insanların sürekli çalışması gerektiği, çalışmanın hayatın merkezini oluşturduğu ve 

insanların zengin olsalar da Tanrı için çalışmaları gerektiği düşüncesi hâkim olduğu 

için, “boş zaman” diye bir olgu olamayacağını vurgulamaktadır. Ancak hedonist 

çalışma etiği sıkı çalışma anlayışı yerine boş zaman etkinliklerine vurgu 

yapmaktadır. Bu sebeple bazı yazarların geleceğin etiğini “boş zaman etiği”, 

bazılarının “gönüllü çalışma etiği” şeklinde ifade ettiği görülmektedir (Bozkurt, 

2000). 

Çalışma etiği ile ilgili yapılan çalışmalarda çalışma etiğinin cinsiyet, yaş, 

eğitim düzeyi, örgütsel bağlılık, kişilik tipi gibi değişkenlerle ilişkisi üzerinde 

durulmuştur. Yapılan çalışmalarda genelde kadınların erkeklere göre daha yüksek 

püritan etik değerlerine sahip oldukları bulunsa (Furnham, 1991; Furnham ve 

Rajamanickam, 1992; Hill, 1997) da, erkeklerin kadınlara göre daha fazla püritan 

etik değerleri benimsedikleri çalışmalara (Wentwort ve Chell, 1997) da 

rastlanmaktadır. Ayrıca püritan etik değerlerin cinsiyet faktörü ile arasında bir ilişki 

olmadığı yönünde sonuçlanan çalışmalar (Tang ve Tzeng, 1991; Meriac, Poling ve 

Woehr, 2009; Aldemir, 2012) da bulunmaktadır. 
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Çalışma etiği değerlerini yaş değişkeni açısından inceleyen çalışmalara 

bakıldığında genelde genç bireylerin daha yaşlı bireylere göre püritan etik değerlerini 

daha fazla benimsedikleri bulunmuştur (Tang ve Tzeng, 1991; Wentwort ve Chell, 

1997). Ancak Furnham (1991), püritan çalışma etiği değerlerini çeşitli demografik 

faktörler bağlamında incelediği çalışmasında yaş faktörü ile çalışma etiği arasında bir 

ilişki olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Eğitim düzeyi açısından ise yüksek eğitim 

düzeyine sahip bireylerin püritan etik değerlerini daha az benimsedikleri 

bulunmuştur (Tang ve Tzeng, 1991).  

Dini değerlerin çalışma etiği değerlerine etkisini incelemek için Protestan, 

Katolik ve Müslüman yöneticilerin çalışma etiği değerlerini araştıran Arslan (2001-

b) Müslüman yöneticilerin püritan etik değerlerde en yüksek puanı aldıklarını, 

bunları sırasıyla Protestanların ve Katoliklerin izlediği sonucuna ulaşmıştır. 

Mudrack (1999) püritan çalışma etiği ile A tipi kişilik özelliklerine 

odaklanmıştır. Araştırmada püritan çalışma etiği değerlerinin A tipi kişilik 

özellikleriyle olumlu ilişki içinde olduğu saptanmıştır. Leong, Huang ve Mak (2013) 

ise örgütsel bağlılık ile püritan çalışma etiği arasında pozitif bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Aldemir (2012) de çalışma etiği ve boş zaman etiğinin örgütsel 

bağlılık üzerindeki etkisini incelediği çalışmasında, bireylerin çalışma etiği puanları 

yükseldikçe, örgütsel bağlılık puanlarının da yükseldiğini belirlemiştir. Ayrıca 

araştırmada çalışma etiği ve boş zaman etiğinin, araştırmaya katılan bireylerin 

örgütsel bağlılıklarını anlamlı düzeyde yordadığı saptanmıştır. 

Çalışma etiği değerleri kişinin işle ilgili durumları nasıl algıladığını ve kaliteli 

işler yapma, üretken olma, örgütsel vatandaşlık gibi sergilediği önemli örgütsel 

davranışları da etkileyebilir (Mann, 2010). Örneğin; çalışma etiği değerleri 

çalışanların yüksek düzeyde işe katılımını teşvik edebilir (Randall ve Cote, 1991; 

Akt. Yousef, 2001). Ayrıca Firestone, Garza ve Harris (2005) yüksek düzeyde 

pütiran etik değerlerine sahip çalışanların, işyeri denetçilerinden güven ve saygı 

boyutunda daha fazla oy kazandıklarını tespit etmişlerdir. Çalışma etiği değerleri ile 

çalışanların rol fazlası davranışları arasında da anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur 

(Mann, 2010). Erken (2010) ise çalışma etiği ile örgütsel vatandaşlık davranışları 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.  
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Yukarıdaki araştırma bulguları göstermektedir ki çalışanların benimsedikleri 

çalışma etiği değerleri, örgütsel bağlılıklarını etkilemekte ve bunun bir sonucu olarak 

da tutum ve davranışlarına yansımaktadır.  Bu sebeple çalışma etiğine yönelik 

tutumların işten geri çekilme davranışlarını etkilemesi de kaçınılmaz görünmektedir. 

Nitekim çalışma etiği değerlerindeki azalmanın, düşük iş performansına (Yandle, 

1992), yüksek düzeyde devamsızlığa ve işgücü devrine (Klebnikov, 1993; Shimko, 

1992) ve karşıt iş davranışlarında artışa (Sheehy, 1990) sebep olduğu ifade 

edilmektedir (Akt. Miller, Woehr ve Hudspeth, 2001). Bu sebeple işten geri çekilme 

davranışları gibi çalışma etiği değerleri de yöneticilerin örgütlerde üzerinde önemle 

durması gereken konulardan biridir. 

Sherer ve Eadie’ye (1987; Akt. Ünal, 2011) göre çalışanların güçlü çalışma 

etiği değerlerine ve çalışmaya karşı olumlu tutumlara sahip olmalarının gerekliliği 

herhangi bir işe ya da mesleğe özgü değildir. Bu sebeple tüm örgütler gibi eğitim 

örgütlerinde de olumlu çalışma etiği değerlerine sahip çalışanların bulunması sunulan 

hizmetin kalitesi bakımından ayrı bir öneme sahiptir.  

Celep, Doyuran, Sarıdede ve Değirmenci’nin (2004) öğretmenlerin çalışma 

etiği anlayışını ve örgütsel adanmışlık düzeyini belirlemeye çalıştıkları 

araştırmalarında çalışma etiği kapsamında, öğretmenlerin çok çalışmaya, zamanı 

etkili ve verimli kullanmaya, işe odaklanmaya, çalışmayı ve verimliliği olumlu 

yönde etkileyecek etik değerlere önem verdiklerini tespit etmişlerdir. Araştırmacılar 

bu bulgulara dayanarak öğretmenlerin okula, işe, çalışma grubuna ve mesleğe 

adanmışlıklarının artırılabilmesi için çok çalışmayı destekleyen, zamanın verimli 

kullanılmasına ağırlık veren bir etik anlayışın geliştirilmesine bağlı olduğunu 

savunmaktadırlar. Bu açıdan öğretmenlerin çalışma etiği değerlerinin belirlenmesi 

eğitim öğretim faaliyetlerinin nitelikli bir hale gelmesinde oldukça önemli bir yere 

sahiptir. 

İlgili araştırmaların sonuçlarına dayanarak çalışanların çalışma etiği 

değerlerine sahip olmalarının, işten geri çekilme davranışları sergilemelerinde önemli 

bir etken olduğunu öne sürmek olasıdır. Dolayısıyla bu iki yapının birlikte ele 

alınması ile alana özgün bir katkı sunulabileceği söylenebilir. Ayrıca bu yapıların 

eğitim yönetimi bağlamında yönetici ve öğretmenler düzeyinde ele alınması da, 

birbirini etkilediği düşünülen bu yapıların dinamiklerini anlamaya olanak sağlayacak 
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yeni bir perspektif kazandıracaktır. Bu argümanlardan hareketle bu araştırmanın 

problemi; Ankara ilinde görev yapan ilkokul öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin, 

öğretmenlerin işten geri çekilme davranış biçimlerine ve çalışma etiğine yönelik 

görüşlerinin neler olduğu şeklinde ifade edilebilir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Ankara ili kamu ilkokullarında görev yapan 

öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görüşlerine göre, öğretmenlerin işten geri 

çekilme davranış biçimlerinin ve çalışma etiğine yönelik görüşlerinin belirlenmesi ve 

bunlar arasındaki ilişkinin sınanmasıdır. Araştırmanın genel amacı doğrultusunda 

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Ankara ili kamu ilkokullarında görev yapan öğretmen ve yöneticilere 

göre, öğretmenler fiziksel ve psikolojik boyutlarda hangi düzeyde işten geri çekilme 

davranışları göstermektedir? 

2. Ankara ili kamu ilkokullarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin, 

öğretmenlerin fiziksel ve psikolojik geri çekilme davranışlarına ilişkin görüşleri; 

cinsiyet, kıdem ve eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

3. Ankara ili kamu ilkokullarında görev yapan öğretmen ve yöneticilere 

göre öğretmenlerin işten geri çekilme davranışlarının nedenleri nelerdir? 

4. Ankara ili kamu ilkokullarında görev yapan öğretmen ve yöneticilere 

göre öğretmenlerin işten geri çekilme davranışlarının sonuçları nelerdir? 

5. Ankara ili kamu ilkokullarında görev yapan öğretmenlerin ve 

yöneticilerin çalışma etiğine ilişkin görüşleri, çalışma odaklılık ve haz odaklılık 

boyutlarında nasıldır? 

6. Ankara ili kamu ilkokullarında görev yapan öğretmenlerin ve 

yöneticilerin çalışma etiğine ilişkin görüşleri cinsiyet, kıdem ve eğitim durumu 

değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?  

7. Ankara ili kamu ilkokullarında görev yapan öğretmenlerin işten geri 

çekilme davranışları ile çalışma etiğine yönelik görüşleri arasında anlamlı bir ilişki 

var mıdır?  



40 
 

 
 

Araştırmanın Önemi 

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, çalışanların işyerinde sergiledikleri 

işten geri çekilme davranışlarında artış olduğunu göstermektedir. Örneğin; Kansas 

State Üniversitesi ve Southern Illinois Üniversitesinin yapmış olduğu araştırmaya 

göre, çalışanlar yaklaşık olarak %60 ile %80 oranında zamanlarının çoğunu internet 

üzerinde, Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde, finans yönetiminde veya sadece 

işyerinde basitçe vakit geçirerek harcamaktadırlar (Philips, 2013). Ohio, Bennett ve 

Robinson (2000; Akt. Eder ve Eisenberger, 2008), ise rastgele postalar kullanarak 

çalışanlara gönderdikleri anketlerden bir önceki yıl içinde çalışanların, %31’inin 

kasıtlı olarak yavaş çalıştığını, %33’ünün izin almadan işe geç geldiğini ve 

%52’sinin ise kabul edilebilir aradan daha uzun bir çalışma molası verdiğini tespit 

etmişlerdir. Örgütlerde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkan işten geri çekilme 

davranışlarındaki bu artış,  bu davranışların incelenmesini elzem bir hale 

getirmektedir. 

Fiziksel ve psikolojik geri çekilme davranışlarının her birinin incelenmesi 

hem örgütler hem de çalışanlar açısından oldukça faydalıdır. Çünkü örgütler bu 

değerlendirme ile ortaya çıkan akıllı modelleme yeteneklerinden faydalanabilecekleri 

gibi işten geri çekilme davranışlarını azaltmayı amaçlayan politikalar, süreçler, iş 

yapıları ve örgüt kültürü oluşturabilirler. Çalışanlar ise bu değerlendirmelerle, hem 

kendi kişisel kariyer gelişimleri hem de örgütler için zararlı olan ve masum olarak 

görülen bu davranış ve eylemlerin farkına vararak kişisel farkındalık kazanabilirler 

(Redmond, 2014). Diğer bir ifadeyle öğretmenlerin işten geri çekilme davranışlarının 

çeşitli yönleri ile incelenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, il – ilçe milli eğitim 

müdürlüklerinin ve okul yönetimlerinin hangi davranışların daha sık sergilendiğini 

anlamaları ve bu yönde politika geliştirmeleri konusunda onlara yardımcı olacaktır. 

Ayrıca araştırmanın bulguları okul yöneticilerine bu davranışları yönetmede ipuçları 

sağlayabilecektir. Benzer şekilde öğretmenler de kariyer gelişimlerinde önemli bir 

engel olan bu davranışlara yönelik bir farkındalık kazanabileceklerdir. 

Eğitim örgütlerinde işten geri çekilme davranışlarının ele alınması bu 

çalışmanın özgün bir yönünü oluşturmaktadır. Çünkü literatürde yer alan çalışmalar 

incelendiğinde genelde işten geri çekilmeye yönelik yapılan çalışmaların sağlık, 

psikoloji ve ticaret gibi alanlarda yoğunlaştığı, eğitim alanında yapılan çalışmalarının 

genellikle öğretmenlerin devamsızlık, işgücü devri ve siber aylaklık gibi 
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boyutlardaki davranışlarına odaklandıkları görülmektedir. Ulusal literatür 

incelendiğinde çalışanların sergiledikleri fiziksel ve psikolojik geri çekilme 

davranışlarına ilişkin çok az sayıda araştırma (örneğin; Yılmaz, 1997; Örücü ve 

Kaplan, 2001; Tütüncü ve Demir, 2003; Kurt, 2011; Ergün ve Altun, 2012; Bakay, 

2014) bulunduğu, var olan araştırmaların bu kavramı çok boyutlu olarak ele almak 

yerine genellikle işten geri çekilme davranış biçimlerinden bazılarına (devamsızlık, 

siber aylaklık, işgücü devri gibi) odaklandıkları belirlenmiştir.  

Uluslararası literatür incelemeleri sonucunda, hem salt geri çekilme 

olgusunun, hem de bu yapının çok farklı değişkenlerle (örgütsel kültür, bağlılık, iş 

stresi, algılanan örgütsel destek, vatandaşlık, örgütsel adalet, denetim odağı, liderlik 

rolü) ilişkisi bakımından oldukça ilgi topladığı sonucuna varılmıştır. Buradan 

hareketle, uluslararası literatürde çokça ilgi toplayan diğer yandan Türkiye’de görece 

ihmal edilmiş bir kavram olarak karşımıza çıkan bu yapının çok boyutlu olarak ele 

alınmasının ve bu kavramın öğretmen ve yöneticiler ekseninde tartışılmasının eğitim 

yönetimi alanına özgün bir katkı sağlayacağı söylenebilir. 

Yine aynı şekilde eğitim örgütlerinde çalışma etiği kavramının da yeterince 

çalışılmadığı görülmektedir. Özellikle ulaşılabildiği kadarıyla Türkiye’de 

öğretmenlerin çalışma etiği ile ilgili yapılan araştırmaların  (Celep Celep, Doyuran, 

Sarıdede ve Değirmenci, 2004) oldukça sınırlı sayıda olduğu belirlenmiştir. Bu 

çalışma ile eğitim alanındaki bu boşluk doldurulmaya çalışılmıştır.  

Çalışma etiği değerlerinin, çalışanların sergiledikleri işten geri çekilme 

davranışlarının belirlenmesinde önemli ipuçları sağlayacağı düşünülmektedir. Bu 

açıdan bu iki kavramın birlikte ele alınarak aralarındaki ilişkinin sınanmasının alana 

önemli bir katkı getireceği umulmaktadır. Ulusal literatürde bu iki yapıyı birlikte ele 

alan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bakımdan bu araştırmanın ulusal 

literatüre özgün bir katkı sağlayacağı beklenmektedir. 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında örnekleme alınan Ankara 

ilindeki dokuz ilçede (Altındağ, Çankaya, Mamak, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, 

Gölbaşı, Keçiören, Pursaklar) görev yapan ilkokul öğretmenlerinin ve yöneticilerinin 

görüşleri ile sınırlıdır. 
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Tanımlar 

İşten geri çekilme davranışları. Öğretmen ve okul arasında bir soğukluğun 

oluşması sonucu, öğretmenlerin görev ve sorumluluklarından uzaklaştığı her türlü 

davranıştır. 

Fiziksel geri çekilme davranışları. Öğretmenlerin kısa veya uzun süreli 

çalışma ortamından fiziksel olarak yokluğunu ifade eden davranışlardır. 

Psikolojik geri çekilme davranışları. Öğretmenlerin fiziksel olarak çalışma 

ortamında bulunmasına rağmen zihinsel olarak yokluğunu ifade eden davranışlardır. 

Çalışma etiği. Öğretmenlerin işle ilgili olarak sahip oldukları değer ve 

tutumlardır. 

Yönetici. Araştırma kapsamındaki ilkokullarda görev yapan okul müdürleri, 

müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarıdır. 

Öğretmen. Araştırma kapsamındaki ilkokullarda görev yapan öğretmenlerdir. 



 

BÖLÜM II 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evreni ve örneklemi, veri toplama aracının 

geliştirilmesi, verilerin toplanması ve analizi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

Araştırmanın Modeli 

Temel amacı Ankara ili kamu ilkokullarında görev yapan öğretmen ve okul 

yöneticilerin görüşlerine göre, öğretmenlerin işten geri çekilme davranış biçimlerinin 

ve çalışma etiği ile ilişkisinin belirlenmesi olan bu araştırma, korelasyonel ve 

nedensel karşılaştırma yöntemlerinin kullanıldığı ilişkisel tarama modelindedir. 

Korelasyonel araştırma yöntemi korelasyonel istatistikleri kullanarak değişkenler 

arası ilişkinin derecesini araştıran, nedensel karşılaştırma yöntemi değişkenler arası 

neden sonuç ilişkilerini araştıran bir yaklaşımdır (Balcı, 2010b). İlişkisel tarama 

modeli ise Karasar (2009) tarafından amacı iki veya daha fazla değişken arasında 

birlikte değişim varlığını ya da derecesini belirlemek olan araştırma modeli şeklinde 

tanımlanmıştır.  

Araştırma hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı karma 

araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Karma araştırma Balcı (2010b, 44) 

tarafından nitel ve nicel yöntem veya paradigmaların karması şeklinde bir yaklaşım 

olarak tanımlanmaktadır. Araştırmanın nicel boyutunda ölçekler yardımıyla 

öğretmenlerin işten geri çekilme davranış biçimlerine ve çalışma etiğine ilişkin 

görüşlerinin belirlenmesine yönelik nicel veriler toplanmıştır. Araştırmanın nitel 

boyutunda ise yüzyüze görüşmeler yoluyla öğretmenlerin geri çekilme davranışlarını 

neden sergilediklerine ve bu davranışlarının sonuçlarına yönelik nitel veriler 

toplanmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın nicel bölümü Ankara ilinin dokuz ilçesinde kamu ilkokullarında 

görev yapan ilkokul öğretmenleri ve yöneticileri üzerinde yürütülmüştür.  Buna göre 

nicel bölümde araştırmanın hedef evrenini, Ankara ilinin dokuz ilçesinde (Altındağ, 

Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle) 

yer alan kamu ilkokullarında görev yapan öğretmenler ve yöneticiler 

oluşturmaktadır. 
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2013 – 2014 eğitim-öğretim yılı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik 

Şubesi verilerine göre, Ankara ilinin dokuz ilçesinde görev yapan ilkokul 

öğretmenlerinin sayısı 14071’dir. Araştırmanın birinci alt evreni olan 14071 ilkokul 

öğretmenini α = .05 anlamlılık ve %5 hoşgörü düzeyinde, 381 öğretmenin temsil 

edebileceği varsayılmıştır (Anderson, 1990; Akt. Balcı, 2010b). Bu örneklemin 

seçiminde “tabakalı örnekleme yöntemi” kullanılmıştır. Çünkü tabakalı örnekleme 

yöntemi, evrendeki alt grupların her birisinin evrende gerekli bir şekilde temsil 

edilmesi için garanti bir yoldur (Gay, Mills ve Airasian, 2009). Buna göre, Ankara 

ilinde bulunan dokuz ilçenin her biri bir tabaka olarak ele alınmıştır.  

Araştırmanın nicel bölümünün ikinci alt evrenini ise Ankara’daki kamu 

ilkokullarında görev yapmakta olan okul yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmanın 

ikinci alt evreni olan 909 ilkokul yöneticisini α = .05 anlamlılık ve %5 hoşgörü 

düzeyinde, 277 okul yöneticisinin temsil edebileceği varsayılmıştır (Anderson, 1990; 

Akt. Balcı, 2010b). Bu örneklemin seçiminde tabakalı örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Buna göre, Ankara ilinde bulunan dokuz ilçenin her biri bir tabaka 

olarak ele alınmış ve tabakalardaki yönetici sayıları ise tabakaların büyüklükleri 

dikkate alınarak hesaplanmıştır. Araştırmanın hedef evrenini ve örneklemini 

oluşturan öğretmen ve yönetici sayılarının tabakalara (ilçelere) ve okul türüne göre 

dağılımı Çizelge 1’de verilmiştir. 

Araştırmanın örnekleminde yer alan 381 ilkokul öğretmeninin tamamına 

tabakalardaki oranlara bağlı kalarak ulaşılmıştır. Okul yöneticisi olarak örnekleme 

277 kişi alınmış ve %71.5 oranında katılımcıya ulaşılarak 198 okul yöneticisine 

anket uygulanmıştır. Bunun nedeni, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığına 

Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik ile 

(MEB, 2014a) okul yöneticilerinin bir eğitim kurumundaki görev süresini dört yıl 

olarak belirlemiş, okul yöneticilerinin dört yıllığına görevlendirilmesine karar 

vermiştir.  Dört yıllık görev süresi dolan okul yöneticilerinin, görev sürelerinin 

uzatılabilmesi için ise, Yönetmeliğin ekinde yayımlanan “Görev Süresi Uzatılacak 

Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu” üzerinden 100 üzerinden en 

az 75 puan almaları gerektiği kurala bağlanmıştır. Bu nedenle dört yıl ve üzeri okul 

yöneticiliği yapan okul yöneticilerinin görevleri 2013-2014 eğitim öğretim yılının 

bitimiyle sona ermiş ve eğitim kurumlarında bazı yönetici kadrolarına yeni atamalar 
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Aralık ayına kadar yapılmamıştır. Anket uygulamada gönüllülüğün esas olması ve 

anketlerin uygulanmasında sınırlı sayıda okul yöneticisine ulaşılabilmesi nedeniyle 

198 okul yöneticisine anket uygulanabilmiştir. 

Çizelge 1 

Araştırmanın Hedef Evrenini ve Örneklemini Oluşturan Öğretmenlerin ve 

Yöneticilerin İlçelere Göre Dağılımı 

Kaynak. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik Şubesi, 2013-2014. 

Araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin bağımsız değişkenlere göre 

dağılımı ve yüzdelerine ilişkin bilgiler Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelge 2’den 

görüleceği üzere, örnekleme alınan ilkokul öğretmenlerinin %11’i Altındağ, %15’i 

Çankaya, %10’u Etimesgut, %3’ü Gölbaşı, %18’i Keçiören, %13’ü Mamak, %12’si 

Sincan, %15’i Yenimahalle ve %3’ü Pursaklar ilçelerinde görev yapmaktadır. 

Yöneticilerinin ise %13’ü Altındağ, %14’ü Çankaya, %6’sı Etimesgut, %1’i Gölbaşı, 

%23’ü Keçiören, %21’i Mamak, %7’si Sincan, %13’ü Yenimahalle ve %2’si 

Pursaklar ilçelerinde görev yapmaktadır. Öğretmenlerin %80’ni kadın ve % 20’si 

erkek, yöneticilerin %22’si kadın ve %78’i erkektir. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin %6’sı 1-5 yıl, %74’ü 6-20 yıl ve %20’si 21 yıl ve üzerinde kıdeme 

sahiptir. Yöneticilerin ise %35’i 1-5 yıl, %36’sı 6-15 yıl ve %29’u 16 yıl ve üzerinde 

yöneticilik kıdemine sahiptir. Yöneticilerden de öğretmenlik kıdem bilgisi 

toplanmıştır. Ancak bazı yöneticilerin öğretmenlik kıdemini yöneticilik kıdemini de 

İlçeler 
Evrendeki 
Öğretmen 

Sayısı 

Örnekleme Alınan 
Öğretmen Sayısı 

Evrendeki 
Yönetici Sayısı 

Örnekleme 
Alınan Yönetici 

Sayısı 

Altındağ 1520 41 92 28 

Çankaya 2113 57 150 46 

Etimesgut 1360 37 91 28 

Gölbaşı 470 13 31 9 

Keçiören 2535 68 168 50 

Mamak 1870 51 133 41 

Sincan 1666 45 100 31 

Yenimahalle 2144 58 120 37 

Pursaklar 393 11 24 7 

Toplam 14071 381 909 277 
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dâhil ederek yazdıkları tespit edilmiştir. Bu sebeple yöneticilerde sadece yöneticilik 

kıdem bilgisine yer verilmiştir. Öğretmenlerin %12’si ön lisans, %82’si lisans ve 

%6’sı lisansüstü öğrenim derecesine sahiptir. Son olarak yöneticilerin  %13’ü ön 

lisans, %66’sı lisans ve %21’i lisansüstü programlarından mezun olmuştur. 

Çizelge 2 

Örnekleme Alınan Öğretmen ve Yöneticilerin Çeşitli Değişkenlere Göre Dağılımı 

Değişken Grup 
Öğretmenler Yöneticiler 

n % n % 

İlçeler  

Altındağ 41 11 26 13 

Çankaya 57 15 27 14 
Etimesgut 37 10 12 6 
Gölbaşı 13 3 2 1 
Keçiören 68 18 45 23 
Mamak 51 13 41 21 
Sincan 45 12 15 7 
Yenimahalle 58 15 26 13 
Pursaklar 11 3 4 2 

 Toplam 381 100 198 100 

Cinsiyet 
Kadın 305 80 43 22 
Erkek 76 20 155 78 

 Toplam 381 100 198 100 

Eğitim 
Durumu 

Ön Lisans 45 12 26 13 

Lisans 312 82 131 66 

Lisansüstü 24 6 41 21 
 Toplam 381 100 198 100 

Kıdem  
1-5 22 6 - - 
6-20 282 74 - - 
21 ve üzeri 77 20 - - 

 Toplam 381 100 - - 

Yöneticilik 
kıdemi 

1-5 yıl - - 68 35 
6-15 yıl - - 72 36 
16 ve üzeri - - 58 29 

 Toplam - - 198 100 

 

Araştırmanın nitel boyutu, Ankara ilindeki dokuz merkez ilçede görev yapan 

kamu ilkokullarında görev yapan 15 öğretmenden ve 15 okul yöneticisinden oluşan 

bir çalışma grubuyla görüşme yapılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunda yer 

alan katılımcılara ait çeşitli değişkenlere ilişkin bilgiler Çizelge 3’te sunulmuştur. 
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Çizelge 3 

Çalışma Grubunda Yer Alan Katılımcılara İlişkin Bilgiler 

Değişken Grup 
Öğretmenler Yöneticiler 

n % n % 

Cinsiyet 
Kadın 10 67 1 7 

Erkek 5 33 14 93 

 Toplam 15 100 15 100 

Mesleki 
kıdem (yıl) 

1-10 4 27 5 33 
11-20 8 53 7 47 
21 ve üzeri 2 13 2 13 
Kayıp 1 7 1 7 

 Toplam 15 100 15 100 
Mezun 
Olunan 
Fakülte 

Eğitim Fakültesi 12 80 8 54 
Diğer Fakülteler 3 20 5 33 
Kayıp - - 2 13 

 Toplam 15 100 15 100 

Eğitim 
Durumu 

Ön Lisans 1 7 1 7 
Lisans 13 86 9 60 
Lisansüstü 1 7 5 33 

 Toplam 15 100 15 100 
Yönetici 
Görevi 

Müdür - - 6 40 
Müdür yardımcısı - - 9 60 

 Toplam - - 15 100 

Çizelge 3’ten izlenebileceği gibi, çalışmaya grubunda yer alan öğretmenlerin 

10’u kadın, beşi erkektir. Öğretmenlerin mesleki kıdemleri dört yıl ile 38 yıl arasında 

değişmektedir. Mesleki kıdemlerine göre katılımcıların dördü 1-10 yıl, sekizi 11-20 

yıl ve ikisi 21 yıl ve üzeri kıdeme sahiptir. Bir öğretmen mesleki kıdem değişkenine 

cevap vermemiştir. Mezun olunan fakülte bakımından öğretmenlerin 12’si eğitim 

fakültesinden, üçü diğer fakültelerden mezun olmuştur. Eğitim durumu değişkeni 

açısından ise öğretmenlerin biri ön lisans, 13’ü lisans ve biri lisansüstü öğrenim 

derecesine sahiptir.  

Çizelge 3’ten görüleceği üzere çalışma grubundaki yöneticilerin altısı müdür, 

dokuzu müdür yardımcısıdır. Yöneticilerinin biri kadın, 14’ü ise erkektir. Meslekteki 

kıdem değişkenine göre okul yöneticilerinin beşi 1-10 yıl, yedisi 11-20 yıl, ikisi ise 

21 yıl ve üzeri kıdem grubunda yer almaktadır.  Bir yönetici mesleki kıdem 

değişkenine cevap vermemiştir. Okul yöneticilerinin sekizi eğitim fakültesinden, beşi 

eğitim fakültesi dışındaki diğer fakültelerden mezun olmuştur. İki yönetici bu 

değişkene cevap vermemiştir. Okul yöneticilerinin eğitim durumuna bakıldığında 
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birinin ön lisans, dokuzunun lisans ve beşinin lisansüstü programlarından mezun 

olduğu anlaşılmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın nicel boyutu kapsamında ilkokul öğretmenlerinin işten geri 

çekilme davranışlarını ve çalışma etiğine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla 

“İşten Geri Çekilme Davranışları ve Çalışma Etiği Ölçeği” (Ek-1) kullanılmıştır. 

Araştırmanın nitel boyutu için ise araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış görüşme 

formu (Ek-2) geliştirilmiştir. Veri toplama araçlarının araştırmacı tarafından 

kullanılabilmesi için izlenen süreçlere, araçlara ilişkin başlıklar altında yer 

verilmiştir. 

İşten Geri Çekilme Davranışları Ölçeği 

Öğretmenlerin işten geri çekilme davranış biçimlerini ölçmek amacıyla 

araştırmacı tarafından geliştirilen “İşten Geri Çekilme Davranışları Ölçeği” 

kullanılmıştır. Literatürde öğretmenlerin işten geri çekilme davranışları fiziksel ve 

psikolojik olmak üzere iki alt boyutta ele alındığından, bu iki yapıyı ölçmek üzere 

birbirinden bağımsız iki alt ölçek geliştirmeye karar verilmiştir. Bu kapsamda 

“Fiziksel Geri Çekilme Davranışları Ölçeği” ve “Psikolojik Geri Çekilme 

Davranışları Ölçeği” şeklinde iki ayrı alt ölçek geliştirilmiştir. Her bir ölçeğin faktör 

yapıları önce açımlayıcı daha sonra model veri uyumunu test etmek amacıyla 

doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. 

Ölçme aracının geliştirilmesinde ilk olarak ilgili literatür taraması yapılmış; 

yurt içi ve yurt dışı araştırmalar incelenmiştir. İşten geri çekilme davranışlarının 

saptanması için kullanılan araçların fiziksel ve psikolojik olarak iki ayrı boyutta ele 

alındığı belirlenmiştir. Bu kapsamda alt ölçekler için bir madde havuzuna katkıda 

bulunmak amacıyla ilkokulda görev yapan altı öğretmenin katıldığı odak grup 

görüşmesi yapılmıştır.  

Literatür taraması sonucu elde edilen kuramsal bilgilerden yararlanılarak ve 

öğretmenlerle yapılan odak grup görüşmesinden elde edilen bulgular dikkate alınarak 

bir madde havuzu oluşturulmuş ve bir ölçek taslağı hazırlanmıştır. Hazırlanan ölçek 

taslağı, içerik ve kapsam geçerliliğinin belirlenebilmesi için tez danışmanı, eğitim 
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yönetimi ile ölçme ve değerlendirme alanında uzman kişilerin1 görüşlerine 

sunulmuştur. Uzmanlardan, ölçekte yer alan maddelerin ölçülmek istenen yapıyı 

yansıtıp yansıtmadığına dair görüşlerini ve varsa gerekli düzeltmeleri belirtmeleri 

istenmiştir. Uzmanlardan alınan görüşler doğrultusunda bazı maddeler ölçek 

taslağından çıkarılmış, ölçeğe yeni maddeler eklenmiş, bazı maddelerin ise ifadeleri 

değiştirilmiştir. Uzman görüşleri temel alınarak yapılan bu düzeltmeler sayesinde 

ölçeklerin kapsam ve görünüş geçerliğinin sağlandığı varsayılmıştır. 

Ön deneme için son hali verilen ölçme aracı dört bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde katılımcıların kişisel bilgilerini, ikinci bölümde öğretmenlerin işten 

geri çekilme davranışlarını, üçüncü bölümde işten geri çekilme davranışlarının 

nedenlerini, dördüncü bölümde ise işten geri çekilmenin sonuçlarını belirlemeye 

yönelik ifadeler yer almaktadır. Buna göre ölçek taslağında öğretmenlerin fiziksel 

geri çekilme davranışlarını belirlemek amacıyla 11 maddeye, psikolojik geri çekilme 

davranışlarını belirlemek için 19 maddeye, işten geri çekilme nedenlerini belirlemeye 

yönelik 32 maddeye ve işten geri çekilmenin sonuçlarını belirlemeye yönelik 11 

maddeye yer verilmiştir.  

Hazırlanan ölçek taslağı Likert türünde bir ölçektir. Ölçekte yer alan yanıt 

seçenekleri “1-Hiç Sergilemezler, 2-Çok Az Sergilerler, 3-Bazen Sergilerler, 4-Sık 

Sık Sergilerler, 5-Her Zaman Sergilerler” den oluşmaktadır. Ölçek taslağı bu haliyle 

ön uygulamaya sunulmuştur. 

Araştırmanın ön uygulaması, evrende yer alan okullarla benzerlik gösteren 

ancak örneklemde yer almayan kamu ilkokulunda görev yapan, çalışmaya gönüllü 

olarak katılan yönetici ve öğretmenlerden oluşmaktadır. Hedef gruba 2013-2014 

öğretim yılında ulaşılmıştır. Çalışma grubu 78’i yönetici ve 200’ü öğretmen olmak 

üzere toplam 278 katılımcıdan oluşmaktadır. Öğretmenlerin 145’i (%72.5) kadın, 

55’i (%27.5) erkektir. Yöneticilerin ise 21’i (%30.9) kadın, 46’sı (%67.6) erkektir.  

Katılımcılardan bir kişi (%1.5) cinsiyet sorusuna yanıt vermemiştir. Öğretmenlerin 

13’ü (%6.5) önlisans, 168’i lisans (%84), ve 17’si (%8.5) lisansüstü öğrenim 

derecesine sahiptir. Katılımcılardan iki kişi (%1) eğitim durumu sorusuna yanıt 

                                                            
1 Prof. Dr. İnayet Aydın, Prof. Dr. Ali Balcı, Prof. Dr. Yasemin Kepenekçi, Doç. Dr. Şakir Çınkır, 
Yrd. Doç. Dr. Nihan Demirkasımoğlu, Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan, Yrd. Doç. Dr. Zülfikar Kaan 
Deniz, Yrd. Doç. Dr. Deha Doğan, Araş. Gör. Dr. Pelin Taşkın, Araş. Gör. Tuğba Güner Demir, Araş. 
Gör. Gül Kurum, Araş. Gör. Nuriye Karabulut, Araş. Gör. Yağmur Koç, Araş. Gör. Ayşegül Atalay’a 
teşekkür ederim. 
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vermemiştir. Yöneticilerin 4’ü (%5.1) önlisans, 53’ü (%67.9) lisans ve 21’i (%26.9) 

lisansüstü öğrenim görmüştür. Öğretmenlerin kıdem ortalaması 16,34 iken, 

yöneticilerin kıdem ortalaması 7,41’dir. 7 katılımcı, kıdem değişkenine ilişkin yanıt 

vermemiştir. 

Ölçekten elde edilen verilerin güvenirliği için Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayısı, ölçekte yer alan maddelerin ayırt ediciliği için ise madde toplam puan 

korelasyonları incelenmiştir. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısının .70’in üzerinde 

olmasının yeterli olduğu ve madde toplam korelasyonu .30 ve daha yüksek olan 

maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettiği kabul edilerek (Büyüköztürk, 2012) bu 

değerler alt sınır olarak uygulanmıştır. 

Fiziksel Geri Çekilme Davranışları Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. 

“Fiziksel Geri Çekilme Davranışları Ölçeği”nin taslak formunda ön uygulama 

öncesinde 11 madde yer almıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğunu sınamak 

amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett Küresellik Testi sonuçları 

incelenmiştir. Örneklem büyüklüğü bakımından toplanan veri yapısının faktör analizi 

için uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ile test edilmiştir. KMO sayısının 

.50’den büyük olması veri yapısının faktör analizi için uygun olduğunu anlamına 

gelmektedir. Analiz sonucu KMO değerinin .89 olması örneklem büyüklüğünün çok 

iyi olduğunu göstermektedir (Tavşancıl, 2010).  Verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediği Bartlett küresellik testi ile incelenmiştir. Barlett testi sonucunun 

anlamlı (p<0.01) bulunması örneklemin faktör analizine uygun olduğunu 

göstermiştir. 

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda “Fiziksel Geri Çekilme Davranışları 

Ölçeği” nin öncelikle iki faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Bu faktör gruplarında 

binişik olan maddeler değerlendirme dışında bırakılarak analizler yinelenmiştir. 

Binişik olan maddeler çıkarıldıktan sonra ölçeğin tek faktörlü bir yapıya dönüştüğü 

belirlenmiştir. “Fiziksel Geri Çekilme Davranışları Ölçeği” ne ait maddelerin 

açımlayıcı faktör analizi sonuçları Çizelge 4’te verilmiştir. 
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Çizelge 4 

Fiziksel Geri Çekilme Davranışları Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
  

Madde 
Faktör 

Yük 
Değeri 

Madde 
Toplam 

Korelasyonu

m1 Hasta olmadıkları halde izin ve rapor almak .62 .51

m2 Okula geç gelmek .73 .63

m4 Derste teneffüs zili çalmadan önce ayrılmak .68 .56

m6 
Planlanmış okul toplantılarına (zümre toplantısı, veli 
toplantısı vb.), törenlere katılmamak 

.67 .56

m7 
Görevli olarak okul dışında oldukları zamanlarda işleri 
çok erken bitse bile okula geri dönmemek 

.77 .67

m8 Ders aralarında (teneffüste) verilen süreyi uzatmak .75 .65

m9 Okula geldikten sonra gözden kaybolmak .72 .61

m11 
Hizmet içi eğitim, seminer ve sempozyumlara 
katılmamak 

.68 .57

 KMO: .89                                       
Barlett Küresellik testi [p<0.01]  
Açıklanan Toplam Varyans: %49.60                          
Cronbach’s Alpha : .85 

Çizelge 4’te görüldüğü gibi Fiziksel Geri Çekilme Davranışları Ölçeğinde tek 

boyutta yer alan maddelerin faktör yük değerleri .62 ve .77 arasında değişmektedir. 

Bir faktör altında yeterli yüksek faktör yük değerine sahip maddelerin “benzer” 

yapıyı ölçtüğü varsayılmakta ve faktör yük değerlerinde .32 alt sınır olarak kabul 

edilmektedir (Erkuş, 2012). Buna göre ölçek taslağında yer alan maddelerin birlikte 

fiziksel geri çekilme davranışlarını ölçtüğü söylenebilir. Bu faktörün açıkladığı 

toplam varyans %49.60’tür. Sosyal bilimlerde bu oranın yeterli olduğu 

belirtilmektedir (Scherer, Wiebe, Luther ve Adams, 1988 Akt. Tavşancıl, 2010). 

Çizelge 4’ten madde toplam puan korelasyonlarının tamamının .30’un 

üzerinde olduğu görülmektedir. Ölçeğin toplam Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 

ise .85 olarak hesaplanmıştır. Bu değerlere göre, ölçeğin yapı geçerliğinin 

sağlandığını, ölçek maddelerinin ayırt ediciliğinin yeterli düzeyde olduğunu ve 

ölçekle elde edilen verilerin güvenilir olduğunu söylemek mümkündür. Açımlayıcı 

faktör analizi ve güvenirlik analizleri sonucunda “Fiziksel Geri Çekilme Davranışları 

Ölçeği”nin sekiz madde ve tek boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. 

Fiziksel Geri Çekilme Davranışları Ölçeğinin açımlayıcı faktör analizi 

sonucunda sekiz maddeden oluşan tek faktörlü yapısı doğrulayıcı faktör analizi 
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[DFA] ile test edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinde, modelin veriye uyumunun 

farklı yönlerini değerlendiren farklı uyum istatistikleri belirlenmektedir. Bu farklı 

uyum istatistiklerinden en yaygın kullanılan ve en sık rapor edilen uyum indeksleri, 

en genel uyum istatistiği olan χ2 değeri ve ardından GFI, AGFI, RMSEA, CFI ve 

NNFI değerleridir (Sümer, 2000).  

DFA’dan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, χ2/sd oranı 2.50 (χ2/sd ≤ 

3), RMSEA=0.075 (RMSEA ≤ .08)  olarak hesaplanmıştır. Bu değerler modelin 

uyumlu olduğunu göstermektedir. Diğer uyum indeksleri incelendiğinde ise (NFI= 

0.96, NNFI= 0.97, CFI = 0.98, GFI = 0.96, AGFI = 0.92)  modelin mükemmel uyum 

gösterdiğini ortaya koymaktadır (Çokluk, Şekercioğlu, Büyüköztürk, 2012). Ölçeğin 

doğrulayıcı faktör analizi ile ulaşılan standartlaştırılmış yol katsayıları ve hata 

varyansları Şekil 3’de sunulmuştur. 

 

Şekil 3. Fiziksel Geri Çekilme Davranışları Ölçeği’nin Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Diyagramı ve Standart Değerleri 

Şekil 3’de görüldüğü gibi, maddelerin faktörleri ile olan ilişkilerini gösteren 

standardize edilmiş katsayılar .45 ile .72 arasına değişmektedir. Bunun yanında t 

değerleri incelendiğinde değerlerin 2.56’nın üzerinde olduğu, böylelikle .01 

düzeyinde manidar olduğu gözlenmiştir. Buna göre Fiziksel Geri Çekilme 
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Davranışları Ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi ile sınanması sonucunda elde 

edilen tek faktörlü modelin doğrulandığı ifade edilebilir. 

Fiziksel Geri Çekilme Ölçeğinde maddelerin ağırlık dereceleri, hiç ve her 

zaman arasında 1 ve 5 olarak puanlandığından ölçekte hesaplanabilecek toplam puan 

8-40 arasında değişmektedir. Ölçekten alınan puanların 40 puan olması ve bu puana 

yaklaşması, bireyin fiziksel geri çekilme davranışlarını yüksek düzeyde sergilediğini 

ifade etmektedir. Ölçekte yer alan maddeler arasında ters puanlanan madde 

bulunmamaktadır. 

Psikolojik Geri Çekilme Davranışları Ölçeği geçerlik ve güvenirlik 

çalışmaları. “Psikolojik Geri Çekilme Davranışları Ölçeği”nin taslak formunda pilot 

uygulama öncesinde 19 madde yer almıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğunu 

sınamak amacıyla hesaplanan KMO sayısının .95 (Tavşancıl, 2010) olması ve Barlett 

testi sonucunun anlamlı (p<0.01) bulunması örneklemin faktör analizine uygun 

olduğunu göstermiştir. 

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda “Psikolojik Geri Çekilme Davranışları 

Ölçeği”nin iki faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Bu faktör gruplarında binişik olan 

maddeler sırasıyla değerlendirme dışında bırakılarak analizler yinelenmiştir. Faktör 

döndürme sonrasında ölçeğin tek faktörlü bir yapıda oluştuğu belirlenmiştir. 

“Psikolojik Geri Çekilme Davranışları Ölçeği” ne ait maddelerin faktör yük 

değerleri, madde toplam korelasyonları, açıklanan toplam varyans oranı ve Cronbach 

Alpha güvenirlik katsayısı Çizelge 5’de verilmiştir. Çizelge 5’de görüldüğü gibi 

Psikolojik Geri Çekilme Davranışları Ölçeğinde tek boyutta yer alan maddelerin 

faktör yük değerleri .63 ve .84 arasında değişmektedir. Bu faktörün açıkladığı toplam 

varyans %57.72’dir. Madde toplam puan korelasyonlarının tamamının .30’un 

üzerinde olduğu görülmektedir. Ölçeğin toplam Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 

ise .93 olarak hesaplanmıştır. Bu değerlere göre, ölçeğin yapı geçerliğinin 

sağlandığını, ölçek maddelerinin ayırt ediciliğinin yeterli düzeyde olduğunu ve 

ölçekle elde edilen verilerin güvenilir olduğunu söylemek mümkündür. Açımlayıcı 

faktör analizi ve güvenirlik analizleri sonucunda “Psikolojik Geri Çekilme 

Davranışları Ölçeği”nin 12 madde ve tek boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. 
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Çizelge 5 

Psikolojik Geri Çekilme Davranışları Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 
Madde 

Faktör 
Yük 

Değeri 

Madde 
Toplam 

Korelasyonu
m13 Okulda veya derste farklı işlerle meşgul olmak .79 .74
m14 İnternette sörf yapmak .72 .66
m15 Gerçekten meşgul olmasa da meşgul görünmek için çaba 

harcamak 
.78 .72

m16 Çalışmaları gereken zamanda iş arkadaşlarıyla sohbet 
etmek 

.81 .76

m17 Sürekli saatine bakmak .74 .68
m18 Derste özel işlerini yapmak .84 .79

m19 Okulda uzun süren kişisel telefon görüşmeleri yapmak .79 .73
m20 Okulda veya derste yapabileceğinden daha az çaba 

göstermek 
.80 .75

m21 Derslere hazırlıksız gelmek .67 .61
m23 Öğrencileri derste boş bırakmak .78 .73
m28 Kendi yapmaları gereken işleri başkalarına yaptırmak .77 .72
m30 Her fırsatta okuldan veya öğretmenlikten ayrılmayı dile 

getirmek 
.62 .57

 
KMO: .95                                            Açıklanan Toplam Varyans: %57.72  
Barlett Küresellik testi [p<0.01]         Cronbach’s Alpha : .93 

Psikolojik Geri Çekilme Davranışları Ölçeğinin açımlayıcı faktör analizi 

sonucunda ulaşılan tek faktörlü yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. 

Doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, χ2/sd oranı 

2.66 (χ2/sd = 2.66), RMSEA=0.079 olarak bulunmuştur ve bu değerler kabul 

edilebilir uyumu göstermektedir. Bu çalışmada NFI= 0.97, NNFI= 0.98 ve  CFI = 

0.98 olarak bulunmuştur. Bu durumda bu çalışma ile elde edilen NFI 

(.95≤NFI≤1.00), NNFI (.97≤NNFI≤1.00) ve CFI (0.95≤CFI≤1.00) değerleri uyum 

iyiliği indekslerinin mükemmel uyum sınırlarında yer almaktadır. GFI ve AGFI 

değerleri incelendiğinde ise GFI = 0.92, AGFI = 0.88 olarak hesaplanmıştır ve bu 

değerler de iyi ya da kabul edilebilir uyum sınırları içerisinde bulunmaktadır. 

Ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi ile ulaşılan standartlaştırılmış yol katsayıları ve 

hata varyansları Şekil 4’te sunulmuştur. 
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Şekil 4. Psikolojik Geri Çekilme Davranışları Ölçeği’nin Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Diyagramı ve Standart Değerleri 

Şekil 4’te görüldüğü gibi, maddelerin faktörleri ile olan ilişkilerini gösteren 

standardize edilmiş katsayılar .32 ile .66 arasına değişmektedir. Bunun yanında t 

değerleri incelendiğinde, t değerlerinin 2.56’nın üzerinde olduğu, böylelikle .01 

düzeyinde manidar olduğu gözlenmiştir. Buna göre Psikolojik Geri Çekilme 

Davranışları Ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi ile sınanması sonucunda elde 

edilen tek faktörlü modelin doğrulandığı ifade edilebilir. 

Psikolojik Geri Çekilme Ölçeğinde maddelerin ağırlık dereceleri, hiç ve her 

zaman arasında 1 ve 5 olarak puanlandığından ölçekte hesaplanabilecek toplam puan 

12-60 arasında değişmektedir. Ölçekten alınan puanların 60 puan olması ve bu puana 

yaklaşması, bireyin psikolojik geri çekilme davranışlarını yüksek düzeyde 

sergilediğini ifade etmektedir. Ölçekte yer alan maddeler arasında ters puanlanan 

madde bulunmamaktadır. 

Sonuç olarak, “İşten Geri Çekilme Davranışları Ölçeği”, Likert tipte beşli 

derecelendirmeye uygun olarak hazırlanmış olup, “Fiziksel Geri Çekilme 

Davranışları Ölçeği” ve “Psikolojik Geri Çekilme Davranışları Ölçeği” olmak üzere 
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birbirinden bağımsız iki alt ölçekten ve toplam 20 maddeden oluşmaktadır. 

Araştırma sonuçlarına göre, Fiziksel Geri Çekilme Davranışları ve Psikolojik Geri 

Çekilme Davranışları Ölçeği yüksek güvenirliğe ve yapı geçerliliğine sahiptir. 

İşten geri çekilmenin nedenleri anketi geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. İşten 

geri çekilmenin nedenlerini tespit etmek amacıyla 32 maddeden oluşan bir anket 

formu oluşturulmuştur. Ancak işten geri çekilme nedenlerinin çeşitlilik göstermesi 

sebebiyle öğretmenlerin cevaplarının hangi genel nedenlere dayandığını anlayıp 

anlamlı çıkarımlar yapabilmek için faktör analizi tekniği ile nedenlerin çeşitli 

faktörler altında toplanmasına karar verilmiştir. Hazırlanan anket taslağı Likert 

türündedir. Ankette yer alan yanıt seçenekleri “1-Hiç Katılmıyorum, 2- Az 

Katılıyorum, 3-Orta Düzeyde Katılıyorum, 4-Çok Katılıyorum, 5-Tamamen 

Katılıyorum”dan oluşmaktadır. Anket taslağı bu haliyle ön uygulamaya sunulmuştur. 

Verilerin faktör analizine uygunluğu KMO sayısı hesaplanarak sınanmıştır. 

KMO sayısı .87 olarak hesaplanmış ve Barlett testi sonucu anlamlı (p<0.01) 

bulunmuştur. Buna göre örneklemin faktör analizi için uygun olduğu kabul 

edilmiştir. Faktör analizi sonrası işten geri çekilmenin nedenlerine ilişkin maddelerin 

üç faktör altında toplandığı belirlenmiştir. İşten geri çekilmenin nedenlerine ait 

açımlayıcı faktör analizi sonuçları Çizelge 6’da sunulmuştur. 

Çizelge 6 

İşten Geri Çekilmenin Nedenlerine İlişkin Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

  
Madde 

Faktör 
Yük 

Değeri 

Madde 
Toplam 

Korelasyonu
Faktör 1: Kişisel Nedenler 

m2 Sağlık problemleri .86 .30
m3 Ailesel nedenler (çocuk bakımı, evde bakıma muhtaç 

birinin bulunması) 
.90 .39

m4 Okul ulaşımında yaşanan sorunlar .56 .45
Özdeğer=5,41                 Açıklanan Varyans= %32,90                

Faktör 2: Üst Sistemden Kaynaklanan Nedenler 
m18 Meslekte ödüllendirme sisteminin yetersiz olması .70 .66
m22 Öğretmenlik mesleğinin toplumdaki statüsünün 

azalması 
.80 .74

m23 Eğitim sisteminde sıkça değişiklik yapılması .88 .72
m24 Öğretmenleri doğrudan etkileyen kararlarda öğretmen 

görüşlerinin alınmaması 
.85 .70

m25 Öğretmenlere sahip çıkılmaması .89 .70
m26 Alo Şikayet Hattına gelen asılsız ihbarlar .81 .61
Özdeğer= 1,90                  Açıklanan Varyans= %20,02 
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Çizelge 6 Devam 

  
Madde 

Faktör 
Yük 

Değeri 

Madde 
Toplam 

Korelasyonu
Faktör 3: Okul Yönetiminden Kaynaklanan Nedenler 

m12 Okul yönetiminin öğretmenler üzerinde baskıcı bir tavır 
oluşturması 

.76 .46

m20 Okulda tüm öğretmenlere eşit bir şekilde 
davranılmaması 

.74 .57

m27 Okul yöneticilerinin yönetim becerilerinin zayıf olması .79 .45
m29 Okulda etik dışı olaylar yaşanması .76 .44
Özdeğer=1,59                   Açıklanan Varyans= %15,59 
Ölçek Toplam 
KMO: .87                                                       Barlett Küresellik testi [p<0.01]                       
Açıklanan Toplam Varyans: %68.51                Cronbach’s Alpha : .88 

Çizelge 6’dan görüldüğü gibi işten geri çekilmenin nedenlerine ilişkin ankette 

üç boyut altında toplanan maddelerin faktör yük değerleri .56 ve .90 arasında 

değişmektedir. Üç faktörün birlikte açıkladığı toplam varyans %68.51’dir. Anketin 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .88 olarak hesaplanmıştır. Büyüköztürk (2012) 

madde toplam korelasyonu .30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyleri iyi derecede 

ayırt ettiğini, .20-.30 arasındaki maddelerin ankete alınabileceğini, .20’den daha 

düşük maddelerin ankete alınmaması gerektiğini ifade etmektedir. Bu değerlere göre, 

13 maddeden ve üç faktörden oluşan anketin yapı geçerliğinin sağlandığı, anket 

maddelerinin ayırt ediciliğinin yeterli düzeyde olduğu ve anketle elde edilen verilerin 

güvenilir olduğu kabul edilmiştir. 

İşten geri çekilmenin sonuçları anketi geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. İşten 

geri çekilmenin sonuçlarını belirlemeye yönelik 11 madde faktör analizine tabi 

tutulmuştur. Anket taslağı Likert türünde hazırlanmıştır. Ankette yer alan yanıt 

seçenekleri “1-Hiç Katılmıyorum, 2- Az Katılıyorum, 3-Orta Düzeyde Katılıyorum, 

4-Çok Katılıyorum, 5-Tamamen Katılıyorum” dan oluşmaktadır.  

Verilerin faktör analizine uygunluğunu sınamak amacıyla hesaplanan KMO 

sayısının .91 olarak hesaplanması ve Barlett testi sonucunun anlamlı (p<0.01) 

bulunması örneklemin faktör analizine uygun olduğunu göstermiştir. Faktör analizi 

sonrası işten geri çekilme sonuçlarına yönelik maddelerin tek faktör altında 

toplandığı belirlenmiştir. İşten geri çekilmenin sonuçlarına ait maddelerin açımlayıcı 

faktör analizi sonuçları Çizelge 7’de verilmiştir. 
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Çizelge 7 

İşten Geri Çekilmenin Sonuçlarına İlişkin Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

  
Madde 

Faktör 
Yük 

Değeri 

Madde 
Toplam 

Korelasyonu
m1 Öğrencilerin akademik başarılarını azaltmaktadır. .81 .77
m2 Öğrencilerin okuldan soğumasına yol açmaktadır. .83 .79
m3 Öğretmenlerin velilerle olan ilişkilerine zarar vermektedir. .83 .80
m4 Öğretmenlerin meslektaşlarıyla ilişkilerini olumsuz 

etkilemektedir. 
.80 .75

m5 Öğretmenlerin okul yöneticileriyle ilişkilerini olumsuz 
etkilemektedir. 

.82 .78

m6 Okulda işlerin aksamasına neden olmaktadır. .79 .75
m7 Öğretmenlerin kariyer gelişimlerini olumsuz 

etkilemektedir. 
.77 .72

m8 Öğretmenlerin psikolojik olarak yıpranmasına neden 
olmaktadır. 

.81 .77

m9 Öğretmenlerin işe yabancılaşmasına neden olmaktadır.  .85 .81
m10 Eğitimin niteliğini düşürmektedir. .86 .82
m11 Uzun vadede tüm toplumu olumsuz etkilemektedir. .78 .73
 KMO: .91                                                   Barlett Küresellik testi [p<0.01]                     

Açıklanan Toplam Varyans: %66.37         Cronbach’s Alpha : .95 

Çizelge 7’ye göre işten geri çekilmenin sonuçlarına ilişkin ankette tek boyut 

altında toplanan maddelerin faktör yük değerleri .77 ve .86 arasında değişmektedir. 

Bu faktörün açıkladığı toplam varyans %66.37’dir. Madde toplam puan 

korelasyonlarının tamamının .30’un üzerinde olduğu ve Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayısının .95 olarak hesaplandığı görülmektedir. Bu değerlere göre, anketin yapı 

geçerliğinin sağlandığı, anket maddelerinin ayırt ediciliğinin yeterli düzeyde olduğu 

ve anketle elde edilen verilerin güvenilir olduğu kabul edilmiştir. 

Çalışma Etiği Ölçeği 

 Öğretmenlerin çalışma etiğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla Aydın, 

Demirkasımoğlu, Güner Demir ve Erdemli2 tarafından geliştirilen “Çalışma Etiği 

Ölçeği” gerekli izin alınarak (Ek-3) kullanılmıştır. Ölçek, araştırmacılar tarafından 

öğretmen ve yöneticilerin çalışma değerlerini “çalışma odaklılık” ve “haz odaklılık” 

eğilimleri bakımından değerlendirmek üzere birbirinden bağımsız iki alt ölçek olarak 

geliştirilmiştir. Ölçeğin geçerliliği ve güvenirliği 2013-2014 öğretim yılında 

araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Ölçeğin ön deneme uygulaması, 93’ü yönetici 

ve 160’ı öğretmen olmak üzere toplam 253 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 
                                                            
2 Prof. Dr. İnayet Aydın, Yrd. Doç. Dr. Nihan Demirkasımoğlu, Araş. Gör. Tuğba Güner Demir ve 
Araş. Gör. Özge Erdemli 
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Her bir ölçek Likert türünde bir ölçektir. Ölçekte yer alan yanıt seçenekleri 

“1-Hiç Katılmıyorum, 2-Az Katılıyorum, 3-Kısmen Katılıyorum, 4-Çok Katılıyorum, 

5-Tam Katılıyorum”dan oluşmaktadır.  

“Çalışma Odaklılık Ölçeği” dört faktörlü bir yapı göstermektedir. Birinci 

boyutta beş madde, ikinci boyutta dört madde, üçüncü boyutta üç madde ve 

dördüncü boyutta üç madde olmak üzere ölçekte toplam 15 madde yer almaktadır. 

Boyutlar sırasıyla, “Çalışmaya Adanmışlık”, “İş Disiplini”, “Göreve Bağlılık” ve 

“İşle Bütünleşme” olarak adlandırılmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin döndürülmüş 

faktör yük değerleri .48 ile .81 arasında, düzeltilmiş madde toplam korelasyonları .37 

ve .64 arasında değişmektedir. Dört faktörün birlikte açıkladıkları toplam varyans 

%60.22’dir. Ölçeğin, Cronbach-Alfa iç tutarlılık katsayısı ise .84’tür. 

Çalışma Etiği Ölçeği’nin ikinci alt ölçeği olan “Haz Odaklılık Ölçeği” üç 

faktörlü bir yapı göstermektedir. Birinci faktör (Başarıyı dış faktörlere bağlama) beş 

maddeden, ikinci faktör (Anı yaşama) üç maddeden ve üçüncü faktör (yararcılık) üç 

maddeden oluşmaktadır. Ölçekte yer alan maddelerin faktör yük değerleri .48 ve .84 

arasında, düzeltilmiş madde korelasyonları ise .36 ve .64 arasında değişmektedir. 

“Başarıyı dış faktörlere bağlama”, “anı yaşama”, ve “yararcılık” faktörlerinin birlikte 

açıkladıkları toplam varyans %55.94’tür. Ölçeğin, iç tutarlılık katsayısı .79 olarak 

hesaplanmıştır.  

Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu 

 Araştırmanın nitel boyutu için araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış 

görüşme formu geliştirilmiştir. Öğretmenlerden ve okul yöneticilerinden nicel 

yöntemle toplanan veriler ile nitel veriler arasında bir karşılaştırma yapma ve 

görüşleri birlikte değerlendirme olanağı sunması için görüşme formundaki sorular 

İşten Geri Çekilme Ölçeği’ne paralel biçimde hazırlanmıştır. Hazırlanan görüşme 

form taslakları kapsam geçerliliği için uzman kişilerin görüşlerine sunulmuş, 

uzmanlardan gelen görüşler değerlendirilip gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Görüşme 

formunda (Ek-2) öğretmenlere ve okul yöneticilerine, öğretmenlerin işten geri 

çekilme davranış biçimleri, işten geri çekilme davranışlarının nedenleri ve bu 

davranışların sonuçlarına ilişkin sorular yöneltilmiştir. 
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Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmanın verilerinin Ankara ili merkez ilçelerinde bulunan kamu 

ilkokullarından toplanabilmesi için öncelikle Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 

(Ek-4) ve Ankara Üniversitesi Etik Kurulu’ndan (Ek-5) gerekli izin alınmıştır 

Araştırmanın nicel verileri araştırmacı tarafından okullara gidilerek katılımcılara 

uygulanması yoluyla toplanmıştır.  

Araştırmada toplanan nicel verilerin çözümlenmesinde SPSS (Sosyal Bilimler 

İçin İstatistik Paket Programı) kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde yüzde, 

frekans, aritmetik ortalama, standart sapma gibi teknikleri içeren betimsel 

istatistiklerden ve t-testi, Kruskal Wallis H testi, tek yönlü varyans analizi ve 

Spearman-Brown Sıra Farkları korelasyon katsayısı gibi anlam çıkarıcı istatistik 

tekniklerinden yararlanılmıştır. 

Verileri analiz etmeden önce, geçerli ve güvenilir analizler yapabilmek için 

veri tarama işlemi gerçekleştirilmiştir. Veri analizinin ilk aşamasında, veri setindeki 

maddelerde, eksik veri olup olmadığı incelenmiş ve değişkenlerin herhangi birisinde 

%5’den (Tabachnick ve Fidell, 2007) fazla eksik veri olmadığı tespit edilmiştir. 

Kayıp değer verileri %0 ile %2,4 arasında değişmektedir. Çokluk ve Kayrı (2011) 

kayıp değerlerin atanmasında eğer araştırmacı başka bilgilere sahip değilse, ortalama 

değer atamanın en iyi kestirim yolu olduğunu ifade etmektedir. Buna göre 

katılımcılar tarafından boş bırakılan maddelere, ilgili serinin ortalama değeri veya 

tahmini yakın değerler atanarak kayıp veriler tamamlanmıştır.  

Kayıp değerlere aritmetik ortalama değerleri atandıktan sonra maddelerin her 

birinde tek ve çok değişkenli aykırı gözlem bulunup bulunmadığı incelenmiştir. Tek 

değişkenli aykırı değerleri belirlemek amacıyla standardize edilmiş z puanlarına 

bakılmıştır. Büyük örneklemlerde (n≥100) z puan aralığının -4 ve +4 puan aralığında 

olması gerekmektedir (Mertler ve Vannatta, 2005; Akt. Çokluk, Şekercioğlu ve 

Büyüköztürk, 2012). Buna göre standardize edilmiş z puanlarında -4 ve +4 puan 

aralığı dışında kalan aykırı değer bulunmadığı saptanmıştır. Çok değişkenli aykırı 

değerlerin incelenmesinde ise Mahalanobis uzaklık değerleri incelenmiştir. Buna 

göre .001 anlamlılık düzeyinde aykırı değer bulunmadığı belirlenmiştir. 

Nicel verilerin analizinde parametrik veya parametrik olmayan testlerden 

hangilerinin kullanılacağına karar verilirken puanların normal dağılım gösterip 
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göstermediğine ve varyansların eşitliğine (homojenliğine) bakılmıştır. Normalliğin 

test edilmesi amacıyla çarpıklık ve basıklık katsayıları ile histogram ve Q-Q grafiği 

incelenmiştir. Eşvaryanslılık ise Levene testi ile incelenmiştir. 

Veriler analiz için hazır hale getirildikten sonra öğretmenlerin ve okul 

yöneticilerinin öğretmenlerin işten geri çekilme davranışlarına ve çalışma etiğine 

ilişkin görüşlerinin belirlenebilmesi için elde edilen verilerin çözümlenmesi 

aşağıdaki sırayla gerçekleştirilmiştir: 

1. Araştırmada elde edilen kişisel bilgilerin (kıdem, cinsiyet, statü)  

betimlenmesinde frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır.   

2. Araştırmaya katılan öğretmenler ve okul yöneticilerine göre 

öğretmenlerin işten geri çekilme davranışlarına yönelik algılarının, fiziksel ve 

psikolojik alt boyutlarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla aritmetik ortalama 

ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 

3. Araştırmaya katılan öğretmenlerin ve yöneticilerin, fiziksel ve 

psikolojik geri çekilme davranışlarına ilişkin görüşleri arasında cinsiyet değişkenine 

göre anlamlı bir farklılığın bulunup bulunmadığı tespit amacıyla t-testi kullanılmıştır. 

Kıdem ve eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılığın bulunup 

bulunmadığı ise Kruskal Wallis H testi ve tek yönlü varyans analizi ile test 

edilmiştir. 

4. Araştırmaya katılan katılımcıların işten geri çekilmenin nedenlerine ve 

sonuçlarına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla aritmetik ortalama ve standart 

sapma değerleri kullanılmıştır.  

Araştırmaya katılan katılımcıların araştırma sorularına verdikleri yanıtların 

aritmetik ortalamalarının değerlendirilmesinde şu değerlendirme aralıkları esas 

alınmıştır: “1,00-1,79 = Hiç Katılmıyorum” , “1.80 – 2.59 = Az Katılıyorum”, “2.60 

– 3.39 = Orta Düzeyde Katılıyorum ”, “3.40 – 4.19 = Büyük Ölçüde Katılıyorum ”, 

“4.20 – 5.00 = Tam Katılıyorum ”. 

5. Araştırmaya katılan öğretmenlerin ve okul yöneticilerin çalışma 

etiğine yönelik algılarının, çalışma odaklılık ve haz odaklılık alt boyutlarına ilişkin 

görüşlerini belirlemek amacıyla aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 

hesaplanmıştır. 

Araştırmaya katılan katılımcıların araştırma sorularına verdikleri yanıtların 

aritmetik ortalamaların değerlendirilmesinde şu değerlendirme aralıkları esas 
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alınmıştır: “1,00-1,79 = Hiç Katılmıyorum” , “1.80 – 2.59 = Az Katılıyorum”, “2.60 

– 3.39 = Orta Düzeyde Katılıyorum ”, “3.40 – 4.19 = Büyük Ölçüde Katılıyorum ”, 

“4.20 – 5.00 = Tam Katılıyorum ”. 

6. Öğretmenlerin ve yöneticilerin, çalışma etiğine ilişkin görüşleri 

arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılığın bulunup bulunmadığı t-testi 

ile sınanmıştır. Kıdem ve eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılığın 

bulunup bulunmadığı ise Kruskal Wallis H testi ve tek yönlü varyans analizi ile test 

edilmiştir. 

7. Öğretmenlerin işten geri çekilme davranışları ile çalışma etiğine 

yönelik öğretmen görüşleri arasındaki ilişkinin düzeyini ya da miktarını ve yönünü 

açıklayabilmek için Spearman-Brown Sıra Farkları korelasyon katsayısı 

değerlendirilmiştir. Çünkü değişkenler sürekli bir dağılıma sahip olmasına rağmen, 

birlikte normal dağılım göstermedikleri zaman iki değişken arasındaki ilişkiyi 

açıklamak için Spearman-Brown Sıra Farkları korelasyon katsayısı önerilmektedir 

(Büyüköztürk, 2012). 

Araştırmanın nitel verileri öğretmen ve okul yöneticileri ile yapılan yarı 

yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmeler esnasında 

katılımcılardan izin alınarak ses kaydı yapılmıştır. Ses kaydına izin vermeyen 

katılımcıların görüşleri not alınarak toplanmıştır. Daha sonra görüşme kayıtlarının 

çözümlemesi NVivo 10 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Veriler betimsel 

analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Araştırmanın güvenirliğini sınamak amacıyla, araştırmada izlenen veri 

toplama ve veri analiz süreçleri ile katılımcılar hakkında ayrıntılı bilgiler 

sunulmuştur. Araştırmanın dış geçerliliğini sağlamak için Yıldırım ve Şimşek’in 

(2011) önerdiği ayrıntılı betimleme ve amaçlı örnekleme yöntemlerine 

başvurulmuştur. Bu amaçla öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görüşleri 

aktarılırken doğrudan alıntılara yer verilerek görüşler olabildiğince doğasına sadık 

kalınarak, herhangi bir yorumda bulunulmadan aktarılmaya çalışılmıştır. Amaçlı 

örnekleme kapsamında ise araştırmaya dâhil edilen öğretmen ve okul yöneticilerinin 

olabildiğince farklı veri kaynaklarını temsil edecek şekilde seçilmesine dikkat 

edilmiştir. Bu amaçla cinsiyet, mesleki kıdem, eğitim durumu ve yöneticilik görevi 

gibi değişkenlere göre farklı gruplarda bulunan katılımcılar araştırmaya dâhil 

edilmiştir. Araştırmanın iç geçerliliği için ise meslektaş teyidine başvurulmuştur. 
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Creswell’e (1998; Akt. Glesne, 2012) göre meslektaş değerlendirmesi nitel 

araştırmalarda inandırıcılığı sağlamak için kullanılan yöntemlerden biridir. Meslektaş 

teyidi için görüşmelerin çözümlemeleri ile yapılan yorum ve analizler, eğitim 

yönetimi alanından bir araştırmacıya3 gönderilmiş, yapılan yorum ve analizlerin 

geçerliği ve kabul edilebilirliği yönünde olumlu görüşler alınmıştır. Ayrıca 

araştırmada görüş birliğini test etmek amacıyla elde edilen analiz sonuçlarının 

araştırmacı tarafından da kodlanması istenmiştir. Görüş birliğini sınamak amacıyla 

Miles ve Huberman’ın (1994) ifade ettiği aşağıdaki formül kullanılmıştır: 

 

Nitel araştırmalarda güvenirliğin sağlanması için, uzlaşma yüzdesinin %70 ve 

üzerinde olması gerektiği (Miles ve Huberman, 1994)  ifade edilmiştir. Yapılan 

kodlamalar sonucu iki araştırmacı tarafından analiz edilen görüşlerden, 25 görüş 

araştırmacılar tarafından farklı kategoriye almıştır. Sonuç olarak araştırmanın 

güvenirliği, P = 323 / (323 + 25) X 100 = ~%92.8 olarak hesaplanmıştır. Buna göre 

analizlerin güvenilir biçimde yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

                                                            
3 Araş. Gör. Tuğba Güner Demir’e teşekkürler. 

   
   

 [GörüşBirliği Na ] 
Uzlaşma Yüzdesi P     100

GörüşBirliği Na   Görüş Ayrılığı Nd
 





 

BÖLÜM III 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, kamu ilkokullarında görev yapan öğretmen ve okul 

yöneticilerinden toplanan verilerin analiziyle elde edilen bulgular ve yorumlar 

sunulmuştur. Bulgular araştırmanın alt amaçları temelinde başlıklandırılarak 

sunulmuştur. 

İşten Geri Çekilme Davranışlarına İlişkin Bulgular 

 Araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin, öğretmenlerin işten geri 

çekilme davranışlarına ilişkin görüşleri, “fiziksel” ve “psikolojik” alt boyutlarda 

sunulmuş ve yorumlanmıştır. 

Öğretmenlerin Fiziksel Geri Çekilme Davranışlarına İlişkin Bulgular 

 Öğretmenlerin fiziksel geri çekilme davranışlarına ilişkin öğretmen ve 

yönetici görüşlerinin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmış, 

analiz sonuçları Çizelge 8’de sunulmuştur. 

Çizelge 8 

Öğretmenlerin Fiziksel Geri Çekilme Davranışları Boyutuna İlişkin Öğretmen ve 

Yönetici Görüşlerinin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

No Ölçek Maddesi 
Öğretmenler Yöneticiler 

X  ss X  ss 

1. Hasta olmadıkları halde izin ve rapor almak 1.84 0.84 2.22 0.81 
2. Okula geç gelmek 1.99 0.82 2.31 0.78 
3. Derste teneffüs zili çalmadan önce ayrılmak 1.44 0.70 1.63 0.75 

4. 
Planlanmış okul toplantılarına (zümre toplantısı, veli 
toplantısı vb.), törenlere katılmamak 

1.43 0.65 1.65 0.75 

5. 
Görevli olarak okul dışında oldukları zamanlarda 
işleri çok erken bitse bile okula geri dönmemek 

1.80 1.03 2.47 1.14 

6. Ders aralarında (teneffüste) verilen süreyi uzatmak 2.19 1.00 2.77 1.09 
7. Okula geldikten sonra gözden kaybolmak 1.39 0.66 1.75 0.82 

8. 
Hizmet içi eğitim, seminer ve sempozyumlara 
katılmamak 

1.85 0.96 2.43 1.10 

Boyut Ortalaması 1.74  2.15  

 Çizelge 8’e göre, öğretmenlerin fiziksel geri çekilme davranışlarına ilişkin 

ortalamalar incelendiğinde öğretmen ( X =1.74) ve yöneticilerin ( X =2.15) 
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ortalamalarının düşük olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle öğretmen ve 

yöneticiler, fiziksel geri çekilme davranışlarının öğretmenler tarafından az 

sergilendiğini düşünmektedirler. Öğretmenlerin bu boyutta görece en fazla 

katıldıkları görüşler; “ders aralarında (teneffüste) verilen süreyi uzatmak” ( X = 

2.19), “okula geç gelmek” ( X = 1.99) ve “hizmet içi eğitim, seminer ve 

sempozyumlara katılmamak” ( X =1.85)  olarak sıralanmaktadır. Buna göre 

öğretmen görüşlerine göre, öğretmenlerin fiziksel geri çekilme davranışı olarak en 

fazla ders aralarında verilen süreyi uzatma davranışını sergiledikleri söylenebilir. 

Öğretmenlerin görece en az katıldıkları görüşler ise sırasıyla “okula geldikten sonra 

gözden kaybolmak” ( X =1.39), “planlanmış okul toplantılarına (zümre toplantısı, 

veli toplantısı vb.), törenlere katılmamak” ( X = 1.43)  ve “derste teneffüs zili 

çalmadan önce ayrılmak” ( X =1.44)   ifadeleri olmuştur. 

 Okul yöneticilerinin fiziksel geri çekilme davranışları boyutunda görece en 

yüksek düzeyde katıldıkları görüş “ders aralarında (teneffüste) verilen süreyi 

uzatmak” ( X = 2.77) ifadesi olmuştur. Yöneticilere göre öğretmenler bu davranış 

türünü orta düzeyde sergilemektedirler. Bunu sırasıyla “görevli olarak okul dışında 

oldukları zamanlarda işleri çok erken bitse bile okula geri dönmemek” ( X = 2.47) ve 

“hizmet içi eğitim, seminer ve sempozyumlara katılmamak” ( X =2.43) ifadeleri 

izlemektedir.  Yöneticilerin görece en az katıldığı görüşler ise “derste teneffüs zili 

çalmadan önce ayrılmak” ( X =1.63), “planlanmış okul toplantılarına (zümre 

toplantısı, veli toplantısı vb.), törenlere katılmamak” ( X =1.65) ve “okula geldikten 

sonra gözden kaybolmak” ( X =1.75) ifadeleri olmuştur. 

Görüldüğü gibi öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin fiziksel geri çekilme 

davranışları boyutunda en yüksek ve düşük düzeyde katılım gösterdikleri ifadeler 

büyük ölçüde örtüşmektedir. “Ders aralarında (teneffüste) verilen süreyi uzatmak” 

ifadesi görece her iki grupta da en yüksek katılım düzeyine sahiptir. Ayrıca “hizmet 

içi eğitim, seminer ve sempozyumlara katılmamak” ifadesi hem öğretmenlerde hem 

de yöneticilerde en yüksek düzeyde katılım gösterilen ilk üç ifade arasında yer 

almaktadır. Bunun yanında “okula geç gelmek” ifadesi öğretmenlerin en yüksek 

düzeyde katıldıkları ifadeler arasında yer alırken, bu ifade okul yöneticilerinin en 

yüksek düzeyde katıldıkları ilk üç madde arasında yer almamaktadır. Okul 
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yöneticilerin en yüksek düzeyde katılım gösterdikleri üçüncü görüş ise “görevli 

olarak okul dışında oldukları zamanlarda işleri çok erken bitse bile okula geri 

dönmemek” ifadesi olmuştur.  

Öğretmen ve okul yöneticilerinin öğretmenlerin fiziksel geri çekilme 

davranışlarına ilişkin en düşük düzeyde katıldıkları maddeler incelendiğinde ise, 

“derste teneffüs zili çalmadan önce ayrılmak”, “planlanmış okul toplantılarına 

(zümre toplantısı, veli toplantısı vb.), törenlere katılmamak” ve “okula geldikten 

sonra gözden kaybolmak” ifadelerinin her iki grupta da en düşük düzeyde katılım 

gösterilen ilk üç ifade arasında olduğu görülmektedir.  

 Öğretmen ve okul yöneticilerin fiziksel geri çekilme davranış boyutundaki 

ifadelere düşük düzeyde katılmaları Ankara ili kamu ilkokullarında görev yapan 

öğretmenlerin işten fiziksel olarak tamamen geri çekilmediğini göstermektedir. 

Araştırma bulgularından hareketle işten fiziksel olarak düşük düzeyde geri çekilen 

öğretmenlerin devamsızlık yapmak için rapor alma gibi yöntemlere fazla 

başvurmadıklarını, mesai saatlerine ve ders saatlerine riayet ettiklerini, kendilerini 

geliştirmek adına hizmet içi eğitim, sempozyum gibi etkinliklere katıldıklarını 

söylemek mümkündür. Bakay’ın (2014) bir fiziksel geri çekilme davranışı olan 

öğretmen devamsızlığını incelediği araştırmasında da öğretmenlerin düşük 

devamsızlık oranına (%2,69) sahip olduğu ortaya konulmuştur. Diğer bir deyişle, 

araştırmada öğretmenlerin devamsızlık davranışını düşük düzeyde sergiledikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu yönüyle iki araştırmanın bulguları paralellik 

göstermektedir.  

 Öğretmenlerin okulda fiziksel geri çekilme davranışları olarak değerlendirilen 

davranışları düşük düzeyde sergilemelerinin nedenlerinden biri de öğretmen 

davranışlarının sınırlarının büyük bölümünün mevzuatta belirlenmesi olabilir. 

Örneğin, öğretmen ve yöneticilerin en düşük düzeyde katılım gösterdikleri 

“planlanmış okul toplantılarına (zümre toplantısı, veli toplantısı vb.), törenlere 

katılmamak davranışı”, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim 

Kurumları Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Yönetmeliğin yasaklar bölümünde yer 

alan 43. Maddesine göre öğretmenler okulda yapılan her türlü resmî toplantılar ve 

mahallî kurtuluş günleri ile millî bayramlarda bulunmak zorundadırlar (MEB, 

2014b). Buna göre bu davranışı sergileyen bir öğretmenin disiplin cezası alması 
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olasıdır. Bu olası sonuçları göze almak istemeyen öğretmenlerin de istemeyerek de 

olsa bu davranışı sergiliyor olması muhtemeldir.  

 Öğretmenlerin işten soğuduklarında sergiledikleri işten geri çekilme 

davranışları öğretmen ve yöneticilerle yapılan görüşmelerle de belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu amaçla öğretmen ve yöneticilere “Öğretmenler işlerinden 

soğuduklarında ya da uzaklaştıklarında hangi davranışları sergilemektedirler? Size 

göre öğretmenlerin işlerinden geri çekilme davranışlarının göstergeleri nelerdir?” 

soruları yöneltilmiştir. Öğretmen ve yöneticilerin görüşleri fiziksel ve psikolojik 

boyutlarda gruplandırılmıştır. Buna göre katılımcıların ifade ettikleri fiziksel geri 

çekilme davranışlarına ilişkin görüşlerin frekans ve yüzde dağılımları Çizelge 9’da 

sunulmuştur.  

Çizelge 9 

Öğretmenlerin Fiziksel Geri Çekilme Davranışlarına İlişkin Öğretmen ve Yönetici 

Görüşlerinin Frekans-Yüzde Dağılımları 

Görev Temalar Görüşler ƒ % 
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Derslere geç 
girme 

Ö1- “Zamanında derslere girmez.” 
Ö7- “Derslere giriş-çıkış saatlerini düzenli 
yapmaz.” 

5 46 

Rapor alma  

Ö2- “Mesela bir İngilizce öğretmeni iki haftaya bir 
sürekli rapor aldı. Yani ben sizinle çalışmak 
istemiyorum, tayin de isteyip gidemiyorum ama 
anlaşamıyoruz mesajı veriyor.” 

4 36 

Diğer 
Görüşler 

Ö5- “Çok fazla bir şey yapamaz. Öğretmenlik çok 
özel bir meslek. Vicdanınızla baş başasınız. Ben bu 
meslekten ayrılana kadar aynı davranırım. Benim 
kızdığım sistem, öğrencilerin bir suçu yok.” 
Ö6- “Ya mesleği değiştirir ya da kurum değiştirir.” 

2 18 

Toplam   11 100 
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Rapor ve izin 
alma 

Y9- “Hasta olduğunda küçük hastalık da olsa 
rapor alır.” 

7 37 

Devamsızlık Y7- “Devamsızlık olur.” 5 26 

Derslere geç 
girme 

Y15- “Derse geç geliyorlar.” 5 26 

İşgücü devri 
Y5- “Öğretmen okuldan gitmek isteyebilir, tayin 
isteyebilir.” 

2 11 

Toplam   19 100 

Çizelge 9’da görüldüğü gibi öğretmenler sergiledikleri fiziksel geri çekilme 

davranışı olarak 11 görüş belirtmişlerdir. Bu görüşlerden en fazla tekrar edilenler 
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“derslere geç girme” teması (ƒ= 5) altında toplanmaktadır. Bunun yanında 

öğretmenler işten soğuduklarında rapor alma ve mesleği ya da kurumu değiştirme 

gibi davranışlar da sergileyebileceklerini belirtmişlerdir. Bir öğretmen ise 

öğretmenlerin işten soğuduklarında geri çekilme davranışlarını sergileyemeyeceğini 

belirtmiştir. Katılımcıya göre bunun nedeni öğretmenlik mesleğinin vicdani bir yönü 

olması ve öğretmenlerin işlerinden soğuma sebebi olarak öğrencileri değil sistemi 

sorumlu olarak görmeleridir. 

Yöneticilerle yapılan görüşmelerde de katılımcıların öğretmenler işten 

soğuduklarında fiziksel geri çekilme davranışlarını sergilediklerine dair görüş 

belirttikleri görülmüştür. Çizelge 11’den görüşlere ilişkin frekanslara bakıldığında 

yöneticilerin öğretmenlerin sergiledikleri fiziksel geri çekilme davranışı olarak 

belirttikleri görüşlerin sırasıyla rapor ve izin alma (ƒ= 7), devamsızlık (ƒ= 5), 

derslere geç girme (ƒ= 5) ve işgücü devri (ƒ= 2) temaları altında toplandığı 

görülmektedir.  

Yöneticiler ve öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular 

ışığında iki grubun görüşleri birlikte ele alındığında, her iki grubun da benzer 

davranışları belirttikleri görülmektedir. Hem öğretmenler hem de yöneticiler, 

öğretmenler işten soğuduklarında derslere geç girme, rapor alma ya da kurumu 

değiştirme gibi fiziksel geri çekilme davranışlarını sergilediklerini ifade 

etmektedirler.  

Öğretmenlerin görüşmelerde en fazla sergilediklerini ifade ettikleri derslere 

geç girme davranışı, öğretmen ve yöneticilerin nicel bulgularda en fazla sergilenen 

fiziksel geri çekilme davranışı olarak belirttikleri “dersler aralarında (teneffüste)  

verilen süreyi uzatmak” ifadesi ile de örtüşmektedir. Bu açıdan öğretmenlerin 

görüşlerine göre işlerinden soğuyan öğretmenlerin en fazla sergiledikleri fiziksel geri 

çekilme davranışının teneffüslerde verilen süreyi uzatarak derslere geç girme 

davranışı olduğunu söylemek mümkündür. 
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Öğretmenlerin Fiziksel Geri Çekilme Davranışlarına İlişkin Öğretmen ve Yönetici 

Görüşlerinin Bağımsız Değişkenlere Göre Karşılaştırılması 

Öğretmenlerin fiziksel geri çekilme davranışlarına ilişkin öğretmen ve 

yönetici görüşleri cinsiyet, kıdem ve eğitim durumu bağımsız değişkenlerine göre 

incelenmiş ve fark analizi bulguları değişkenlere ilişkin başlıklar altında verilmiştir.  

 Cinsiyet değişkenine ilişkin bulgular. Araştırmaya katılan öğretmenlerin ve 

okul yöneticilerinin öğretmenlerin fiziksel geri çekilme davranışlarına ilişkin 

görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark olup olmadığı t testi ile 

analiz edilmiştir. Analiz sonuçları Çizelge 10’da yer almaktadır. 

Çizelge 10 

Öğretmenlerin Fiziksel Geri Çekilme Davranışlarına İlişkin Öğretmen ve Yönetici 

Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları 

 Görev Grup N 
Sıra 
Ort 

ss sd t p 
Anlamlı 

Fark 

F
iz

ik
se

l G
er

i Ç
ek

il
m

e 
D

av
ra

n
ış

la
rı

 

Ö
ğr

et
m

en
 Kadın 305 13.91 .27 377 .58 0.56 - 

Erkek 74 13.95 .58    
 

Y
ön

et
ic

i  

Kadın 43 16.97 .88 196 0.41 .68 - 

Erkek 155 17.32 .38    
 

 

Çizelge 10’da görüldüğü gibi, öğretmenlerin fiziksel geri çekilme 

davranışlarına ilişkin öğretmen [t(377)=.58; p>.05] ve yönetici [t(196)=.41; p>.05] 

görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Diğer 

bir ifadeyle cinsiyet değişkeni öğretmen ve yöneticilerin fiziksel geri çekilme 

davranışlarına ilişkin görüşleri arasında herhangi bir farklılık yaratmamaktadır.  

SehBaradar, Ebrahimpour ve Hasanzadeh’in (2013) yaptıkları çalışmada da 

kadın ( X =42.23) ve erkek ( X =43.75) çalışanların işten geri çekilme davranış 

ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Fakat öğretmenlerin fiziksel 

geri çekilme davranışları olarak devamsızlık davranışlarını inceleyen Shockley 

(2012), öğretmenlerin devamsızlık davranışının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 
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şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşmıştır. Araştırmanın bulgularına göre kadın 

çalışanlar, erkek çalışanlara göre daha fazla devamsızlık davranışı sergilemektedir. 

Öğretmenlerin devamsızlık davranışlarını ve işten ayrılma niyetlerini inceleyen 

Shapira-Lishcinsky (2012) da benzer şekilde, kadın öğretmenlerin erkek 

öğretmenlere göre işten ayrılmaya daha az niyetli olduklarını ve devamsızlık 

yapmayı daha çok tercih ettiklerini tespit etmiştir. Diğer bir ifadeyle araştırmacı 

kadın öğretmenlerin işten ayrılma niyetlerinin erkek öğretmenlere göre düşük 

olduğunu, işten ayrılma yerine devamsızlık yapmayı tercih ettiklerini bulmuştur.  

 Kıdem değişkenine ilişkin bulgular. Öğretmenlerin fiziksel geri çekilme 

davranışlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin kıdem değişkenine göre anlamlı farklılık 

gösterip göstermediği Kruskal Wallis H testiyle, okul yöneticilerinin görüşleri 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığı ise tek yönlü varyans analizi ile test 

edilmiştir. Analiz sonuçları Çizelge11’de verilmiştir.   

Çizelge 11 

Öğretmenlerin Fiziksel Geri Çekilme Davranışlarına İlişkin Öğretmen ve Yönetici 

Görüşlerinin Kıdem Değişkenine Göre Analiz Sonuçları 

 
Görev Kıdem N Sıra Ort ss sd x2 p 

Anlamlı 
Fark 

F
iz

ik
se

l G
er

i Ç
ek

il
m

e 
D

av
ra

n
ış

la
rı

 

Ö
ğr

et
m

en
 1-5 22 12.31 .84 2 6.88 0.30 2-3 

6-20 282 14.22 .28     

21+ 77 13.26 .59     

Görev Kıdem N Sıra Ort ss sd F p 
Anlamlı 

Fark 

Y
ön

et
ic

i 

1-5 68 17.17 .64 2 .70 .49 - 

6-15 72 17.75 .64 195    

16+ 58 16.71 .53 197    

 

Çizelge 11’de görüldüğü gibi, okul yöneticilerinin (F(2, 195)= .70, p>.05) 

öğretmenlerin fiziksel geri çekilme davranışlarına ilişkin görüşleri arasında, kıdem 

değişkenine göre anlamlı farklılık yoktur. Ancak öğretmenlerin [x² (2) = 6.88, p<.05] 

fiziksel geri çekilme davranışlarına yönelik görüşleri arasında kıdem değişkenine 

göre anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu 
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saptamak amacıyla ikili gruplar arasında Mann Whitney U testi yapılmıştır. Buna 

göre 6-20 yıl kıdeme sahip öğretmenler ile 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip 

öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına 

göre 6-20 yıl kıdeme sahip öğretmenler, 21 yıl ve üzeri sahip öğretmenlere göre 

fiziksel olarak daha fazla geri çekilmektedirler. 

SehBaradar, Ebrahimpour ve Hasanzadeh (2013) 11-20 yıl kıdeme sahip 

çalışanların diğer kıdem gruplarında yer alan çalışanlara göre daha fazla işten geri 

çekilme ortalamasına sahip olduğunu bulmuştur. Aynı araştırmada 21 yıl ve üzeri 

kıdeme sahip çalışanların 1-10 yıl kıdeme sahip çalışanlara göre daha yüksek 

ortalamaya, 11-20 yıl kıdeme sahip çalışanlara göre ise daha düşük ortalamaya sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Görüldüğü gibi bu bulgular mevcut araştırma bulguları ile 

benzerlik göstermektedir.  

Literatürde öğretmenlerin fiziksel geri çekilme davranışı olarak devamsızlık 

davranışını inceleyen çalışmalarda farklı sonuçlara da ulaşılmıştır. Shockley (2012) 

öğretmen devamsızlıkları ile ilgili yapmış olduğu araştırmada öğretmenlerin 

devamsızlık oranlarının kıdemlerine göre farklılaşmadığını ortaya koymuştur. Bakay 

(2014) da benzer şekilde öğretmenlerin devamsızlık oranlarının kıdemlerine göre 

anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşmıştır.  

 Eğitim durumu değişkenine ilişkin bulgular. Öğretmenlerin fiziksel geri 

çekilme davranışlarına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri arasında eğitim durumu 

değişkenine göre anlamlı bir fark olup olmadığı Kruskal Wallis H testi ile analiz 

edilmiş, analiz sonuçları Çizelge 12’de verilmiştir.   

Çizelge 12’de görüldüğü gibi, hem öğretmenlerin [x² (2) = 3.69, p>.05] hem 

de yöneticilerin [x²(2)=1.52, p>.05] öğretmenlerin fiziksel geri çekilme 

davranışlarına ilişkin görüşleri, eğitim durumu değişkenine göre anlamlı biçimde 

farklılaşmamaktadır. Diğer bir ifadeyle ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim 

derecesine sahip olan katılımcıların fiziksel geri çekilme davranışlarına ilişkin 

görüşleri arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. 
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Çizelge 12 

Öğretmenlerin Fiziksel Geri Çekilme Davranışlarına İlişkin Öğretmen ve Yönetici 

Görüşlerinin Eğitim Durumu Değişkenine Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

 
Görev 

Eğitim 
Durumu 

N 
Sıra 
Ort 

ss sd x2 p 
Anlamlı 

Fark 

F
iz

ik
se

l G
er

i Ç
ek

il
m

e 
D

av
ra

n
ış

la
rı

 

Ö
ğr

et
m

en
 Ön lisans 45 12.56 .78 2 3.69 .16 - 

Lisans 312 13.88 .27     

Lisansüstü 24 15.57 1.15     

Görev 
Eğitim 
Durumu 

N 
Sıra 
Ort 

ss sd x2 p 
Anlamlı 

Fark 

Y
ön

et
ic

i Ön lisans 26 17.38 .91 2 1.52 .47 - 

Lisans 131 16.94 .44     

Lisansüstü 41 18.16 .78     

 

SehBaradar, Ebrahimpour, Hasanzadeh (2013) yaptıkları çalışma ile yüksek 

lisans öğrenim derecesine sahip bireylerin daha az işten geri çekilme davranışları 

sergiledikleri sonucuna ulaşmışlardır. Bu bulgu, mevcut araştımanın bulguları ile 

benzerlik göstermemektedir. Bu durum, araştırmaların farklı sektörlerde 

yürütülmesine bağlanabilir. 

Öğretmenlerin Psikolojik Geri Çekilme Davranışlarına İlişkin Bulgular 

 Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin öğretmenlerin psikolojik geri çekilme 

davranışları boyutuna ilişkin görüşlerinin aritmetik ortalama ve standart sapma 

değerleri Çizelge 13’de verilmiştir. 

Çizelge 13’e göre öğretmen ( X = 1.66) ve yöneticiler ( X = 2.05), 

öğretmenlerin psikolojik geri çekilme davranışlarını “az” sergilediğini 

düşünmektedirler. Öğretmenlere göre “her fırsatta okuldan veya öğretmenlikten 

ayrılmayı dile getirmek” ( X = 1.87) davranışı görece öğretmenlerin bu boyutta en 

fazla sergilediği davranıştır. Öğretmenlerin en fazla katıldığı diğer iki görüş “derslere 

hazırlıksız gelmek” ( X = 1.84) ve “çalışmaları gereken zamanda iş arkadaşlarıyla 

sohbet etmek” ( X = 1.75) ifadeleri olmuştur. Öğretmenlerin en düşük düzeyde 

katıldıkları görüşler ise sırasıyla “internette sörf yapmak” ( X = 1.49), “derste özel 
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işlerini yapmak” ( X = 1.50) ve “sürekli saatine bakmak” ( X = 1.52) olarak 

belirlenmiştir.  

Çizelge 13 

Öğretmenlerin Psikolojik Geri Çekilme Davranışları Boyutuna İlişkin Öğretmen ve 

Yönetici Görüşlerinin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

No Ölçek Maddesi 
Öğretmenler Yöneticiler 

X ss X  ss 

1. Okulda veya derste farklı işlerle meşgul olmak 1.61 .82 1.96 .80 

2. İnternette sörf yapmak 1.49 .85 1.95 .94 

3. 
Gerçekten meşgul olmasa da meşgul görünmek için 
çaba harcamak 

1.55 .80 1.92 .88 

4. 
Çalışmaları gereken zamanda iş arkadaşlarıyla sohbet 
etmek 

1.75 .90 2.32 .97 

5. Sürekli saatine bakmak 1.52 .78 1.92 .98 

6. Derste özel işlerini yapmak 1.50 .84 1.85 .85 

7. 
Okulda uzun süren kişisel telefon görüşmeleri 
yapmak 

1.65 .87 2.15 .90 

8. 
Okulda veya derste yapabileceğinden daha az çaba 
göstermek 

1.70 .90 2.17 .93 

9. Derslere hazırlıksız gelmek 1.84 .89 2.23 .94 

10. Öğrencileri derste boş bırakmak 1.69 .86 2.00 .82 

11. Kendi yapmaları gereken işleri başkalarına yaptırmak 1.74 .94 2.13 .93 

12. 
Her fırsatta okuldan veya öğretmenlikten ayrılmayı 
dile getirmek 

1.87 1.03 1.96 1.01 

Boyut Ortalaması 1.66  2.05  

Okul yöneticileri psikolojik geri çekilme davranışlarını öğretmenlerin “az” 

sergilediğini düşünmektedirler ( X = 2.05). Yöneticilerin bu boyutta en fazla katıldığı 

ifade  “çalışmaları gereken zamanda iş arkadaşlarıyla sohbet etmek” ( X = 2.32) 

ifadesi olmuştur.  Hemen sonrasında “derslere hazırlıksız gelmek” ( X = 2.23) ve 

“okulda veya derste yapabileceğinden daha az çaba göstermek” ( X = 2.17) ifadeleri 

gelmektedir. Yöneticilerin en düşük düzeyde katıldıkları görüşler ise “derste özel 

işlerini yapmak” ( X = 1.85), “sürekli saatine bakmak” ( X = 1.92) ve “gerçekten 

meşgul olmasa da meşgul görünmek için çaba harcamak” ( X = 1.92) ifadeleri 

olmuştur. 

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin öğretmenlerin psikolojik geri çekilme 

davranışlarına ilişkin en yüksek ve en düşük düzeyde katıldıkları ifadelerin büyük 
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ölçüde örtüştüğü görülmektedir. Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görece bu 

boyutta en yüksek düzeyde ortaklaştığı ifadeler “derslere hazırlıksız gelmek” ve 

“çalışmaları gereken zamanda iş arkadaşlarıyla sohbet etmek” olarak belirlenmiştir. 

“Derste özel işlerini yapmak” ve “sürekli saatine bakmak” ifadelerinin ise en düşük 

düzeyde katılım belirtilen ifadeler olarak ortaklaştığı görülmektedir. Buna göre, 

öğretmenlerin en fazla sergiledikleri psikolojik geri çekilme davranışlarının derslere 

hazırlıksız gelmek ve çalışmaları gereken zamanlarda iş arkadaşlarıyla sohbet etmek 

olduğu, buna karşın en az sergilenen psikolojik geri çekilme davranışlarının ise 

derste özel işlerini yapmak ve sürekli saatine bakmak olduğu söylenebilir. 

Öğretmen ve yöneticilerin psikolojik geri çekilme davranışlarının yer aldığı 

ifadelere düşük düzeyde katılım göstermeleri öğretmenlerin psikolojik olarak 

tamamen işten geri çekilmediğini göstermektedir. Öğretmenlerin fiziksel geri 

çekilme davranışlarında da benzer şekilde ifadelere düşük düzeyde katılmaları aynı 

zamanda fiziksel olarak da işten tamamen geri çekilmediğini göstermektedir. Diğer 

bir ifadeyle araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin hem fiziksel hem de psikolojik 

olarak işten geri çekilme davranışlarını çok az sergilediklerini, bu sebeple de 

mesleklerinden tam olarak soğumadıklarını söylemek mümkündür. Ancak bu 

çalışmanın öğretmenlerin algılarına göre yapıldığı dikkate alındığında, sonuçların 

sosyal beğenirliğin doğal bir sonucu olması da muhtemeldir. 

Öğretmenlerin işe yabancılaşma algılarını demografik değişkenler 

bakımından inceleyen Elma (2003) da çalışmasında “Son zamanlarda öğretmenlikten 

soğuduğumu hissediyorum” ifadesinin sınıf öğretmenleri tarafından en az katılım 

gösterilen ifadeler arasında olduğunu belirtmiştir. Bu yönüyle iki araştırma sonucu 

benzerlik göstermektedir.  

Öğretmenlerin işten soğuduklarında sergiledikleri işten geri çekilme 

davranışlarını tespit etmek amacıyla öğretmen ve yöneticilerle yapılan görüşmelerde 

hem öğretmenlerin hem de yöneticilerin psikolojik geri çekilme davranışlarına da 

değindikleri görülmüştür. Öğretmenlerin ve yöneticilerin işten geri çekilme davranışı 

olarak ifade ettikleri görüşlerden psikolojik geri çekilme davranışları kapsamında ele 

alınan görüşler Çizelge 14’de sunulmuştur.  
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Çizelge 14 

Öğretmenlerin Psikolojik Geri Çekilme Davranışlarına İlişkin Öğretmen ve Yönetici 

Görüşlerinin Frekans-Yüzde Dağılımları 

 Görev Temalar Görüşler ƒ % 

P
si

k
ol

oj
ik

 G
er

i Ç
ek

il
m

e 
D

av
ra

n
ış

la
rı

 

Ö
ğr

et
m

en
le

r 

Düşük 
performans 
gösterme 

Ö6- “Derste çok fazla yoğunlaşmaz. Sadece 
günümü tamamlayayım maaşımı alayım 
şeklinde çalışır.” 
Ö10- “Enerjinizin hepsini veremiyorsunuz, 
azaltmanıza neden oluyor. Yeterince 
çocuklara eğilemiyorsunuz.” 

20 50 

İsteksizlik 
Ö4- “Okula gelmede isteksizlik.” 
Ö12 “Daha isteksiz gelirler.” 

7 18 

İlgisizlik 
Ö1- “Daha ilgisiz oluyorlar.” 
Ö9- “Öğrenciyle ilgilenmez.” 

5 12 

Gönüllü 
davranışlarda 
azalma 

Ö4- “Gönüllü davranışlarda azalma” 
Ö8- “Fedakarlık yapılmıyor.” 

5 12 

  
Diğer görüşler 

Ö12- “Kendini geliştirme gereği 
duymuyorlar.” 

3 8 

Toplam   40 100 

P
si

k
ol

oj
ik

 G
er

i Ç
ek

il
m

e 
D

av
ra

n
ış

la
rı

 

Y
ön

et
ic

il
er

 

Düşük 
performans 
gösterme 

Y7- “Derslerde tam performansını ortaya 
koymayabilir.” 

7 35 

Çalışmalara 
katılmak 
istememe 

Y1- “Yapılan çalışmalara katılmak 
istememe.” 

7 35 

İlgisizlik  
Y2- “Öğretmenler mesleklerinden 
soğuduklarında okula veya öğrenciye karşı 
ilgisizlik olabilir. En büyük göstergesi odur.” 

3 15 

Diğer Görüşler Y9- “Fedakarlıkları azalır.” 3 15 

Toplam   20 100 

Çizelge 14’de görüldüğü üzere, öğretmenler okul yöneticilerine göre 

psikolojik geri çekilme boyutunda daha fazla görüş belirtmişlerdir. Öğretmenlerin 

belirttiği ifadeler düşük performans gösterme, isteksizlik, ilgisizlik, gönüllü 

davranışlarda azalma ve diğer görüşler temaları altında toplanmaktadır. Yöneticiler 

tarafından öğretmenlerin psikolojik geri çekilme davranışları olarak belirtilen 

görüşler ise düşük performans gösterme,  çalışmalara katılmak istememe, ilgisizlik 

ve diğer görüşler temaları altında yer almaktadır. 

Öğretmen ve yöneticilerin psikolojik geri çekilme davranışlarına ilişkin ifade 

ettikleri görüşler karşılaştırıldığında her iki grubun da genelde aynı davranışları ifade 

ettikleri görülmektedir. İki grupta da psikolojik geri çekilme davranışı olarak en fazla 

görüş belirtilen tema “düşük performans gösterme” olmuştur. Nicel verilerde de 
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öğretmen ve yöneticilerin en fazla katıldıkları üç görüş arasında “Derslere hazırlıksız 

gelmek” ve “Okulda veya derste yapabileceğinden daha az çaba göstermek” 

ifadelerinin olduğu dikkate alındığında, öğretmenlerin psikolojik olarak sergiledikleri 

işten geri çekilme davranışlarında işte yapabileceğinden daha az çaba gösterme 

davranışının önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Türkiye’nin içinde bulunduğu 

ekonomik koşullar da dikkate alındığında; çalışanların işten ayrılmada cesaretli 

davranamayacaklarını ve yaşadıkları eşitsizlikler karşısında giderek performanslarını 

düşürerek tepki verebileceklerini söylemek mümkündür (Alparslan, 2010). 

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde fiziksel ve psikolojik geri çekilme 

davranışlarına ilişkin görüşler birlikte ele alındığında, öğretmenlerin okullarda 

sergilemiş oldukları işten geri çekilme davranışlarını Şekil 5’deki gibi özetlemek 

mümkündür. 

 

Şekil 5. Öğretmen Görüşlerine Göre İşten Geri Çekilme Davranışları 

Şekil 5’ten anlaşılacağı üzere, öğretmen görüşlerine göre öğretmenlerin 

görece en fazla sergiledikleri fiziksel geri çekilme davranışı derslere geç girme 

davranışı iken, görece en fazla sergiledikleri psikolojik geri çekilme davranışı düşük 

performans gösterme davranışıdır.  
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Öğretmenlerin Psikolojik Geri Çekilme Davranışlarına İlişkin Öğretmen ve Yönetici 

Görüşlerinin Bağımsız Değişkenlere Göre Karşılaştırılması 

Öğretmenlerin psikolojik geri çekilme davranışlarına ilişkin öğretmen ve 

yönetici görüşleri cinsiyet, kıdem ve eğitim durumu bağımsız değişkenlere göre 

incelenmiş ve fark analizi bulguları değişkenlere ilişkin başlıklar altında verilmiştir.  

Cinsiyet değişkenine ilişkin bulgular. Araştırmaya katılan öğretmen ve 

yöneticilerin psikolojik geri çekilme davranışlarına ilişkin görüşleri arasında cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı fark olup olmadığı t testi ile analiz edilmiştir. Analiz 

sonuçları Çizelge 15’de yer almaktadır. 

Çizelge 15 

Öğretmenlerin Psikolojik Geri Çekilme Davranışlarına İlişkin Öğretmen ve Yönetici 

Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre T- Testi Sonuçları 

 
Görev Grup N 

Sıra 
Ort 

ss sd t p 
Anlamlı 

Fark 

P
si

k
ol

oj
ik

 G
er

i Ç
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D
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n
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Ö
ğr

et
m

en
 

Kadın 298 19.01 .40 369 .69 .49 - 

Erkek 73 19.64 .84     

Y
ön

et
ic

i Kadın 43 23.80 1.43 196 .41 .68 - 

Erkek 155 24.79 .60    
 

Çizelge 15’de görüldüğü gibi, öğretmenlerin psikolojik geri çekilme 

davranışlarına ilişkin öğretmen [t(369)=.69; p>.05] ve okul yöneticileri [t(196)=.41; 

p>.05] görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık 

gözlenmemektedir. 

Psikolojik geri çekilme davranışı olarak siber aylaklık davranışını inceleyen 

Lim ve Chen (2009) araştırmalarında erkeklerin siber aylaklık eylemlerine daha 

yatkın olduğu sonucuna ulaşmıştır. Araştırmaya göre erkekler kadınlara göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde zamanlarını siber aylaklık eylemlerinde daha 

fazla harcamaktadırlar. Bu bulgu mevcut araştırmanın bulgularıyla paralellik 

göstermese de Örücü ve Yıldız’ın (2014) yapmış olduğu çalışma ile benzerlik 

göstermektedir. Araştırmaya göre çalışanların önemli ve önemsiz siber aylaklık 
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faaliyetlerine ilişkin ifadelere katılma derecesi arasında cinsiyet değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

 Kıdem değişkenine ilişkin bulgular. Öğretmenlerin psikolojik geri çekilme 

davranışlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin kıdem değişkenine göre anlamlı bir 

şekilde farklılaşıp farklılaşmadığı Kruskal Wallis H testiyle, yönetici görüşleri 

arasında fark olup olmadığı ise tek yönlü varyans analizi ile sınanmıştır. Analiz 

sonuçları Çizelge 16’da verilmiştir.   

Çizelge 16 

Öğretmenlerin Psikolojik Geri Çekilme Davranışlarına İlişkin Öğretmen ve Yönetici 

Görüşlerinin Kıdem Değişkenine Göre Analiz Sonuçları 

 
Görev Kıdem N 

Sıra 
Ort 

ss sd x2 p 
Anlamlı 

Fark 

P
si

k
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ik

 G
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Ö
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 1-5 22 17.27 1.41 2 4.15 .13 - 

6-20 282 20.21 .49     

21+ 77 19.48 .98     

Y
ön

et
ic

i 1-5 68 24.12 .98 2 .78 .46 - 

6-15 72 25.36 .99 195   
 

16+ 58 24.13 .92 197    

Çizelge 16’da görüldüğü gibi, öğretmen [x² (2) = 4.15, p>.05] ve yöneticilerin 

(F(2,195)= .78, p>.05) öğretmenlerin psikolojik geri çekilme davranışlarına ilişkin 

görüşleri arasında kıdem değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Bu 

bulgu, katılımcıların psikolojik geri çekilme davranışları ile kıdemleri arasında bir 

ilişki olmadığını göstermektedir.  

 Eğitim durumu değişkenine ilişkin bulgular. Öğretmenlerin psikolojik geri 

çekilme davranışlarına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşlerinin eğitim durumu 

değişkenine göre Kruskal Wallis H testi sonuçları Çizelge 17’de verilmiştir.   
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Çizelge 17 

Öğretmenlerin Psikolojik Geri Çekilme Davranışlarına İlişkin Öğretmen ve Yönetici 

Görüşlerinin Eğitim Durumu Değişkenine Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

 
Görev 

Eğitim 
Durumu 

N 
Sıra 
Ort 

ss sd x2 p 
Anlamlı 

Fark 
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Ö
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m

en
 Ön lisans 45 18.22 1.27 2 3.29 .19 - 

Lisans 312 19.93 .44     

Lisansüstü 24 22.51 2.63     

Y
ön

et
ic

i Ön lisans 26 25.10 1.65 2 4.65 .10 - 

Lisans 131 23.74 .66     

Lisansüstü 41 26.90 1.30     

Çizelge 17’den anlaşılacağı üzere, katılımcıların öğretmenlerin psikolojik geri 

çekilme davranışlarına ilişkin görüşleri, eğitim durumu değişkenine göre öğretmen 

[x² (2)] = 3.29, p>.05]  ve okul yöneticileri [x² (2)] = 4.65, p>.05] arasında anlamlı 

bir biçimde farklılaşmamaktadır. Buna göre katılımcıların ön lisans, lisans ya da 

lisansüstü öğrenim derecesine sahip olmaları, psikolojik geri çekilme davranışlarına 

ilişkin görüşlerinde anlamlı bir farklılığa sebep olmamaktadır. Literatürde bu 

bulguyla farklılık gösteren çalışmalara rastlanmıştır. Psikolojik geri çekilme 

davranışı olarak üniversite çalışanlarının siber aylaklık davranışlarının incelendiği bir 

araştırmada, çalışanlardan lisans mezunu olanların (önemli birbölümü öğretim 

görevlileri, araştırma görevlileri ve uzmanlardan oluşmakta) diğer eğitim düzeylerine 

göre daha fazla önemli sanal kaytarma faaliyetlerinde (sosyal içerikli ağlara katılma, 

oyun oynama, müzik, video, film veya doküman indirme gibi) bulunduğu 

saptanmıştır (Örücü ve Yıldız, 2010). Bu farklılığın nedeni, araştırmanın farklı 

gruplar üzerinden yürütülmesi olabilir. 

Öğretmenlerin İşten Geri Çekilme Davranışlarının Nedenlerine İlişkin Bulgular 

 Öğretmenlerin işten geri çekilme davranışlarının nedenlerine ilişkin öğretmen 

ve yönetici görüşlerinin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmış, 

analiz sonuçları Çizelge 18’de verilmiştir. 
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Çizelge 18 

Öğretmenlerin İşten Geri Çekilme Davranışlarının Nedenlerine İlişkin Öğretmen ve 

Yönetici Görüşlerinin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

No Anket Maddesi 
Öğretmenler Yöneticiler 

X ss X  ss 

Kişisel Nedenler     

1. Sağlık problemleri 3.12 1.19 2.90 1.09 

2. 
Ailesel nedenler (çocuk bakımı, evde bakıma muhtaç 
birinin bulunması) 

3.12 1.22 2.87 1.08 

3. Okul ulaşımında yaşanan sorunlar 2.47 1.23 2.11 1.10 

Boyut Ortalaması 2.90  2.63  

Okul Yönetiminden Kaynaklanan Nedenler     

4. 
Okul yönetiminin öğretmenler üzerinde baskıcı bir 
tavır oluşturması 

2.34 1.22 1.91 1.11 

5. 
Okulda tüm öğretmenlere eşit bir şekilde 
davranılmaması 

2.50 1.32 2.01 1.18 

6. 
Okul yöneticilerinin yönetim becerilerinin zayıf 
olması 

2.24 1.29 2.04 1.16 

7. Okulda etik dışı olaylar yaşanması 2.10 1.19 1.93 1.15 

Boyut Ortalaması 2.30  1.97  

Üst Sistemden Kaynaklanan Nedenler     

8. Meslekte ödüllendirme sisteminin yetersiz olması 3.04 1.43 3.17 1.32 

9. 
Öğretmenlik mesleğinin toplumdaki statüsünün 
azalması 

3.49 1.38 3.46 1.32 

10. Eğitim sisteminde sıkça değişiklik yapılması 3.57 1.41 3.55 1.36 

11. 
Öğretmenleri doğrudan etkileyen kararlarda öğretmen 
görüşlerinin alınmaması 

3.62 1.41 3.40 1.47 

12. Öğretmenlere sahip çıkılmaması 3.83 1.38 3.60 1.41 

13. Alo Şikayet Hattına gelen asılsız ihbarlar 3.69 1.44 3.75 1.38 

Boyut Ortalaması 3.54  3.49  

Çizelge 18’de görüldüğü üzere, öğretmen ve yöneticilerin işten geri çekilme 

davranış nedenleri olarak görece en fazla katıldığı görüşler sırasıyla; “üst sistemden 

kaynaklanan nedenler”, “kişisel nedenler” ve “okul yönetiminden kaynaklanan 

nedenler” boyutları altında toplanmaktadır. Hem öğretmenler ( X = 3.54) hem de 

okul yöneticileri ( X = 3.49) üst sistemden kaynaklanan nedenler boyutundaki 

ifadelere çok katıldıklarını ifade etmiştir. Öğretmenler bu boyutta “öğretmenlere 

sahip çıkılmaması” ( X = 3.83) ifadesine en yüksek düzeyde katılım gösterirken, 

yöneticiler “Alo şikâyet hattına gelen asılsız ihbarlar” ( X = 3.75) ifadesine diğer 

maddelere göre daha yüksek düzeyde katılım göstermiştir. Görüldüğü gibi 
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öğretmenler mesleklerinden soğumalarında en etkili faktör olarak kendilerine sahip 

çıkılmamasını belirtmişlerdir. Bu noktadan hareketle öğretmenlerin manevi doyuma 

ulaşıp, işlerini daha verimli bir şekilde yürütebilmeleri için sistemin yürütücüsü olan 

Bakanlığın kendilerini desteklemesini bekledikleri söylenebilir. Öğretmenlerin bu 

boyutta en yüksek düzeyde katıldıkları diğer iki görüş, “Alo şikâyet hattına gelen 

asılsız ihbarlar” ile “öğretmenleri doğrudan etkileyen kararlarda öğretmen 

görüşlerinin alınmaması” ifadeleridir. Yani öğretmenler de okul yöneticileri gibi Alo 

şikâyet hattına gelen asılsız ihbarların işten geri çekilmelerine neden olduğunu 

belirtmektedir. Aydın, Güner Demir ve Erdemli (2014) tarafından yapılan çalışmada 

da benzer şekilde öğretmenlerin Alo 147 hattından şikâyetçi oldukları, dahası 

öğretmenlerin görüşlerine göre 147 Şikâyet Hattının öğretmenlik mesleğinin statü 

kaybetmesine yol açan Bakanlık politikaların başında geldiğini ifade ettikleri 

görülmüştür.  

Öğretmenler ve yöneticiler “kişisel nedenlere” ise orta düzeyde katıldıklarını 

belirtmiştir. Öğretmenler bu boyutta en yüksek düzeyde “sağlık problemleri” ( X = 

3.12) ile “ailesel nedenler (çocuk bakımı, evde bakıma muhtaç birinin bulunması)” (

X = 3.12) ifadelerine katıldıklarını ifade etmişlerdir. Okul yöneticilerinin de benzer 

şekilde bu boyutta en yüksek düzeyde katılım gösterdikleri ifadeler sırasıyla “sağlık 

problemleri” ( X = 2.90) ile “ailesel nedenler (çocuk bakımı, evde bakıma muhtaç 

birinin bulunması)” ( X = 2.87) olmuştur.  

“Okul yönetiminden kaynaklanan nedenler” boyutundaki ifadelere ise 

öğretmenler ( X = 2.30) ve okul yöneticileri ( X = 1.97)  “az” katıldıklarını ifade 

etmişlerdir. Öğretmenlerin bu boyutta görece en yüksek düzeyde katılım 

gösterdikleri görüş “okulda tüm öğretmenlere eşit bir şekilde davranılmaması” ( X = 

2.50)  ifadesi iken, okul yöneticilerinin bu boyutta en fazla katılım gösterdiği görüş 

“okul yöneticilerinin yönetim becerilerinin zayıf olması” ( X = 2.04)  ifadesi 

olmuştur.  

Öğretmenlerin işten geri çekilme davranışlarının nedenlerini tespit etmek 

amacıyla öğretmen ve yöneticilerle ayrıca görüşme yapılmıştır. Öğretmen ve 

yöneticilerin belirttikleri görüşler çeşitli temalar altında toplanmıştır.   Öğretmenlerin 
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işten geri çekilme nedenleri olarak belirttikleri görüşlerin toplandığı temalar Şekil 

6’da sunulmuştur.  

 

Şekil 6. Öğretmen Görüşlerine Göre İşten Geri Çekilmenin Nedenleri 

 Şekil 6’da görüldüğü üzere öğretmenlerin işten geri çekilme davranışlarının 

nedenleri olarak belirttikleri görüşler dokuz tema altında toplanmıştır. Bu temalara 

ilişkin frekans ve yüzde dağılımları Çizelge 19’da sunulmuştur. 

Çizelge 19’a göre öğretmenler işten geri çekilme davranışının nedeni olarak 

en fazla görüşü “Üst sistemden kaynaklanan nedenler” (ƒ=18) teması altında 

belirtmişlerdir.  Öne çıkan diğer önemli nedenler ise “velilerden kaynaklanan 

nedenler” (ƒ=16)  ve “okulla ilgili nedenler” (ƒ=13) teması altında toplanmıştır. 

Görünen o ki, öğretmenler işten geri çekilmelerinin nedenlerinde en önemli payı üst 

sisteme bağlamaktadırlar. Özellikle üst yönetiminin öğretmenlik mesleği hakkındaki 

söylemleri, politikaları ve kısa dönemli uygulamaları görüşmelerde öğretmenler 

tarafından en fazla değinilen konu olmuştur.  
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Çizelge 19 

Öğretmenlerin İşten Geri Çekilme Davranışlarının Nedenlerine İlişkin Öğretmen 

Görüşlerinin Frekans-Yüzde Dağılımları 

Temalar Görüşler ƒ % 

Üst Sistemden 
Kaynaklanan 
Nedenler 

Ö2- “Özellikle son dönemlerde beni soğutan şey 
öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması. İşte şikâyet 
hatlarının kurulması, devlet görevlilerinin çıkıp 
öğretmenler yan gelip yatıyor, öğretmenler çalıştıkları 
süre çok az ama maaşları fazla demeleri.” 
Ö7- “Bakanlığın uygulamış olduğu politikalar.” 
 Ö13- “Eğitim sisteminde sıkça değişiklik yapılması 
performansı düşürüyor.” 

18 21 

Velilerden 
Kaynaklanan 
Nedenler 

Ö1- “Öğrencinin velisinin ilgisizliği ya da çok ilgili 
olması. Yani ya hiç karışmayan ya da çok karışan veli.” 
Ö13- “Olumsuz veli davranışları. Çünkü çocuğa bir 
yerde müsemma gösterilebiliyor ancak veliler olumsuz 
davranış sergilediğinde soğuyabiliyorsun.” 

16 19 

Okulla İlgili 
Nedenler 

Ö5- “Okul yönetimi. Yöneticiler size yardımcı değilse 
okulda çalışmak istemezsiniz. El mahkûm gelirsiniz, ama 
mecburen gelirsiniz, isteksiz.” 
Ö7- “İdarenin yanlı/taraflı davranışları.” 

13 15 

Ekonomik 
Nedenler 

Ö6- “Şu an canla başla çalışan bir öğretmene iki kat 
maaş verilsin işi bırakır.” 
Ö10- “Ekonomik nedenler, maaşlar yetersiz.”  

12 14 

Toplumsal Statü 
Düşüklüğü 

Ö1- “Öğretmene duyulan saygının, değerinin düşmesi. 
Mesleğin toplumsal statüsünün düşüklüğü.” 
Ö11- “Toplumdaki değerdeki azalma. Statü düşüklüğü.” 

9 11 

Öğrencilerden 
Kaynaklanan 
Nedenler 

Ö3- “Zihinsel sıkıntıları veya başka fiziksel sıkıntıları 
olan öğrencilerimiz de çok, özellikle benim görev 
yaptığım yerde onlarda öğrenme güçlüğü çok olduğu 
için ve bir sınıfta birden fazla öğrenci düştüğü için bizim 
için çok sıkıntı yaratıyor.” 
Ö10- “Öğrencilerdeki davranış bozukluğu, öğrenci 
profili.” 

7 8 

Çevresel Nedenler Ö9- “Okulun bulunduğu ortam- çevre şartları.” 3 4 

Öğretmenlerden 
Kaynaklanan 
Nedenler 

Ö3- “Bazı arkadaşları da gözlemliyoruz zaten hani 
gerçekten sorumluluğunun bilincinde değil.” 

3 4 

Diğer Nedenler 
Ö8- “Meslektaşlarla ilişkiler iyi değilse.” 
Ö13- “Çok fazla Tv izleniyor. TV’de olumsuz haberler 
var, öğretmen değersiz şekilde gösteriliyor.” 

3 4 

Toplam  84 100 
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Öğretmenlerin işten geri çekilme nedenlerine ilişkin öğretmenler tarafından 

belirtilen dikkat çekici bir başka görüş velilerden kaynaklanan nedenlerdir. 

Öğretmenlere göre özellikle son dönemlerde velilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde 

işlerine çok fazla müdahale etmeleri ya da tam tersi çok ilgisiz olmaları da 

mesleklerinden soğumalarına yol açan önemli faktörlerdendir. Bir öğretmen, 

velilerin bu şekilde öğretmenlere müdahaleci bir biçimde davranmalarını 

kendilerinin veliler tarafından bakıcı olarak görülmesine bağlamaktadır. Öğretmenin 

bu konudaki görüşü şu şekildedir:  

Ö3- “Özellikle sınıf öğretmenliği branşından kaynaklı, bakıcı olarak 

gözlemliyorlar bizi, çocuğun eğitim öğretim dışında her şeyiyle ilgilenmemizi 

istiyorlar”.  

Görüldüğü üzere, öğretmene göre veliler gözünde öğretmenlerin bakıcı 

şeklinde görülmesi veli davranışlarına olumsuz bir şekilde yansımakta ve buna 

paralel olarak öğretmenlerin işten geri çekilmelerine sebep olmaktadır. Yıldız ve 

Ünlü (2014) tarafından yapılan çalışmada da öğretmenlerin geçmişteki öğretmenlik 

mesleğini tanımlarken altın, güneş gibi öğretmenliğin daha değerli olduğunu ifade 

eden metaforları, bugünün öğretmenlik mesleğini tanımlarken ise bakıcı, kirlenmiş 

deniz gibi değer kaybını gösteren metaforları kullandıkları belirlenmiştir. O halde, 

öğretmenlerin işten geri çekilmelerinde toplumun öğretmenlik mesleğine bakış 

açısındaki değişimin de önemli bir rolü olduğu söylenebilir. Nitekim öğretmenlerin 

bir kısmının (ƒ=9) da öğretmenlik mesleğinde yaşanan değer kaybını, diğer bir 

ifadeyle toplumsal statü düşüklüğünü işten geri çekilme nedeni olarak belirttikleri 

görülmektedir. 

Öğretmenler okul yönetiminin öğretmenlere yaklaşımının da işten geri 

çekilmelerinde önemli bir etken olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen görüşlerine göre 

öğretmenlere anlayışlı bir şekilde yaklaşmayan, onlara yardımcı ve destek olmayan, 

bununla birlikte öğretmenlerine eşit bir şekilde davranmayan okul yönetimi de 

öğretmenlerin işten geri çekilmelerine neden olmaktadır. Nitekim yönetici desteği 

işten geri çekilme davranışlarında önemli bir etken olarak değerlendirilmekte ve 

Maertz, Griffeth, Campbell ve Allen (2007; Akt. Giray, 2013) tarafından yönetici 

desteğinin işten ayrılma davranışı ile aralarında negatif yönde bir ilişki olduğu 

belirtilmektedir Ayrıca araştırmacılara göre yönetici desteğinin güçlü olduğu 
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durumlarda örgütsel desteğin işten ayrılma davranışının daha önemsiz bir yordayıcısı 

olmakta, düşük olduğu durumlarda örgütsel desteğin işten ayrılma davranışının 

üzerindeki önemini arttırmaktadır. Öğretmenlerin bu konuda belirttikleri bazı 

görüşler şu şekildedir: 

Ö5- Yöneticiler size yardımcı değilse okulda çalışmak istemezsiniz. El 
mahkum gelirsiniz, ama mecburen gelirseniz, isteksiz. 

Ö14- “Okul idaresinin anlayışlı olması da çok önemli. Sizin yanınızda 
olduğunu bilmek sizi güdüler, sorun yaşarsanız siz de kendinizi kötü 
hissedersiniz.” 

Öğretmenlere destek olmanın yanında onlara adil bir şekilde 

davranmamanın da işten geri çekilmelerinde önemli bir paya sahip olduğunu 

unutmamak gerekir. Sezgin (2005) öğretmenlerin okul yönetiminin alınan kararlarda 

ve günlük uygulamalarda tüm öğretmenlere adil davrandığını hissetmelerinin onların 

örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemelerinde önemli bir payı olduğuna vurgu 

yapmaktadır. 

Öğretmenlerin işten geri çekilmesinin nedenlerine ilişkin belirttikleri 

görüşlerin ayrıca “ekonomik nedenler”, “öğrencilerden kaynaklı nedenler”, “çevresel 

nedenler” ve “öğretmenlerden kaynaklı nedenler” gibi temalarda da yer aldığı 

görülmektedir. Televizyon programlarında yer alan öğretmenlik mesleğini 

değersizleştiren haberler, meslektaşlarla ilişkinlerin kötü olması gibi belirtilen farklı 

görüşler de diğer nedenler teması altında birleştirilmiştir. 

Öğretmenlerin işten geri çekilme davranışlarının nedenlerini belirlemek 

amacıyla yöneticilerle yapılan görüşmelerden elde edilen görüşlere ilişkin frekans-

yüzde dağılımları ise Çizelge 20’de sunulmuştur. 

Çizelge 20’den izlenebileceği gibi, yöneticilerin işten geri çekilme 

davranışlarının nedeni olarak belirttikleri görüşlerin yer aldığı dikkat çeken temalar, 

üst sistemden kaynaklanan nedenler (ƒ=27), okulla ilgili nedenler (ƒ=19) ve 

velilerden kaynaklanan nedenlerdir (ƒ=18). 
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Çizelge 20 

Öğretmenlerin İşten Geri Çekilme Davranışlarının Nedenlerine İlişkin Yönetici 

Görüşlerinin Frekans-Yüzde Dağılımları 

Temalar Görüşler ƒ % 

Üst Sistemden 
Kaynaklanan 
Nedenler 

Y15- “Son dönemde Alo 147 çok yıprattı hem bizi hem 
öğretmeni. Öğretmene kızan 147’yi arıyor. Asılsız 
ihbarlar geliyor, öğretmene hocam böyle bir şikâyet var 
dediğinizde kırılıyor.” 
Y4- “Öyle zaman oluyor ki mesela bir yönetmelikte bir 
değişiklik oluyor aradan bir ay bile geçmiyor ikinci bir 
değişiklik oluyor. Bu değişiklik neticesinde de öğretmen 
arkadaşım buna uyum sağlayamıyor, adapte olamıyor.” 

27 29 

Okulla İlgili 
Nedenler 

Y3- “Bana göre öğretmenlerin en büyük sıkıntılarından 
birisi buradaki idarenin öğretmene değer vermemesi.” 
Y13- “Kurum kültürü yönüyle sorunlarının olmaması 
gerekiyor.”  

19 20 

Velilerden 
Kaynaklanan 
Nedenler 

Y2- “Kimi veliler öğretmenlerden daha bilgili zannederler 
kendilerini. Bazı veliler öğretmenin işine karışırlar, ders 
vermek isterler.” 
Y11- “Veli ilgilenmezse, ilgisiz olursa öğretmen de işe 
sarılmıyor.” 

18 19 

Öğretmenlerden 
Kaynaklanan 
Nedenler 

Y4- “Evinde huzursuzdur, eşiyle anlaşmazlık vardır, 
çocuklarıyla bir takıntısı vardır, problemleri vardır veya 
rahatsızlıkları vardır, içine kapanıktır psikolojik olarak 
yani asıl neden bunlardır bana göre.” 
Y9- “Öğretmenler yaşlandıkça verimleri düşüyor.” 

13 14 

Öğrencilerden 
Kaynaklanan 
Nedenler 

Y7- “Problemli öğrenciler.” 
Y9- “Kaynaştırma öğrencilerinin sınıfta fazla bulunması.” 

5 5 

Ekonomik 
Nedenler 

Y6- “Ekonomik nedenler.” 
Y8- “Öğretmenlerde gelecek kaygısı var. Kendini 
geliştirecek maddi kazanca sahip değil.” 

4 4 

Toplumsal Statü 
Düşüklüğü 

Y6- “Öğretmene verilen eski değerle şimdiki değer bir 
değil. Eskiden bir öğretmen ben işten ayrılıyorum 
dediğinde vali bile ne yapıyorsunuz Hocam derdi. Ama 
şimdi ben gidiyorum dersen memnun olurlar.” 

4 4 

Öğretmen 
Beklentilerinin 
Karşılanmaması 

Y7- “Öğretmen olurken herkesin belli beklentileri var. Bu 
beklentiler gerçekleşmezse soğuyabilir.” 

3 3 

Diğer Nedenler Y8- “Öğretmenin meslek tatmini yok.” 2 2 

Toplam  95 100 

Öğretmenlerle yapılan görüşmelere benzer şekilde yöneticilerin de 

öğretmenlerin işlerinden geri çekilmelerine neden olan en önemli faktör olarak üst 



87 
 

 
 

sistemi öne sürdükleri görülmektedir. Ancak yöneticilerin bu konuda öğretmenlerden 

farklı olarak dikkat çektiği konu, üst sistemin öğretmenlik mesleği hakkındaki 

söylemlerinden ziyade, üst sistemin hayata geçirdiği yönetmelikler ve 

uygulamalardır. Örneğin, yöneticilerin üst sistemden kaynaklanan nedenler 

temasında en fazla görüş belirttiği konu Alo 147 hattına gelen asılsız ihbarlardır. Bu 

konuda bir yöneticinin görüşü şu şekildedir:  

Y13. “Örneğin bizim 147’den günlük dört tane şikâyet aldığımız konu var. 

Şimdi biz burada işlerimizi bırakıp 147’ye baktığımız zaman, öğretmen 

arkadaşa “Hocam şu konuda ne yaptınız?” dediğimiz zaman öğretmen 

arkadaşımızın şevki kalmıyor. Dolayısıyla eli zayıflıyor. İleride bir iki defa 

daha şikâyet geldiği zaman artık suya sabuna dokunmayayım diyor.” 

Okul yöneticilerinin işten geri çekilmenin nedenlerine ilişkin belirttikleri 

görüşler “üst sistemden kaynaklanan nedenler” teması dışında, öğretmenlerle benzer 

şekilde “okulla ilgili nedenler”, “velilerden kaynaklanan nedenler”, “öğretmenlerden 

kaynaklanan nedenler”, “öğrencilerden kaynaklanan nedenler”, “ekonomik 

nedenler”, “toplumsal statü düşüklüğü”, “öğretmen beklentilerinin karşılanmaması” 

ve “diğer nedenler” temaları altında yer almaktadır.   

Öğretmen ve yöneticilerle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgulara göre 

işten geri çekilme davranışlarının nedenlerinin üst sistemden kaynaklanan nedenler 

ekseninde birleştiği görülmektedir. Bu bulgu nicel araştırmada elde edilen sonucu da 

desteklemektedir. Nitekim nicel araştırmada da katılımcıların işten geri çekilmenin 

nedenleri olarak sunulan ifadelerde en fazla katılım gösterdikleri ifadelerin üst 

sistemden kaynaklanan nedenler boyutunda yer aldığı görülmektedir. Hem 

öğretmenler hem de okul yöneticileri bu boyutta yer alan ifadelere çok katıldıklarını 

ifade etmektedirler. Buradan hareketle öğretmenlerin üst sistemin izlediği kısa süreli 

politika ve uygulamalardan rahatsız olduğu, işlerinden soğumalarında öğretmenlerin 

saygınlığını zedeleyen söylemlerin ve kendilerine sahip çıkılmamasının oldukça 

etkili olduğu söylenebilir. 
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Öğretmenlerin İşten Geri Çekilme Davranışlarının Sonuçlarına İlişkin Bulgular 

Öğretmenlerin işten geri çekilme davranışlarının sonuçlarına ilişkin öğretmen 

ve yönetici görüşlerinin aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine Çizelge 

21’de yer verilmiştir. 

Çizelge 21 

Öğretmenlerin İşten Geri Çekilme Davranışlarının Sonuçlarına İlişkin Öğretmen ve 

Yönetici Görüşlerinin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

No Anket Maddesi 
Öğretmenler Yöneticiler 

X ss X  ss 
1. Öğrencilerin akademik başarılarını azaltmaktadır. 3.70 1.20 3.67 1.18 
2. Öğrencilerin okuldan soğumasına yol açmaktadır. 3.58 1.23 3.52 1.18 

3. 
Öğretmenlerin velilerle olan ilişkilerine zarar 
vermektedir. 

3.54 1.25 3.43 1.15 

4. 
Öğretmenlerin meslektaşlarıyla ilişkilerini olumsuz 
etkilemektedir. 

3.21 1.29 3.23 1.22 

5. 
Öğretmenlerin okul yöneticileriyle ilişkilerini 
olumsuz etkilemektedir. 

3.49 1.24 3.44 1.21 

6. Okulda işlerin aksamasına neden olmaktadır. 3.55 1.26 3.53 1.15 

7. 
Öğretmenlerin kariyer gelişimlerini olumsuz 
etkilemektedir. 

3.49 1.30 3.28 1.22 

8. 
Öğretmenlerin psikolojik olarak yıpranmasına neden 
olmaktadır. 

3.81 1.19 3.48 1.14 

9. 
Öğretmenlerin işe yabancılaşmasına neden 
olmaktadır.  

3.70 1.21 3.39 1.20 

10. Eğitimin niteliğini düşürmektedir. 3.91 1.14 3.80 1.17 
11. Uzun vadede tüm toplumu olumsuz etkilemektedir. 4.05 1.14 3.92 1.12 

Boyut Ortalaması 3.64  3.52  
 

Çizelge 21’de görüldüğü gibi öğretmenler işten geri çekilmenin sonuçlarına 

ilişkin yer alan ifadelere büyük ölçüde katıldıklarını belirtmektedirler ( X = 3.64). 

Okul yöneticilerinin de benzer şekilde bu boyutta yer alan ifadelere büyük ölçüde 

katıldıkları görülmektedir ( X = 3.52). 

Öğretmenlerin görece en fazla katıldıkları görüşler sırasıyla; “uzun vadede 

tüm toplumu etkilemektedir” ( X = 4.05), “eğitimin niteliğini düşürmektedir” ( X = 

3.91) ve “öğretmenlerin psikolojik olarak yıpranmasına neden olmaktadır” ( X = 

3.81) ifadeleridir. Öğretmenlerin görece en düşük düzeyde katılım gösterdikleri 

görüşlerden, “öğretmenlerin meslektaşlarıyla ilişkilerini olumsuz etkilemektedir” (

X = 3.21) ifadesine öğretmenlerin orta düzeyde, “öğretmenlerin okul yöneticileriyle 



89 
 

 
 

ilişkilerini olumsuz etkilemektedir” ( X = 3.49) ve "öğretmenlerin kariyer 

gelişimlerini olumsuz etkilemektedir” ( X = 3.49) ifadelerine ise büyük ölçüde 

katıldıkları belirlenmiştir. Buna göre öğretmenlerin işten geri çekilmelerinin sadece 

eğitim-öğretim faaliyetlerine değil, aynı zamanda okulda paydaşlar arasındaki 

ilişkilere zarar verebileceği söylenebilir. Çınkır ve Çetin (2010) de yönetici – 

öğretmen ve öğretmen – öğretmen arasındaki mesleki çalışma ilişkilerinin, okuldaki 

eğitimin niteliğini en çok etkileyen etkenler arasında olduğunu ifade etmişlerdir. 

Okul yöneticileri öğretmenlerin işten geri çekilme davranışlarının sonuçlarını 

belirlemeye yönelik olan görüşlerden, “uzun vadede tüm toplumu olumsuz 

etkilemektedir” ( X = 3.92), “eğitimin niteliğini düşürmektedir” ( X = 3.80) ve 

“öğrencilerin akademik başarılarını azaltmaktadır” ( X = 3.67) ifadelerine büyük 

ölçüde katıldıklarını belirtmişlerdir. Yöneticilerin bu boyutta görece en düşük 

düzeyde katılım gösterdikleri görüşler ise “öğretmenlerin meslektaşlarıyla ilişkilerini 

olumsuz etkilemektedir” ( X = 3.23), “öğretmenlerin kariyer gelişimlerini olumsuz 

etkilemektedir” ( X = 3.28) ve “öğretmenlerin işe yabancılaşmasına neden 

olmaktadır” ( X = 3.39) ifadeleri olmuştur. 

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerin işten geri çekilmenin sonuçlarına ilişkin 

en yüksek ve en düşük düzeyde katılım gösterdikleri görüşleri büyük ölçüde 

benzerlik göstermektedir. “Uzun vadede tüm toplumu etkilemektedir” ve “eğitimin 

niteliğini düşürmektedir” ifadeleri hem öğretmenlerin hem de yöneticilerin en yüksek 

düzeyde katılım gösterdikleri ilk iki ifade arasında yer almaktadır. Bunun yanında 

“öğretmenlerin psikolojik olarak yıpranmasına neden olmaktadır” ifadesi 

öğretmenlerin en yüksek düzeyde katıldıkları ifadeler arasında yer alırken, bu ifade 

okul yöneticilerinin en yüksek düzeyde katıldıkları üç madde arasında yer 

almamaktadır. Okul yöneticilerin en yüksek düzeyde katılım gösterdikleri üçüncü 

ifade ise “öğrencilerin akademik başarılarını azaltmaktadır” ifadesi olmuştur. Her iki 

grubun da en düşük düzeyde katılım gösterdiği ifadelerden öne çıkanlarsa, 

“öğretmenlerin meslektaşlarıyla ilişkilerini olumsuz etkilemektedir” ve 

“öğretmenlerin kariyer gelişimlerini olumsuz etkilemektedir” ifadeleri olmuştur.  

Öğretmenlerin işten geri çekilme davranışlarının sonuçları öğretmen ve 

yöneticilerle yapılan görüşmelerle de tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu görüşmelerden 

öğretmenlerin ifade ettikleri görüşler temalandırılarak Şekil 7’de sunulmuştur. 
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Şekil 7. İşten Geri Çekilme Davranışının Sonuçları 

  Şekil 7’de görüldüğü üzere öğretmenlerin işten geri çekilme davranışının 

sonuçları olarak belirttikleri görüşler genel olarak beş tema altında toplanmaktadır. 

Bu temalara ait frekans ve yüzde dağılımlarına Çizelge 22’de yer verilmiştir. 

Çizelge 22 

Öğretmenlerin İşten Geri Çekilme Davranışlarının Sonuçlarına İlişkin Öğretmen 

Görüşlerinin Frekans-Yüzde Dağılımları 

Temalar Görüşler ƒ % 

Eğitim-Öğretim 
Açısından Yarattığı 
Olumsuz Sonuçlar 

Ö1- “Öğrencilerin akademik başarılarına yansır. İlkokul 
çok önemli öğrencilerin temeli sağlam olmalı. Daha 
sonraki kademelerde sorun yaşanabilir.” 

19 58 

İletişim Açısından 
Yarattığı Olumsuz 
Sonuçlar 

Ö3- “Gruptan soyutlanma, öğretmen arkadaşlarla bu 
tarz iletişimsizlikler gerçekleşiyor.” 
Ö4- “İdareyle, öğrenciyle iletişimde sorun yaşanır.” 

6 18 

Bireysel Sonuçlar 

Ö12- “Öğretmen içinde kendini gerçekleştiremiyor 
kendini faydasız hissediyor, kendini yenilemiyor. Yani 
öğretmeni geriye götürüyor gerçek kapasiteni 
kullanamıyorsun.” 

3 9 

Toplumsal 
Sonuçlar 

Ö13- “Aslında doğru orantılı bir şey düşerse her şey 
düşer. Tüm toplum etkilenir.” 

3 9 

Diğer Sonuçlar 

Ö1- “Öğrencilerin sosyal yönlerine de yansır.” 
Ö3- “Okul atmosferini olumsuz etkiler hani diğer 
arkadaşlarda bakacak ben çabalıyorum diğer arkadaş 
öyle yapmıyor yaptırımı da yok bu tarz şekilde olursa bu 
atmosferi olumsuz etkiler.” 

2 6 

Toplam  33 100
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Çizelge 22’ye göre öğretmenlerin işten geri çekilme davranışlarının 

sonuçlarına ilişkin görüşleri “eğitim-öğretim açısından yarattığı olumsuz sonuçlar” 

ve “iletişim açısından yarattığı olumsuz sonuçlar” temalarında yoğunlaşmıştır. 

Öğretmenler bununla birlikte bu tür davranışların bireysel ve toplumsal sonuçları 

olacağını da ifade etmişlerdir. Ayrıca okul atmosferinin veya öğrencilerin sosyal 

yönlerinin olumsuz etkilenmesi gibi belirtilen farklı görüşler de diğer görüşler 

temasında birleştirilmiştir. 

Okul yöneticileri ile yapılan görüşmelerde öğretmenlerin işten geri çekilme 

davranışlarına ilişkin görüşleri de çeşitli temalar altında toplanmış, buna göre elde 

edilen temaların frekans ve yüzde dağılımlarında Çizelge 23’de yer verilmiştir.  

Çizelge 23 

Öğretmenlerin İşten Geri Çekilme Davranışlarının Sonuçlarına İlişkin Yönetici 

Görüşlerinin Frekans-Yüzde Dağılımları 

Temalar Görüşler ƒ % 

Eğitim-Öğretim 
Açısından 
Yarattığı 
Olumsuz 
Sonuçlar 

Y1- “En çok etkilenen öğrenciler. Çünkü derste 
öğretmenin motivasyonu düştüğü için, bu öğretmenlerin 
genelde dersleri oyun şeklinde geçirdiklerini görüyoruz, 
dışarıda geçirdiklerini görüyoruz. En fazla öğrenciler 
etkileniyor.” 
Y6- “Öğrencilerin eğitim öğretimini olumsuz etkiliyor.” 
Y10- “Sınıfta illaki öğrenciler zarar görecektir.” 

13 28 

Okulda Yarattığı 
Olumsuz 
Sonuçlar 

Y7- “Okulun düzenini bozar.” 
Y9- “İsteksiz öğretmen okula veli desteği de 
sağlayamıyor.” 
Y11- “Okulun imajını etkiler.” 

12 26 

İletişim Açısından 
Yarattığı 
Olumsuz 
Sonuçlar 

Y5- “Okul idaresiyle iletişimsizlik” 
Y7- “Öğretmenler odasına gitmeyebilir. Diğer 
arkadaşlarla görüşmemek adına.” 

11 24 

Bireysel Sonuçlar 

Y6- “Psikolojik olarak bunalıma girer.” 
Y15- “Bence kişiye de zarar verir. Sonuçta istemeyerek 
geliyorsun belli bir süre sonra azap haline döner, hani 
bunalıma götürebilir kişiyi.” 

5 11 

Diğer Sonuçlar 

Y9- “Biz genelde istekli olan öğretmenlere görev 
veriyoruz. İsteksiz öğretmenlere görev vermiyoruz. İstekli 
olan öğretmenler de yakınıyor sürekli onlara görev 
verildiği için.” 
Y14- “Okul dışındaki işlerle uğraşmaya başlıyorlar, 
kendilerine ikinci bir meslek ya da bir hobi edinmeye 
çalışıyorlar.” 

5 11 

Toplam  46 100

Çizelge 23’den görüldüğü üzere yöneticiler de öğretmenlerle benzer şekilde 

öğretmenlerin işten geri çekilmesinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde ve okul 
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paydaşları arasındaki iletişimde sorunlara yol açacağını belirtmişlerdir. Ancak okul 

yöneticilerin dikkat çektiği bir başka konu bu tür davranışların okulda da bazı 

sorunlara neden olacağıdır. Okul yöneticileri bu tür davranışları sergileyen 

öğretmenlerin velilerle iletişiminde sorunlar yaşayacağını bunun sonucunda da okula 

sağlanan veli desteğinde azalma yaşanabileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca yöneticilere 

göre bu tür davranışlarda zarar görmesi muhtemel diğer bir etken okul imajıdır.  

Okul imajı zarar gören okulun da öğrenci çekmede başarısız olacağı ifade edilmiştir. 

Bu konudaki yönetici görüşlerinden bazıları şu şekildedir: 

Y1- “Veli kayıt döneminde öğrencisini sizin okulunuza kayıt ettirmek 
istemiyor. Çünkü öğretmenin başarısı sizi doğrudan etkiliyor. Okulundan 
soğumuş, mesleğini sevmeyen, ilgisiz, hazırlıksız gelen bir öğretmen sizin 
başarınızda size de ciddi problem yaratıyor.” 

Y9- “İsteksiz öğretmen okula veli desteği de sağlayamıyor.” 

Öğretmenlerin işten geri çekilme davranışlarına ilişkin sonuçlar ele 

alındığında öğretmen ve yöneticilerin eğitimin niteliğinde yaşanacak sorunlara 

işaret ettiği görümektedir. Nitekim yapılan birçok araştırma da öğretmenlerin 

işten geri çekilme davranışı sergilemelerinin öğrencilerin başarılarına olumsuz 

etki edeceği savunulmaktadır. Örneğin birçok araştırmacı öğretmenlerin geç 

kalma (Shapira-Lishchinsky ve Rosenblatt (2012) ve devamsızlık (Beavers, 

1981; Cantrell, 2003; Chaudhury, Hammer, Kremer, Mularidharan ve Rogers, 

2004; Finlayson, 2009; Pitkoff, 1989; Womble, 2001; Woods, 1990) 

davranışlarının öğrencilerin başarılarında olumsuz bir etkiye sahip olduğunu 

ifade etmektedir. 

Çalışma Etiğine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin çalışma etiğine ilişkin 

görüşleri, “çalışma odaklılık” ve “haz odaklılık” alt boyutlarında sunulmuş ve 

yorumlanmıştır. 

Çalışma Odaklılık Boyutuna İlişkin Bulgular 

Çalışma odaklılık boyutuna ilişkin öğretmen ve yönetici görüşlerinin 

aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmış, analiz sonuçları Çizelge 

24’da sunulmuştur. 
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Çizelge 24’den anlaşılacağı gibi, çalışma odaklılık boyutunun “çalışmaya 

adanmışlık” alt boyutundaki ifadelere öğretmenler ( X = 2.98) ve yöneticiler ( X = 

3.15) orta düzeyde katılmaktadır. Bu alt boyutta “beni hayatta en mutlu eden şey 

çalışmaktır” ifadesine hem öğretmenler ( X = 3.49) hem de yöneticiler ( X = 3.49) 

büyük ölçüde katılmaktadır. 

Çizelge 24 

Çalışma Odaklılık Boyutuna İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin Aritmetik 

Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

No Ölçek Maddesi 
Öğretmenler Yöneticiler 

X ss X  ss 

 Çalışmaya Adanmışlık     

1.  
İnsanlar, başarısızlıklarının nedenini tembel 
olmalarında aramalıdırlar. 

3.34 1.17 3.27 1.24 

2.  
Bir insanın değerini işinde gösterdiği başarı ile 
ölçebiliriz. 

2.60 1.24 3.07 1.26 

3.  
Sıkı çalışma alışkanlığı olmayan kişilerin zayıf 
karakterli kişiler olduklarını düşünürüm. 

2.47 1.16 2.70 1.17 

4.  Beni hayatta en mutlu eden şey çalışmaktır. 3.49 1.12 3.49 1.12 

5.  
Diğer koşulları aynı olsa bile sorumluluğu fazla olan 
işi tercih ederim. 

3.01 1.12 3.22 1.17 

Alt Boyut Ortalaması 2.98  3.15  

 İş Disiplini     
6.  İş ortamında çalışkan biri olarak tanınırım. 3.86 .91 3.97 .90 
7.  İş ortamında disiplinli çalışmam ile tanınırım. 3.98 .94 3.87 .92 
8.  İşimde daima elimden gelenin en iyisini yaparım. 4.49 .66 4.36 .77 
9.  Mesai/ders saatlerine titizlikle uyarım. 4.47 .70 4.36 .80 

Alt Boyut Ortalaması 4.20  4.14  

 Göreve Bağlılık     

10.  Çok ağır hasta olmadıkça sağlık raporu almam. 4.71 .60 4.55 .78 

11.  Sık sık izin almak beni rahatsız eder.  4.79 .50 4.71 .52 

12.  
Bir insanın üstlendiği işi başarıncaya kadar sıkı 
biçimde çalışması gerektiğine inanırım. 

4.58 .64 4.42 .79 

Alt Boyut Ortalaması 4.69  4.56  

 İşle Bütünleşme     

13.  
Emekliliğim gelmiş olsa bile çalışmaya devam 
ederim. 

3.19 1.42 3.36 1.35 

14.  Piyangodan büyük ikramiye çıksa bile çalışırım. 3.46 1.40 3.11 1.44 
15.  Eğer sıkıntı çekmeseydik hayatın anlamı olmazdı. 3.38 1.26 3.41 1.28 

Alt Boyut Ortalaması 3.34  3.19  
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  Çalışma odaklılığın “iş disiplini” alt boyutundaki ifadelere yöneticiler ( X = 

4.14) büyük ölçüde katılırken, öğretmenler ( X = 4.20) tamamen katılmaktadır. 

“İşimde daima elimden gelenin en iyisini yaparım” ve “mesai/ders saatlerine 

titizlikle uyarım” ifadeleri hem öğretmenlerin hem de yöneticilerin en yüksek 

düzeyde katılım gösterdikleri görüşlerdir. Buna göre öğretmen ve yöneticilerin iş 

disiplini konusuna oldukça önem verdikleri, kurallara riayet ettikleri ve işe geç gelip 

erken ayrılma gibi davranışları sergilemedikleri söylenebilir.  

 “Göreve bağlılık” alt boyutunda yer alan ifadelere hem öğretmenlerin ( X = 

4.69)  hem de yöneticilerin ( X = 4.56)  tamamen katıldığı görülmektedir. Bu alt 

boyuttaki “sık sık izin almak beni rahatsız eder” ifadesine hem öğretmenler ( X = 

4.79)  hem de yöneticiler ( X = 4.71)  göreli olarak daha fazla katılmaktadır.  

 Çalışma odaklılık boyutunun “işle bütünleşme” alt boyutundaki ifadelere ise 

öğretmenler ( X = 3.34) ve yöneticiler ( X = 3.19) orta düzeyde katılmaktadır. İşle 

bütünleşme alt boyutunda öğretmenlerin en yüksek düzeyde katılım sağladığı görüş 

“piyangodan büyük ikramiye çıksa bile çalışırım” ( X = 3.46)  ifadesi iken, 

yöneticilerin bu alt boyutta en yüksek düzeyde katılım sağladığı görüş “eğer sıkıntı 

çekmeseydik hayatın anlamı olmazdı” ( X = 3.41) ifadesidir. 

 Çalışma odaklılığın bileşenleri olan “çalışmaya adanmışlık”, “iş disiplini”, 

“göreve bağlılık” ve “işle bütünleşme” boyutlarından katılımcıların çalışmaya 

oldukça önem verdikleri, çalışmayı mutluluk kaynağı olarak gördükleri, işlerine ve 

görevlerine bağlı oldukları, maddi ihtiyaçları olmadığında bile sıkı çalışmaya değer 

verdikleri, diğer bir ifadeyle çalışma odaklı oldukları ve püritan etik değerleri 

benimsedikleri söylenebilir. Celep, Doyuran, Sarıdede ve Değirmenci (2004) 

tarafından yapılan çalışma da benzer şekilde öğretmenlerin çok çalışmaya, işe 

odaklanmaya, zamanı etkili ve verimli kullanmaya, çalışmayı ve verimliliği olumlu 

yönde etkileyecek etik değerlere önem verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 
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Çalışma Odaklılık Boyutuna İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin Bağımsız 

Değişkenlere Göre Karşılaştırılması 

Çalışma odaklılık boyutuna ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri cinsiyet, 

kıdem ve eğitim durumu bağımsız değişkenlere göre incelenmiş ve fark analizi 

bulguları değişkenlere ilişkin başlıklar altında verilmiştir.  

Cinsiyet değişkenine ilişkin bulgular. Araştırmaya katılan öğretmen ve 

yöneticilerin çalışma odaklılık boyutuna ilişkin görüşleri arasında cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı fark olup olmadığı t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz 

sonuçları Çizelge 25’de yer almaktadır. 

Çizelge 25 

Çalışma Odaklılık Boyutuna İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin Cinsiyet 
Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları 
 

Görev Grup N 
Sıra 
Ort 

ss sd t p 
Anlamlı 

Fark 

Ç
al

ış
m

a 
O

d
ak

lı
lı

k 

Ö
ğr

et
m

en
 

Kadın 305 55.67 .43 379 .83 .41 - 

Erkek 76 56.46 .83    
 

Y
ön

et
ic

i Kadın 43 55.86 1.23 196 .01 .99 - 

Erkek 155 55.86 .70    
 

 
Çizelge 25’den görüldüğü gibi, çalışma odaklılık boyutuna ilişkin görüşler 

cinsiyet değişkenine göre öğretmen [t(379)=.83; p>.05] ve okul yöneticileri [t(196)=.01; 

p>.05] arasında anlamlı farklılık göstermemektedir. 

Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde, kadınların erkeklere göre daha 

yüksek püritan etik değerlere sahip oldukları (Furnham, 1991; Furnham ve 

Rajamanickam, 1992; Hill, 1997) ya da erkeklerin kadınlara göre daha fazla püritan 

etik değerleri benimsedikleri çalışmalara (Wentwort ve Chell, 1997) rastlamak 

mümkündür. Bu bulgular mevcut araştırmanın bulgularıyla tutarlı olmasa da Tang ve 

Tzeng (1991), Çelik (2008), Meriac, Poling ve Woehr (2009) ile Aldemir’in (2012) 

çalışmalarıyla ortaya koydukları püritan etik değerlerin cinsiyet faktörü ile arasında 

bir ilişki olmadığı yönündeki önermesi ile tutarlıdır. 

 Kıdem değişkenine ilişkin bulgular. Çalışma odaklılık boyutuna ilişkin 

öğretmen ve yönetici görüşleri arasında kıdem değişkenine göre anlamlı fark olup 
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olmadığı Kruskal Wallis H testi ile sınanmıştır. Analiz sonuçları Çizelge 26’da 

verilmiştir.   

 Çizelge 26’da görüldüğü gibi, okul yöneticilerinin çalışma odaklılık boyutuna 

ilişkin görüşleri arasında yöneticilik kıdemi değişkenine göre anlamlı bir fark 

bulunmaz iken [x² (2)] = 4.13, p>.05], öğretmenlerin [x² (2)] = 21.77, p<.05]  

çalışma odaklılık boyutuna ilişkin görüşleri kıdem değişkenine göre anlamlı biçimde 

farklılaşmaktadır. Bu farkın kaynağını incelemek için kıdem grupları ikili 

kombinasyonlar halinde Mann Whitney U-testi ile incelenmiş ve farkın 

kaynaklandığı gruplar belirlenmiştir. 

Çizelge 26 

Çalışma Odaklılık Boyutuna İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin Kıdem 
Değişkenine Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 
 

Görev Kıdem N 
Sıra 
Ort 

ss sd x2 p 
Anlamlı 

fark 

Ç
al

ış
m

a 
O

d
ak

lı
lı

k 

Ö
ğr

et
m

en
 1-5 22 52.97 1.33 2 21.77 .00 1-3 

6-20 282 55.25 .44    2-3 
21+ 77 58.93 .80     

Y
ön

et
ic

il
er

 1-5 68 55.49 1.00 2 4.13 .13 - 

6-15 72 55.17 .96     

16+ 58 57.14 1.21     

Kıdemi 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlerin ( X = 58.93), diğer kıdem 

gruplarındaki öğretmenlerden daha yüksek düzeyde çalışma odaklı olduğu 

belirlenmiştir. Bu bulgu, öğretmenlik mesleğinin son dönemlerini yaşayan 

öğretmenlerin meslekleriyle daha fazla bütünleştikleri ve işlerini daha iyi 

benimsedikleri için çalışmaya karşı sahip oldukları algıların daha yüksek olduğu 

şeklinde yorumlanabilir. Öğretmenlik mesleğinde 1-5 yıl arasında kıdeme sahip 

öğretmenlerin, mesleğin son dönemlerini yaşayan 21 yıl ve üzerindeki kıdeme sahip 

öğretmenlere göre çalışma odaklılık algılarının daha düşük olması ise, mesleğin ilk 

yıllarındaki öğretmenlerin işle ilgili ortaya çıkan sorunlarla yüzleşmede yeterli 

deneyime sahip olmamaları, mesleğe yüksek beklenti ve ideallerle başlamaları, 

mesleğin toplumsal statüsünün eski değerini kaybetmesi, gibi etkenlerden 

kaynaklanabilir.  
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Balcı (2003) öğretmenlik mesleğinin ilk yıllarını, öğretmenlik kariyerinin en 

kritik ve güç dönemi olarak değerlendirmektedir. Yazar mesleğe yeni başlayan 

öğretmenlerin hem yöneticilerinden hem de meslektaşlarından yeterli desteği 

alamadıkları için pek çoğunun kariyerinden vazgeçtiğini ve cesaretinin kırıldığını 

ifade etmektedir. O halde, mesleğin son dönemlerini yaşayan öğretmenlerde çalışma 

odaklılık algısının yüksek olması, çalışanların meslekte deneyim kazanıp 

profesyonelleştikçe mesleğe daha iyi uyum sağladıkları ve bu sebeple çalışmayı 

mutluluk kaynağı olarak gördükleri şeklinde yorumlanabilir. 

 Eğitim durumu değişkenine ilişkin bulgular. Çalışma odaklılık boyutuna 

ilişkin öğretmen ve yönetici görüşlerinin eğitim durumu değişkenine göre Kruskal 

Wallis H testi sonuçları Çizelge 27’de verilmiştir.   

Çizelge 27 

Çalışma Odaklılık Boyutuna İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin Eğitim 
Durumu Değişkenine Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 
 

Görev 
Eğitim 
Durumu 

N 
Sıra 
Ort 

sd x2 p 
Anlamlı 

fark 

Ç
al

ış
m

a 
O

d
ak

lı
lı

k 

Ö
ğr

et
m

en
 Ön lisans 45 57.59 2 4.05 .132 - 

Lisans 312 55.49     

Lisansüstü 24 56.90     

Y
ön

et
ic

i Ön lisans 26 56.40 2 1.11 .574 - 

Lisans 131 55.25     
Lisansüstü 41 57.45     

 

Çizelge 27’de görüldüğü gibi, öğretmen [x² (2)] = 4.05, p>.05]   ve okul 

yöneticilerinin [x² (2)] = 1.11, p>.05]   çalışma odaklılığa ilişkin görüşleri arasında, 

eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmamaktadır.  

Püritan etik değerlerin demografik değişkenlerle ilişkisini araştıran Tang ve 

Tzeng (1991) yaptıkları çalışmada eğitim düzeyi ile püritan çalışma etiği değerleri 

arasında negatif yönde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Araştırmaya göre eğitim 

düzeyi düşük bireyler püritan etik değeleri daha fazla benimsemektedir. Ancak 

yapılan başka bir çalışmada üniversite mezunu olan bireylerin aldığı püritan çalışma 

etiği puanların, lise mezunu olanlardan anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca lise mezunu olan bireylerin puanlarının, ilkokul mezunu 

olanlardan anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir (Aldemir, 2012). Bıyık 
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(2010) tarafından yapılan çalışma da benzer şekilde doktora ve yüksek lisans eğitim 

düzeyine sahip bireylerin, anlamlı bir şekilde diğer gruplardan daha yüksek düzeyde 

püritan çalışma etiği değerlerini benimsediği bulunmuştur. Görüldüğü gibi püritan 

etik değerlerin eğitim durumu değişkenine göre farklılaşma durumu yapılan 

çalışmalarda farklılık göstermektedir. Buna göre, eğitim durumu değişkeninin 

çalışanların çalışma odaklılık değerlerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı 

söylenebilir. 

Haz Odaklılık Boyutuna İlişkin Bulgular 

Haz odaklılık boyutuna ilişkin öğretmen ve yönetici görüşlerinin aritmetik 

ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmış, analiz sonuçları Çizelge 28’de 

sunulmuştur. 

Çizelge 28 

Haz Odaklılık Boyutuna İlişkin Öğretmen ve Okul Yöneticisi Görüşlerinin Aritmetik 

Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

No Ölçek Maddesi 
Öğretmenler Yöneticiler 

X ss X  ss 
 Başarıyı Dış Faktörlere Bağlama     

1.  
Hayatta başarılı olmak için arkanızda güçlü kişilerin 
desteği olmalıdır. 

2.65 1.31 2.97 1.33 

2.  
Başarılı ve zengin olmanın yolu çalışkanlıktan değil 
kurnazlıktan geçmektedir. 

2.18 1.31 2.20 1.26 

3.  
İnsan kolay yoldan kazanma fırsatları önüne 
çıktığında değerlendirmelidir. 

2.11 1.26 2.12 1.09 

Alt Boyut Ortalaması 2.31  2.43  
Anı Yaşama     

4.  
İnsanın önce kendini, sonra başkasını düşünmesi 
gerekir.  

2.53 1.25 2.37 1.17 

5.  
İnsan ömrü sınırlı olduğu için, bu dünyada daha iyi 
yaşamaya bakmalıdır. 

3.13 1.30 3.10 1.31 

6.  
Benim için hayatta mutlak doğru ya da mutlak yanlış 
yoktur. 

3.13 1.31 3.11 1.37 

7.  
Hayat çok ciddiye almaya gelmez insan mümkün 
olduğunca hayatın keyfini çıkarmalıdır. 

2.92 1.24 2.65 1.23 

8.  İnsan içinden geldiği gibi yaşamalıdır. 3.16 1.28 3.04 1.24 
Alt Boyut Ortalaması 2.97  2.85  

 Yararcılık     

9.  
Geçmiş geçmişte kaldığı için benim için tarihsel 
konuların önemi yoktur. 

2.00 1.16 1.92 1.09 

10.  
İdealist olmayı eski moda bir yaklaşım olarak 
düşünürüm. 

1.84 1.12 1.76 1.06 

11.  
İş hayatında yüksek ücreti iyi bir kariyere tercih 
ederim. 

2.57 1.28 2.37 1.15 

Alt Boyut Ortalaması 2.14  2.02  
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 Çizelge 28’den görüleceği üzere, haz odaklılık boyutunun “başarıyı dış 

faktörlere bağlama” alt boyutundaki ifadelere öğretmen ( X = 2.31) ve yöneticiler (

X = 2.43)  az katılmaktadır. Bu alt boyutta öğretmen ( X = 3.13) ve yöneticilerin (

X = 3.10) en yüksek düzeyde katılım gösterdikleri görüş “hayatta başarılı olmak için 

arkanızda güçlü kişilerin desteği olmalıdır” ifadesi olmuştur. Öğretmen ve 

yöneticilerin başarıyı dış faktörlere bağlama alt boyutundaki ifadelere düşük düzeyde 

katılmaları, hedonist çalışma etiğinin başarıyı sağlamada sıkı çalışmadan ziyade 

kişisel ilişkilerin ve şans faktörünün önemli olduğuna dair önermesinin katılımcılar 

tarafından benimsenmediğini ortaya koymaktadır.  

 “An yaşama” alt boyutundaki ifadelere ise öğretmen ( X = 2.97)  ve 

yöneticilerin ( X = 2.85)  orta düzeyde katıldıkları görülmektedir. Öğretmenler bu alt 

boyutta “insan içinden geldiği gibi yaşamalıdır” ( X = 3.16)  ifadesine göreli olarak 

daha fazla katılmaktadırlar. Yöneticilerin bu alt boyutta en fazla katıldıkları görüş ise 

“Benim için hayatta mutlak doğru ya da mutlak yanlış yoktur” ( X = 3.11)  ifadesidir. 

Bozkurt’un (2000) yapmış olduğu çalışmada da “insan mümkün olduğunca hayatın 

keyfini çıkartmalıdır” (%82.4)  ve “mutlak doğru ya da mutlak yanlış diye birşey 

yoktur” (64.4) ifadelerine öğrencilerin çoğunlukla katıldıkları saptanmıştır.  

Haz odaklılığın “yararcılık” alt boyutundaki ifadelere hem öğretmenler hem 

de yöneticiler az katılmaktadır. “İş hayatında yüksek ücreti iyi bir kariyere tercih 

ederim.” ifadesi katılımcıların en yüksek düzeyde katıldıkları ifadedir. Buna göre 

öğretmen ve yöneticilerin maddi olarak yeterli doyuma ulaşmadıkları sonucuna 

gidilebilir.  

 Haz odaklılık boyutunun “başarıyı dış faktörlere bağlama”, “anı yaşama” ve 

“yararcılık” alt boyutundaki ifadeler birlikte ele alındığında öğretmen ve 

yöneticilerin bu ifadelere az katıldıklarını, dolayısıyla haz odaklı olmadıklarını yani 

hedonist çalışma etiği değerlerini benimsemediklerini söylemek mümkündür. O 

halde, öğretmen ve yöneticilerin sadece anı yaşama, kısa yoldan köşeyi dönme gibi 

hedonist çalışma etiği değerlerini yansıtan felesefeyi tamamen benimsemedikleri 

ifade edilebilir. 
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Haz Odaklılık Boyutuna İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin Bağımsız 

Değişkenlere Göre Karşılaştırılması 

Haz odaklılık boyutuna ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri cinsiyet, kıdem 

ve eğitim durumu bağımsız değişkenlere göre incelenmiş ve fark analizi bulguları 

değişkenlere ilişkin başlıklar altında verilmiştir.  

Cinsiyet değişkenine ilişkin bulgular. Araştırmaya katılan öğretmen ve 

yöneticilerin haz odaklılık boyutuna ilişkin görüşleri arasında cinsiyet değişkenine 

göre anlamlı fark olup olmadığı t testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları Çizelge 

29’da yer almaktadır. 

Çizelge 29 

Haz Odaklılık Boyutuna İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin Cinsiyet 

Değişkenine Göre T- Testi Sonuçları 

 
Görev Grup N 

Sıra 
Ort 

ss sd t p 
Anlamlı 

Fark 

H
az

 O
d

ak
lı

lı
k

 

Ö
ğr

et
m

en
 

Kadın 305 27.83 .47 379 1.80 .07 - 

Erkek 76 29.76 .99    
 

Y
ön

et
ic

i Kadın 43 27.76 .85 196 .13 .90 - 

Erkek 155 27.59 .63    
 

 

Çizelge 29’da görüldüğü gibi, öğretmenlerin haz odaklılık boyutuna ilişkin 

görüşleri cinsiyet değişkenine göre öğretmen [t(379)=1.80; p>.05] ve okul yöneticileri 

[t(196)=.13; p>.05] arasında anlamlı farklılık göstermemektedir. Kırgız, Türk ve 

Avustralyalı öğrencilerin püritan ve hedonist etik değerlerini inceleyen Bozkurt, 

Bayram, Furnham ve Dawes (2010), Avustralyalı öğrencilerin hedonizme yönelik 

görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığını, Türk ve Kırgız öğrenciler 

de ise kadınların erkeklere göre daha fazla hedonizm değerlerini benimsediklerini 

bulmuştur. Üniversite öğrencileriyle yapılan farklı bir çalışmada da kadınların ( X = 

2.97) erkeklere ( X = 2.91) göre az da olsa daha yüksek hednoizm ortalamasına sahip 

oldukları tespit edilmiştir (Bozkurt, 2005). Ancak bu çalışmanın öğrencilerle birlikte, 
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farklı sektörde yürütülmesi mevcut araştırma sonuçları ile benzerlik göstermemesinin 

sebebi olabilir. 

 Kıdem değişkenine ilişkin bulgular. Haz odaklılık boyutuna ilişkin öğretmen 

görüşlerinin kıdem değişkenine göre anlamlı biçimde farklılaşıp farklılaşmadığı 

Kruskal Wallis H testiyle, yönetici görüşlerinin farklılaşıp farklılaşmadığı ise tek 

yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Analiz sonuçları Çizelge 30’da verilmiştir.   

Çizelge 30 

Haz Odaklılık Boyutuna İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin Kıdem 

Değişkenine Göre Analiz Sonuçları 

 
Görev Kıdem N 

Sıra 
Ort 

ss sd x2 p 
Anlamlı 

fark 

H
az

 
O

d
ak

lı
lı

k
 

Ö
ğr

et
m

en
 

1-5 22 30.82 1.85 2 3.38 .18 - 

6-20 282 27.96 .47     

21+ 77 28.44 1.10     

 
Görev Kıdem N 

Sıra 
Ort 

ss sd F p 
Anlamlı 

fark 

H
az

 
O

d
ak

lı
lı

k
 

Y
ön

et
ic

i 1-5 68 28.26 .86 2 1.19 .31 - 

6-15 72 28.03 .90 195    

16+ 58 26.37 .99 197    

 

Çizelge 30’da görüldüğü gibi, haz odaklılık boyutuna ilişkin öğretmen 

[x²(2)= 3.38, p>.05] ve yönetici (F(2, 195)=1.19, p>.05) görüşleri kıdem değişkenine 

göre anlamlı biçimde farklılaşmamaktadır. Aldemir’in (2012) hedonist çalışma 

etiğinin bir boyutu olarak kabul edilebilecek olan boş zaman etiğini incelediği 

çalışmasında benzer şekilde, araştırmaya katılan bireylerin kıdem değişkeni ile boş 

zaman etiği arasında anlamlı bir farkın olmadığını tespit etmiştir. Bu yönüyle iki 

araştırmanın bulguları benzerlik göstermektedir. 

Eğitim durumu değişkenine ilişkin bulgular. Haz odaklılık boyutuna ilişkin 

öğretmen ve yönetici görüşlerinin arasında eğitim durumu değişkenine göre anlamlı 

bir fark olup olmadığı Kruskal Wallis H testiyle sınanmıştır. Analiz sonuçları 

Çizelge 31’de verilmiştir.   
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Çizelge 31 

Haz Odaklılık Boyutuna İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin Eğitim Durumu 

Değişkenine Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

 
Görev 

Eğitim 
Durumu 

N 
Sıra 
Ort 

ss sd x2 p 
Anlamlı 

fark 

H
az

 O
d

ak
lı

lı
k

 

Ö
ğr

et
m

en
 Ön lisans 45 27.45 1.54 2 1.40 .50 - 

Lisans 312 28.25 .45     

Lisansüstü 24 29.21 1.81     

Y
ön

et
ic

i Ön lisans 26 28.62 1.18 2 2.38 .30 - 

Lisans 131 27.05 .66     

Lisansüstü 41 28.81 1.24     

 

Çizelge 31’de görüldüğü gibi, haz odaklılık boyutuna ilişkin hem öğretmen 

[x² (2) = 1.40, p>.05] hem de yönetici [x² (2) = 2.38, p>.05] görüşleri arasında eğitim 

durumu değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Bu bulgu, öğretmenlerin 

ve yöneticilerin eğitim durumlarının haz odaklı olmalarında herhangi bir farklılığa 

yol açmadığını göstermektedir. Öğretmen ve yöneticilerin haz odaklılık boyutuna 

ilişkin ortalamalarına bakıldığında, hem öğretmenlerde ( X = 29.21) hem de 

yöneticilerde ( X = 28.81) lisansüstü öğrenime sahip katılımcıların diğer gruplardaki 

katılımcılara göre haz odaklılığa ilişkin ortalamalarının daha yüksek olduğu,  

görülmektedir. Buna göre lisansüstü eğitim düzeyine sahip katılımcıların daha fazla 

hedonizm değerlerini benimsedikleri söylenebilir, ancak bu fark anlamlı değildir.  

Öğretmenlerin İşten Geri Çekilme Davranışlarının Çalışma Etiği Değerleri İle 

İlişkisine Yönelik Bulgular 

 Bu başlık altında öğretmenlerin işten geri çekilme davranışlarının çalışma 

etiği değerleri ile olan ilişkisine yönelik analizler yer almaktadır. Öğretmenlerin işten 

geri çekilme davranışlarına ilişkin görüşlerinin çalışma etiği değerleri ile olan 

ilişkinin düzeyini ya da miktarını ve yönünü açıklayabilmek için Spearman-Brown 

Sıra Farkları korelasyon katsayısı kullanılmıştır.  
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Öğretmenlerin Fiziksel Geri Çekilme Davranışlarının Çalışma Etiği Değerleri İle 

İlişkisi 

 Öğretmenlerin fiziksel geri çekilme davranışlarının çalışma etiği değerleri ile 

olan ilişkisini saptamak için öncelikle fiziksel geri çekilme davranışlarının çalışma 

odaklılık alt boyutları ile olan ilişkisini belirlemeye yönelik Spearman-Brown Sıra 

Farkları korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Analiz sonuçları Çizelge 32’de 

sunulmuştur. 

Çizelge 32 

Fiziksel Geri Çekilme Davranışları İle Çalışma Odaklılık Boyutları İçin Spearman-

Brown Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı Sonuçları 

Değişkenler  

Fiziksel 
Geri 

Çekilme 
Davranışları

Çalışmaya 
Adanmışlık

İş 
Disiplini 

Göreve 
Bağlılık 

İşle 
Bütünleşme

Fiziksel Geri 
Çekilme 
Davranışları 

1.00     

Çalışmaya 
Adanmışlık 

-.21* 1.00    

İş Disiplini -.10 .26** 1.00   

Göreve Bağlılık -.11* .09 .46** 1.00  

İşle Bütünleşme -.03 .32** .14** .19** 1.00 

Çizelge 32’den görüldüğü üzere fiziksel geri çekilme davranışları ile çalışma 

odaklılığın alt boyutlarından iş disiplini (r=-.10, p>.05)  ve işle bütünleşme (r=.03, 

p>.05) arasında anlamlı bir ilişki bulunmaz iken, çalışmaya adanmışlık (r=-.21, 

p<.05) ve göreve bağlılık (r=-.11, p<.05) arasında düşük düzeyde anlamlı negatif 

ilişki bulunmaktadır. 

Çalışmaya adanmışlık alt boyutu incelendiğinde, bu alt boyut ile fiziksel geri 

çekilme davranışları arasında negatif yönde, anlamlı ilişki olduğu ve buna göre 

öğretmenlerin çalışmaya adanmışlık düzeylerinin arttıkça, büyük ölçüde daha az 

fiziksel geri çekilme davranışları sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulguya 

dayanarak kendini çalışmaya adayan ve sorumluluk almaktan kaçmayan bireylerin 

daha düşük düzeyde fiziksel geri çekilme davranışları sergileyeceklerini söylemek 

mümkündür.  
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Fiziksel geri çekilme davranışlarıyla negatif yönde anlamlı ilişki gösteren bir 

diğer alt boyut göreve bağlılıktır. Öğretmenlerin göreve bağlılık düzeyleri artıkça 

daha düşük düzeyde fiziksel geri çekilme davranışları sergilemektedirler. Araştırma 

bulgularına göre, kendini çalışmaya adayan, sorumluluk sahibi, görevine bağlılık 

gösteren çalışanların daha düşük düzeyde fiziksel geri çekilme davranışları 

sergileyeceği söylenebilir.  

Bayram (2005) benzer şekilde çalışanların bağlılık duygularının artıkça işe 

geç gelme, devamsızlık ve işten ayrılma gibi istenmeyen davranışlarında azalma 

olacağını ileri sürmektedir. Ayrıca yapılan çalışmalarda, çalışmaya adanmışlık ve 

göreve bağlılık boyutlarını içinde barındıran püritan çalışma etiği değerlerinde 

yaşanacak azalmanın, devamsızlık ve işgücü devri gibi fiziksel geri çekilme 

davranışlarında artışa sebep olduğu ifade edilmektedir (Akt. Miller, Woehr ve 

Hudspeth, 2001). Bu bulgulardan hareketle çalışanların fiziksel geri çekilme 

davranışlarını azaltmada çalışmaya karşı olumlu tutumlara sahip olmalarının, diğer 

bir ifadeyle çalışma odaklı olmalarının önemli bir role sahip olduğu söylenebilir. 

Fiziksel geri çekilme davranışların çalışma etiğinin diğer boyutu olan haz 

odaklılık ile olan ilişkisini tespit amacıyla, fiziksel geri çekilme davranışlarının haz 

odaklılığın alt boyutları ile ilişkisini belirlemeye yönelik Spearman-Brown Sıra 

Farkları korelasyon katsayısı sonuçları Çizelge 33’de sunulmuştur. 

Çizelge 33 

Fiziksel Geri Çekilme Davranışları İle Haz Odaklılık Boyutları İçin Spearman-

Brown Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı Sonuçları 

Değişkenler  
Fiziksel Geri 

Çekilme 
Davranışları 

Başarıyı 
Dış 

Faktörlere 
Bağlama 

Anı Yaşama Yararcılık 

Fiziksel Geri Çekilme 
Davranışları 

1.00    

Başarıyı Dış Faktörlere 
Bağlama 

.13* 1.00   

Anı Yaşama .00 .35** 1.00  

Yararcılık .07 .47** .42** 1.00 

Çizelge 33’den görüldüğü üzere fiziksel geri çekilme davranışları ile haz 

odaklılığın anı yaşama (r=.00, p>.05) ve yararcılık (r=.07, p>.05) alt boyutları 
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arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  Ancak fiziksel geri çekilme davranışları 

ile başarıyı dış faktörlere bağlama (r=.13, p<.05) boyutu arasında düşük düzeyde 

anlamlı pozitif ilişki tespit edilmiştir. O halde, kişisel ilişkilerin ve şansın başarıda 

çalışmadan daha çok rolü olduğunu düşünen çalışanların daha yüksek düzeyde 

fiziksel geri çekilme davranışlarını sergileyeceklerini söylemek mümkündür. 

Öğretmenlerin Psikolojik Geri Çekilme Davranışlarının Çalışma Etiği Değerleri İle 

İlişkisi 

Öğretmenlerin psikolojik geri çekilme davranışlarının çalışma etiği değerleri 

ile olan ilişkisini saptamak için ilk olarak piskolojik geri çekilme davranışlarının 

çalışma odaklılığın alt boyutları ile olan ilişkisini belirlemeye yönelik Spearman-

Brown Sıra Farkları korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Analiz sonuçları Çizelge 

34’de sunulmuştur. 

Çizelge 34 

Psikolojik Geri Çekilme Davranışları İle Çalışma Odaklılık Boyutları İçin 

Spearman-Brown Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı Sonuçları 

Değişkenler  

Psikolojik 
Geri 

Çekilme 
Davranışları

Çalışmaya 
Adanmışlık

İş 
Disiplini 

Göreve 
Bağlılık 

İşle 
Bütünleşme

Psikolojik Geri 
Çekilme 
Davranışları  

1.00     

Çalışmaya 
Adanmışlık 

-.25** 1.00    

İş Disiplini -.06 .26** 1.00   

Göreve Bağlılık -.13* .09 .46** 1.00  

İşle Bütünleşme -.00 .32** .14** .19** 1.00 

Çizelge 34’ten anlaşılacağı üzere, öğretmenlerin psikolojik geri çekilme 

davranışları ile çalışma odaklılığın alt boyutlarından iş disiplini (r=-.06, p>.05)  ve 

işle bütünleşme (r=-.00, p>.05) arasında anlamlı bir ilişki bulunmaz iken, çalışmaya 

adanmışlık (r=-.25, p<.05) ve göreve bağlılık (r=-.13, p<.05) arasında düşük düzeyde 

anlamlı negatif yönde ilişki bulunmaktadır. 
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Araştırma bulgularına göre, kendini çalışmaya adayan, çalışmayı hayatın 

merkezine alan, görevine bağlı çalışanlar, psikolojik geri çekilme davranışlarını daha 

az sergilemektedirler. Diğer bir ifadeyle, çalışanların çalışmaya adanmışlık ve göreve 

bağlılık gibi etik değerlerindeki azalma, psikolojik geri çekilme davranışlarında 

artışa sebep olmaktadır. Nitekim çalışanların püritan etik değerlerini inceleyen 

Yandle (1992; Akt. Miller, Woehr ve Hudspeth, 2001), püritan çalışma etiği 

değerlerindeki azalmanın, psikolojik geri çekilme davranışı olarak kabul edilen 

düşük performans gösterme davranışında artışa neden olacağını ifade etmektedir. 

Psikolojik geri çekilme davranışların çalışma etiğinin diğer boyutu olan haz 

odaklılık ile olan ilişkisini tespit amacıyla, bu geri çekilme davranışlarının haz 

odaklılığın alt boyutları ile ilişkisini belirlemeye yönelik Spearman-Brown Sıra 

Farkları korelasyon katsayısı sonuçlarına Çizelge 35’de yer verilmiştir. 

Tablo 35 

Psikolojik Geri Çekilme Davranışları İle Haz Odaklılık Boyutları İçin Spearman-

Brown Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı Sonuçları 

Değişkenler  
Psikolojik 

Geri Çekilme 
Davranışları 

Başarıyı 
Dış 

Faktörlere 
Bağlama 

Anı Yaşama Yararcılık 

Psikolojik Geri Çekilme 
Davranışları 

1.00    

Başarıyı Dış Faktörlere 
Bağlama 

.19* 1.00   

Anı Yaşama .03 .35** 1.00  

Yararcılık .17* .47** .42** 1.00 

 Çizelge 35’den görüldüğü üzere psikolojik geri çekilme davranışları ile haz 

odaklılığın anı yaşama (r=.03, p>.05) alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır. Buna rağmen psikolojik geri çekilme davranışları ile haz odaklılığın 

başarıyı dış faktörlere bağlama (r=.19, p<.05) ve yararcılık (r=.17, p<.05) alt 

boyutları arasında düşük düzeyde anlamlı pozitif bir ilişki saptanmıştır. 

Çalışanların başarıyı dış faktörlere bağlama ve yararcılık gibi hedonist 

çalışma etiği değerlerini benimseme düzeyleri arttıkça, büyük ölçüde psikolojik geri 

çekilme davranışlarını sergileme düzeylerinin de artacağı söylenebilir.  Başka bir 

deyişle, başarının sıkı çalışmadan değil dış faktörlerden kaynaklandığına, pragmatik 
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bir yaklaşımla bugünden yarar sağlamaya, yüksek ücretin kariyerden daha önemli 

olduğuna inanan çalışanlar, psikolojik geri çekilme davranışlarını daha fazla 

sergilemektedirler.  

 

 

 

 

 



 

BÖLÜM IV 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde, araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve bu 

sonuçlara göre geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 

Sonuçlar 

Araştırma bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlar aşağıda alt başlıklar 

halinde sunulmuştur. 

Öğretmenlerin İşten Geri Çekilme Davranışlarına İlişkin Sonuçlar 

Öğretmenlerin işten geri çekilme davranışlarının iki boyutu olan fiziksel ve 

psikolojik geri çekilme davranışları ile bu davranışların nedenlerine ve sonuçlarına 

ilişkin görüşlerinden elde edilen sonuçlar, bu başlıklar altında verilmiştir. 

Fiziksel Geri Çekilme Davranışlarına İlişkin Sonuçlar 

Öğretmenler okulda fiziksel geri çekilme davranışlarını az sergilemektedirler 

ve işten fiziksel olarak tamamen geri çekilmemektedirler. Öğretmenlere göre, okul 

yöneticileri, öğretmenlerin fiziksel geri çekilme davranışlarını daha çok 

sergilediklerini düşünmektedirler. 

Öğretmenler fiziksel geri çekilme davranışlarından en çok ders aralarında 

verilen sürenin uzatılması davranışını sergilemektedirler. Bu davranışı hizmet içi 

eğitim, seminer ve sempozyumlara katılmamak izlemektedir. Öğretmenlerin en az 

sergiledikleri fiziksel geri çekilme davranışı ise dersten teneffüs zili çalmadan önce 

ayrılmaktır. 

  Öğretmenlerin fiziksel geri çekilme davranışları boyutunda cinsiyet ve eğitim 

durumu değişkenlerine göre öğretmen ve yönetici görüşleri arasında anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır. Öğretmenlerin fiziksel geri çekilme davranışlarına yönelik 

yönetici görüşlerinde eğitim durumu değişkenine göre anlamlı fark bulunmazken, 

öğretmen görüşlerinde eğitim durumu değişkenine göre anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. 
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Psikolojik Geri Çekilme Davranışlarına İlişkin Sonuçlar  

Öğretmenler, okulda psikolojik geri çekilme davranışlarını az 

sergilemektedirler. Okul yöneticileri öğretmenlere göre, fiziksel geri çekilme 

davranışlarının öğretmenler tarafından daha çok sergilendiğini düşünmektedirler. 

  Öğretmenlerin psikolojik geri çekilme davranışı olarak en çok sergilediği 

davranış, her fırsatta okuldan veya meslekten ayrılmanın dile getirilmesi, diğer bir 

ifadeyle işten ayrılma niyetidir. Okul yöneticilerine göre ise öğretmenler en çok 

çalışmaları gereken zamanda iş arkadaşlarıyla sohbet ederek işten psikolojik olarak 

geri çekilmektedirler. Öğretmenlerin en az sergilediği psikolojik geri çekilme 

davranışları ise derste özel işlerini yapmak ve sürekli saatine bakmaktır. 

Öğretmenlerin psikolojik geri çekilme davranışları boyutunda cinsiyet, kıdem 

ve eğitim durumu değişkenine göre öğretmen ve yönetici görüşleri arasında farklılık 

bulunmamaktadır. 

İşten Geri Çekilme Davranışlarının Nedenlerine İlişkin Sonuçlar 

Öğretmenlerin işten geri çekilmelerinde öne çıkan etken, üst sistemden 

kaynaklanan nedenlerdir. Öğretmenler bu boyutta en fazla kendilerine sahip 

çıkılmamasından ve Alo şikâyet hattına asılsız ihbarların gelmesinden rahatsız 

olmaktadırlar. Üst sistemden kaynaklanan nedeni sırasıyla kişisel nedenler ve okul 

yönetiminden kaynaklanan nedenler izlemektedir.  

İşten Geri Çekilme Davranışlarının Sonuçlarına İlişkin Sonuçlar 

Öğretmenlerin işten geri çekilmesinin en önemli sonucu uzun vadede tüm 

toplumu etkilemesidir. Ayrıca bu davranışların sergilenmesi eğitimin niteliğini 

düşüşe sebep olacaktır. 

Çalışma Etiğine İlişkin Sonuçlar 

Çalışma etiğinin çalışma odaklılık ve haz odaklılık boyutlarına ilişkin 

görüşlerinden elde edilen sonuçlar, bu başlıklar altında verilmiştir. 
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Çalışma Odaklılık Boyutuna İlişkin Sonuçlar  

Öğretmenlerin çalışma odaklılık değerlerine karşı sahip oldukları algı yüksek 

düzeydedir. Okul yöneticilerinin de benzer şekilde çalışma odaklılık değer algıları 

yüksek düzeyde bulunmaktadır.  

Çalışma odaklılık boyutunda hem öğretmenler hem de yöneticiler en çok 

göreve bağlılık, daha sonra sırasıyla iş disiplini, işle bütünleşme ve çalışmaya 

adanmışlık etik değerlerini benimsemektedirler.  

Çalışma odaklılığa ilişkin öğretmen görüşleri arasında cinsiyet ve eğitim 

durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Buna karşın kıdem 

değişkenine göre anlamlı farklılıklara rastlanmıştır. Kıdem değişkeni açısından 21 yıl 

ve üzeri kıdeme sahip öğretmenler diğer kıdem grubundaki öğretmenlere göre daha 

yüksek düzeyde çalışma odaklıdır. Çalışma odaklılığa ilişkin yönetici görüşleri 

arasında cinsiyet, kıdem ve eğitim durumu değişkenine göre anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır. 

Haz Odaklılık Boyutuna İlişkin Sonuçlar 

Haz odaklılık boyutuna ilişkin öğretmen ve yönetici algıları düşük 

düzeydedir. Haz odaklılık boyutunda öğretmen ve yöneticiler en çok anı yaşama, 

daha sonra sırasıyla başarıyı dış faktörlere bağlama ve yararcılık değerlerini 

benimsemektedirler. Haz odaklılığa ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri arasında 

cinsiyet, kıdem ve eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır. 

İşten Geri Çekilme Davranışlarının Çalışma Etiği Değerleri İle İlişkisine Yönelik 

Sonuçlar 

Öğretmenlerin fiziksel geri çekilme davranışları ile çalışma odaklılığın iş 

disiplini ve işle bütünleşme boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Ancak çalışma odaklılığın çalışmaya adanmışlık ve göreve bağlılık alt boyutları ile 

fiziksel geri çekilme davranışları arasında düşük düzeyde, negatif yönde, anlamlı bir 

ilişki bulunmaktadır. 
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Fiziksel geri çekilme davranışları ile haz odaklılığın alt boyutlarından anı 

yaşama ve yararcılık arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  Ancak fiziksel 

geri çekilme davranışları ile başarıyı dış faktörlere bağlama boyutu arasında düşük 

düzeyde anlamlı pozitif ilişki bulunmaktadır. 

  Öğretmenlerin psikolojik geri çekilme davranışları ile çalışma odaklılığın iş 

disiplini ve işle bütünleşme alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamakta, 

ancak çalışmaya adanmışlık ve göreve bağlılık alt boyutları arasında düşük düzeyde, 

negatif yönde, anlamlı ilişki bulunmaktadır. 

Psikolojik geri çekilme davranışları ile haz odaklılık boyutu olan haz 

odaklılığın anı yaşama arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Buna rağmen psikolojik 

geri çekilme davranışları ile haz odaklılığın başarıyı dış faktörlere bağlama ve 

yararcılık alt boyutları arasında düşük düzeyde anlamlı pozitif bir ilişki saptanmıştır. 

Öneriler 

Araştırma ile ulaşılan sonuçlara dayalı olarak geliştirilen öneriler aşağıda 

sunulmuştur. 

1. Öğretmenlerin işlerinden geri çekilmelerinde, üst yönetim tarafından 

kendilerine sahip çıkılmadığı düşüncesi ağır basmaktadır. Milli Eğitim 

Bakanlığı bu sorunun giderilmesi yolunda adımlar atmalıdır. Bu amaçla 

öğretmenlerin kendilerini yalnız ve yalıtılmış hissetmemeleri için 

öğretmenlerin gösterdikleri başarıları Bakanlık takdir etmeli, öğretmenlik 

mesleğinin saygınlığına zarar veren söylemlerden kaçınmalıdır. 

2. Araştırma bulgularına göre öğretmen-veli arasındaki iletişimin öğretmenlerin 

işlerinden soğumalarında oldukça önemli olduğu görülmektedir. Bu nedenle, 

öğretmen-veli ilişkilerini güven ve saygıya dayalı bir şekilde geliştirmek 

amacıyla okulda toplumsal etkileşimi artırıcı etkinlikler düzenlenerek okul 

yöneticileri karşılıklı güvenin olduğu bir okul iklimi yaratmalıdır.  

3. Öğretmenler işten geri çekilme davranışlarının sergilenmesinin eğitimin 

niteliğinde düşüşe sebep olacağını belirtmişlerdir. Bu sebeple öğretmenlerin 

mesleklerinden soğumamaları için hem okul yönetimi hem de üst yönetim 

tarafından gerekli önlemler alınmalıdır. Bu kapsamda, öğretmenlerin özlük 

hakları güçlendirilerek korunabilir. Beklentileri karşılanan ve görüşlerine 
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önem verilen öğretmenlerin, örgütsel destek algıları yüksek ve işten geri 

çekilme davranışlarını sergileme düzeyleri düşük olacaktır. 

4. Araştırma bulguları çalışma odaklılığın çalışmaya adanmışlık ve göreve 

bağlılık alt boyutları ile hem fiziksel hem de psikolojik geri çekilme 

davranışları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin fiziksel ve psikolojik geri çekilme 

davranışlarını azaltmak için öğretmenlerin çalışmaya adanmışlık ve göreve 

bağlılık gibi değerleri içeren püritan etik değerleri benimsemeleri 

sağlanmalıdır. Bu amaçla okul yöneticileri, öğretmenlerin işlerini ve 

mesleklerini daha fazla önemseyip özenle işlerini yerine getirmeleri için 

kendilerine güvenildiğini ve değer verildiğini hissetmelerini sağlamalı, 

okulun etkinliklerinde daha fazla inisiyatif almalarına izin vermelidir. 

5. Araştırma bulguları, mesleğin ilk dönemlerinde olan öğretmenlerin diğer 

kıdemdeki öğretmenlere göre daha düşük düzeyde çalışma odaklı olduğunu 

göstermektedir. Bu nedenle mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin okula ve 

mesleğe hemen uyum sağlamaları ve böylece çalışma odaklılık değerlerini 

daha yüksek düzeyde benimsemeleri için okullardaki kıdemli öğretmenlerin 

mesleğin yeni dönemlerindeki öğretmenlere mentörlük yapmaları, okul 

yöneticilerin mesleğe yeni başlayan ya da okula yeni gelen öğretmenlere 

destekçi bir biçimde yardımcı olmaları yararlı olacaktır. Ayrıca okula yeni 

gelen veya mesleğe yeni başlayan öğretmenler için okula uyum programları 

düzenlenebilir. 

6. Bu araştırmada ilkokul öğretmenlerin fiziksel ve psikolojik geri çekilme 

davranışları belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun yanında, bu davranışlar 

gelecekte branş öğretmenleri üzerinde ya da ortaöğretim kurumlarında 

yürütülebilir. 

7. Bu çalışmada öğretmenlerin işten geri çekilme davranışlarının çalışma etiği 

ile ilişkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda işten geri 

çekilme davranışlarının örgütsel bağlılık, örgütsel adanmışlık, örgütsel destek 

algısı, örgütsel vatandaşlık gibi farklı örgütsel davranış konuları ile ilişkilerini 

inceleyen araştırmalar yapılabilir. 
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EKLER 

Ek-1. Ölçekler
Ek-1. ÖĞRETMENLERİN İŞTEN GERİ ÇEKİLME DAVRANIŞLARI VE ÇALIŞMA 

ETİĞİ ÖLÇEĞİ Sayın Katılımcı, 
Bu anket, Ankara ili kamu ilkokullarında görev yapan öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin, öğretmenlerin işten geri 
çekilme davranış biçimlerine ve çalışma etiğine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. İşten geri 
çekilme davranışları, öğretmen ve okul arasında bir soğukluğun oluşması sonucu öğretmenleri görev ve 
sorumluluklarından uzaklaştıran her türlü davranıştır. Anket beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel 
bilgilere ilişkin sorular, ikinci bölümde öğretmenlerin işten geri çekilme davranış biçimleri, üçüncü bölümde işten geri 
çekilme davranışlarının nedenleri, dördüncü bölümde işten geri çekilmenin sonuçları, beşinci bölümde ise çalışma 
etiğine ilişkin ifadeler yer almaktadır. Sizden beklenen her ifadeyi dikkatle okuyarak, katılma durumunuzu en iyi 
yansıtan seçeneği işaretlemenizdir. Toplanan veriler, yalnızca araştırma amaçları doğrultusunda kullanılacak, başka bir 
kişi ya da kuruma verilmeyecektir. Araştırmaya sağlayacağınız katkı ve desteğiniz için teşekkür ederim. 

Araş. Gör. Özge ERDEMLİ 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü 
E-mail: ozge.erdemli8787@gmail.com 

1. BÖLÜM: KİŞİSEL BİLGİLER

Bu bölümde kişisel bilgilere ilişkin sorular yer almaktadır. Lütfen istenen bilgileri uygun olan yerlere yazınız. 

I.Cinsiyetiniz: Kadın  Erkek 

II.Göreviniz: Öğretmen  Yönetici 

III. Öğretmenlik Kıdeminiz
(Lütfen yazınız): 

…………………. yıl 

2. BÖLÜM: İŞTEN GERİ ÇEKİLME DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ
Aynı okulda görev yaptığınız öğretmenlerin aşağıda yer alan davranışları hangi sıklıkta sergilediklerini, her 

bir davranışın önündeki kutulardan yalnızca birisini işaretleyerek belirtiniz, her soru için tek bir seçeneği işaretleyiniz ve 
cevapsız soru bırakmayınız.

1. Fiziksel Geri Çekilme Davranışları H
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1. Hasta olmadıkları halde izin ve rapor almak     

2. Okula geç gelmek     

3. Dersten teneffüs zili çalmadan önce ayrılmak     

4. Planlanmış okul toplantılarına (zümre toplantısı, veli toplantısı vb.), törenlere katılmamak     

5. Görevli olarak okul dışında oldukları zamanlarda işleri çok erken bitse bile okula geri dönmemek     

6. Ders aralarında (teneffüste) verilen süreyi uzatmak     

7. Okula geldikten sonra gözden kaybolmak     

8. Hizmet içi eğitim, seminer ve sempozyumlara katılmamak     

2. Psikolojik Geri Çekilme Davranışları

9. Okulda veya derste farklı işlerle meşgul olmak     

10. İnternette sörf yapmak     

11. Gerçekten meşgul olmasa da meşgul görünmek için çaba harcamak     

12. Çalışmaları gereken zamanda iş arkadaşlarıyla sohbet etmek     

13. Sürekli saatine bakmak     

14. Derste özel işlerini yapmak     

15. Okulda uzun süren kişisel telefon görüşmeleri yapmak     

16. Okulda veya derste yapabileceğinden daha az çaba göstermek     

17. Derslere hazırlıksız gelmek     

18. Öğrencileri derste boş bırakmak     

19. Kendi yapmaları gereken işleri başkalarına yaptırmak     

20. Her fırsatta okuldan veya öğretmenlikten ayrılmayı dile getirmek     

IV. Yöneticilik Kıdeminiz
(Yöneticiler için): 

…………………. yıl 

V. Eğitim 
Durumunuz:  

Ön lisans 

Yüksek lisans 

Lisans  

Doktora 
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3. BÖLÜM: İŞTEN GERİ ÇEKİLMENİN NEDENLERİ 

Bu bölümde, öğretmenlerin işten geri çekilme davranışlarının nedenlerini belirlemeye yönelik çeşitli faktörler 

listelenmiştir. Lütfen, aşağıda öğretmenlerin işten geri çekilme nedeni olarak yer alan faktörlere katılma durumunuzu 

işaretleyerek belirtiniz. Her soru için tek bir seçeneği işaretleyiniz ve cevapsız soru bırakmayınız. 
 

İşten Geri Çekilme Nedenleri: H
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1.  Sağlık problemleri      
2.  Ailesel nedenler (çocuk bakımı, evde bakıma muhtaç birinin bulunması vb.)       
3.  Okul ulaşımında yaşanan sorunlar      
4.  Okul yönetiminin öğretmenler üzerinde baskıcı bir tavır oluşturması      
5.  Okulda tüm öğretmenlere eşit bir şekilde davranılmaması      
6.  Okul yöneticilerinin yönetim becerilerinin zayıf olması      
7.  Okulda etik dışı olaylar yaşanması      
8.  Meslekte ödüllendirme sisteminin yetersiz olması      
9.  Öğretmenlik mesleğinin toplumdaki statüsünün azalması      
10.  Eğitim sisteminde sıkça değişiklik yapılması      
11.  Öğretmenleri doğrudan etkileyen kararlarda öğretmen görüşlerinin alınmaması      
12.  Öğretmenlere sahip çıkılmaması      
13.  Alo Şikayet Hattına gelen asılsız ihbarlar      

 

4. BÖLÜM: İŞTEN GERİ ÇEKİLMENİN SONUÇLARI 
Bu bölümde öğretmenlerin işten geri çekilme davranışlarının sonuçlarını belirlemeye yönelik ifadeler yer 

almaktadır. Lütfen aşağıda yer alan ifadelere ne ölçüde katıldığınızı işaretleyeniz. Her soru için tek bir seçeneği 

işaretleyiniz ve cevapsız soru bırakmayınız. 

Öğretmenlerin işten geri çekilmesi, H
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1.  Öğrencilerin akademik başarılarını azaltmaktadır.      
2.  Öğrencilerin okuldan soğumasına yol açmaktadır.      
3.  Öğretmenlerin velilerle olan ilişkilerine zarar vermektedir.      
4.  Öğretmenlerin meslektaşlarıyla ilişkilerini olumsuz etkilemektedir.      
5.  Öğretmenlerin okul yöneticileriyle ilişkilerini olumsuz etkilemektedir.      
6.  Okulda işlerin aksamasına neden olmaktadır.      
7.  Öğretmenlerin kariyer gelişimlerini olumsuz etkilemektedir.      
8.  Öğretmenlerin psikolojik olarak yıpranmasına neden olmaktadır.      
9.  Öğretmenlerin işe yabancılaşmasına neden olmaktadır.       
10.  Eğitimin niteliğini düşürmektedir.      
11.  Uzun vadede tüm toplumu olumsuz etkilemektedir.      

 

Öğretmenlerin işten geri çekilme davranışları ve çalışma etiği tutumları ile ilgili olarak anketteki maddelerde yer 
almayan ancak belirtmekte yarar gördüğünüz bilgileri lütfen yazınız. 
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5. BÖLÜM: ÇALIŞMA ETİĞİ ÖLÇEĞİ 

Bu bölümde çalışma etiğine ilişkin görüşlerinizi belirlemeye yönelik ifadeler yer almaktadır. Lütfen aşağıda yer alan 

ifadelere ne ölçüde katıldığınızı işaretleyeniz. Her soru için tek bir seçeneği işaretleyiniz ve cevapsız soru bırakmayınız. 
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1.  İnsanlar, başarısızlıklarının nedenini tembel olmalarında aramalıdırlar.      
2.  Bir insanın değerini işinde gösterdiği başarı ile ölçebiliriz.      
3.  Sıkı çalışma alışkanlığı olmayan kişilerin zayıf karakterli kişiler olduklarını düşünürüm.      
4.  Beni hayatta en mutlu eden şey çalışmaktır.      
5.  Diğer koşulları aynı olsa bile, sorumluluğu fazla olan işi tercih ederim.      
6.  İş ortamında çalışkan biri olarak tanınırım.      
7.  İş ortamında disiplinli çalışmam ile tanınırım.      
8.  İşimde daima elimden gelenin en iyisini yaparım.      
9.  Mesai/ders saatlerine titizlikle uyarım.      
10.  Çok ağır hasta olmadıkça sağlık raporu almam.      
11.  Sık sık izin almak beni rahatsız eder.       
12.  Bir insanın üstlendiği işi başarıncaya kadar sıkı biçimde çalışması gerektiğine inanırım.      
13.  Emekliliğim gelmiş olsa bile çalışmaya devam ederim.      
14.  Piyangodan büyük ikramiye çıksa bile çalışırım.      
15.  Eğer sıkıntı çekmeseydik hayatın anlamı olmazdı.      
16.  Hayatta başarılı olmak için arkanızda güçlü kişilerin desteği olmalıdır.      
17.  Başarılı ve zengin olmanın yolu çalışkanlıktan değil kurnazlıktan geçmektedir.      
18.  İnsan kolay yoldan kazanma fırsatları önüne çıktığında değerlendirmelidir.      
19.  İnsanın önce kendini, sonra başkasını düşünmesi gerekir.       
20.  İnsan ömrü sınırlı olduğu için, bu dünyada daha iyi yaşamaya bakmalıdır.      
21.  Benim için hayatta mutlak doğru ya da mutlak yanlış yoktur.      
22.  Hayat çok ciddiye almaya gelmez insan mümkün olduğunca hayatın keyfini çıkarmalıdır.      
23.  İnsan içinden geldiği gibi yaşamalıdır.      
24.  Geçmiş geçmişte kaldığı için benim için tarihsel konuların önemi yoktur.      
25.  İdealist olmayı eski moda bir yaklaşım olarak düşünürüm.      
26.  İş hayatında yüksek ücreti iyi bir kariyere tercih ederim.      

 

Öğretmenlerin çalışma etiği tutumları ile ilgili olarak anketteki maddelerde yer almayan ancak belirtmekte yarar gördüğünüz 
bilgileri lütfen yazınız. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM   
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Ek-2. ÖĞRETMENLERİN İŞTEN GERİ ÇEKİLME DAVRANIŞLARI GÖRÜŞME FORMU 

Değerli öğretmen/yönetici,  

Sizinle yüksek lisans tezim kapsamında öğretmenlerin işten geri çekilme davranışları ile ilgili bir görüşme yapmayı 

amaçlıyorum. İşten geri çekilme davranışları, çalışan ve örgüt arasında bir soğukluğun oluşması sonucu çalışanları 

görev ve sorumluluklarından uzaklaştıran her türlü davranıştır.  

İzniniz olursa görüşmeyi ses kaydı ile kayıt altına alacağım. Bu görüşme süresince söyleyeceklerinizin tümü gizli 

kalacak ve sizden toplanan görüşler yalnızca araştırma amaçları doğrultusunda kullanılacak, başka bir kişi ya da 

kuruma verilmeyecektir. Bu görüşmenin yaklaşık bir saat süreceğini tahmin ediyorum. Araştırmaya sağlayacağınız 

çok önemli katkı ve desteğiniz için teşekkür ederim. 

Araş. Gör. Özge ERDEMLİ 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü 

E-mail:ozge.erdemli8787@gmail.com 

Tarih:________________________ 

Kişisel Bilgiler 

Cinsiyetiniz: 1. Kadın            2. Erkek 

Branşınız: ………………………………………………………... 

Mezun Olduğunuz Fakülte: ………………………………………………………… 

Meslekteki Kıdeminiz:  ………. yıl 

Eğitim Durumunuz: 

 

1. Ön lisans       2. Lisans         3. Yüksek lisans     4.  Doktora 

Görüşme Soruları 

1. Size göre öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinden soğumasına veya uzaklaşmasına yol açan faktörler nelerdir? 

1.1. Size göre öğretmenleri işten soğutan ve uzaklaştıran bireysel nedenler nelerdir? 

1.2. Size göre öğretmenlerin işlerinden soğumalarında ve uzaklaşmalarında okul ile ilgili hangi etmenler rol 

oynamaktadır?  

1.3. Size göre öğretmenlerin işlerinden soğumalarında ve uzaklaşmalarında sistemin etkisi nedir? (Sistemin 

öğretmenliğe getirdiği standart kural ve uygulamalar, Bakanlığın izlediği politikalar, eğitim sisteminde 

yapılan değişiklik vb.)  

1.4. Öğretmenlerin işlerinden soğumaları ve uzaklaşmalarında öğrencilerden kaynaklı nedenler neler olabilir? 

1.5. Size göre velilerin hangi davranışları öğretmenlerin işlerinden uzaklaşmalarına yol açabilir? 

1.6. Size göre hangi meslektaş davranışları öğretmenlerin işlerinden soğumalarına ve uzaklaşmalarına yol 

açabilir?  

2. Öğretmenler işlerinden soğuduklarında ya da uzaklaştıklarında hangi davranışları sergilemektedirler?  
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2.1. Size göre öğretmenlerin işlerinden geri çekilme davranışlarının göstergeleri nelerdir? 

2.2. Öğretmenler okul yönetimi tarafından kendilerine görev verilmemesi için hangi yollara 

başvurmaktadırlar? 

2.3. Öğretmenler okul yönetimiyle bir sorun yaşadıklarında bunun çalışma ortamına yansıması nasıl 

olmaktadır? 

3. Öğretmenlerin okulda işlerinden uzaklaşma davranışlarından herhangi birini (işe geç gelme, devamsızlık, işte 

minimum çaba gösterme vb.) sergilemeleri sizce okul açısından ne tür olumsuz sonuçlara yol açabilir? 

3.1. Size göre öğretmenlerin işlerinden soğumalarından veya uzaklaşmalarından en çok kimler (Yöneticiler, 

öğrenciler, veliler veya öğretmenler)  olumsuz etkilenmektedir? Neden? 

3.2. Size göre öğretmenlerin işlerinden soğumalarının veya uzaklaşmalarının bireysel sonuçları neler olabilir? 

4. Size göre öğretmenler işlerinden soğuduklarında veya uzaklaştıklarında, onların işlerine yeniden güdülenmeleri 

için neler yapılabilir? Açıklar mısınız? 

 

 

KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. 
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Ek-3. Çalışma Etiği Ölçeği İzni 
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Ek-4. Araştırma izni 
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Ek-5. Ankara Üniversitesi Etik Kurul İzni 

 


