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Abstract

Bu çal›ﬂma, e¤itim fakültesi s›n›f ö¤retmenli¤i bölümünde ö¤renim gören
228 ö¤retmen aday›n›n memnuniyet düzeyleri ve gelecek beklentisi düzeylerini ölçmek, ayr›ca aralar›ndaki iliﬂkinin düzeyini ve yönünü belirlemek
amac›yla yap›lm›ﬂt›r. Betimsel tarama modelinde yürütülen çal›ﬂman›n örneklemini Mersin Üniversitesi E¤itim Fakültesi S›n›f Ö¤retmenli¤i Bölümünde ö¤renim gören ve anketleri dolduran 228 ö¤retmen aday› oluﬂturmaktad›r. Çal›ﬂma 2015–2016 akademik y›l› güz döneminde uygulanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada veri toplama arac› olarak “ö¤renci memnuniyeti ölçe¤i” ve
“ö¤renci gelecek beklentisi ölçe¤i” kullan›lm›ﬂt›r. Ö¤retmen adaylar›n›n
memnuniyet ölçeklerine ve gelecek beklentisi ölçeklerine verdikleri cevaplar›n cinsiyetlerine ve s›n›f düzeylerine göre de¤iﬂim gösterip göstermedi¤ini araﬂt›rmak üzere demografik özelliklerle karﬂ›laﬂt›rmalar, t-testi ve
ANOVA testi ile yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada memnuniyet ölçe¤inden elde edilen sonuçlara göre, ö¤retmen adaylar›, okulun kendilerine deneyim kazand›rd›¤›na yönelik ifadeye en yüksek kat›l›m›, okulun fiziki altyap›s›n›n yeterlili¤ine yönelik ifadeye ise en düﬂük kat›l›m› göstermiﬂlerdir. S›n›f düzeyi de¤iﬂkenine göre okuldan memnuniyet boyutunda (F=4.70, p<.05), e¤itimden memnuniyet boyutunda (F=3.88, p<.05) ve üniversiteden memnuniyet boyutunda (F=6.47, p<.05) anlaml› bir fark bulunmuﬂtur. Cinsiyet
de¤iﬂkenine göre ise anlaml› bir fark bulunmam›ﬂt›r. Gelecek beklentisi ölçe¤inden elde edilen sonuçlara göre ise cinsiyet de¤iﬂkenine (p>.05) göre
ve s›n›f düzeyi de¤iﬂkenlerine göre (F=.207, p>.05) anlaml› bir fark bulunmam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada ayr›ca ö¤retmen adaylar›n›n memnuniyet düzeyinin, gelecek beklentisinin bir yorday›c›s› olup olmad›¤›na regresyon analiziyle bak›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada, ö¤renci memnuniyetinin %19 oran›nda ve
pozitif yönde ö¤renci gelecek beklentilerini yordayan önemli bir de¤iﬂken
oldu¤u sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r.

This study has been conducted to evaluate the satisfaction and future
expectation level of 228 prospective teachers at department of primary
school teaching at faculty of education and to determine the level and
direction of their relationship. The sample of the study which has been patterned as the descriptive survey method comprises 228 students of Primary
School Teaching Department at the Faculty of Education of Mersin
University. The study was conducted in the Fall Term of 2015–2016
Academic Year. In the study, ‘student satisfaction scale’ and ‘student future
expectation scale’ were used as data collection instruments. T-test and
ANOVA test were used for comparison of demographic characteristics to
investigate whether the prospective teachers’ responses to the satisfaction
and future expectation scales differ according to their gender or grade.
According to the results of satisfaction scale, the prospective teachers show
the highest rate of agreement with the statement that school provides them
experience, whereas the statement about the adequacy of the physical infrastructure of school obtain the lowest rate of agreement. According to the
class grade variable, significant differences have been found in the satisfaction from school dimension (F=4.70, p<.05), satisfaction from education
dimension (F=3.88, p<.05) and satisfaction from university dimension
(F=6.47, p<.05). A significant difference has not been noticed according to
gender variable. In accordance with the results of future expectation scale,
a significant difference has not been found according to gender variable
(p>.05) and class grade variable (F=.207, p>.05). Furthermore, in this study
regression analysis has been applied to identify whether the prospective
teachers’ satisfaction level is a predictive factor of future expectation. In the
study, results reveal that student satisfaction ratio is 19% and it is a significant variable predicting student future expectation positively.
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emnuniyet, okulda, evde, hastanede ya da bir al›ﬂveriﬂ merkezinde ve daha birçok alanda yaﬂam›m›z›n her an›nda karﬂ›m›za ç›kan, bize uygulanan davran›ﬂ ve yöneltilen anlay›ﬂa karﬂ› edindi¤imiz olumlu duygu durumunu ifade eden bir kavramd›r. Memnuniyet, bir hizmetin
tatmin edici bir ﬂekilde yerine getirildi¤ine iliﬂkin alg› olarak tan›mlanmaktad›r (Oliver, 1999).

M

E¤itim hizmetlerinin ö¤renciye dönük bu özelliklerinden
de görüldü¤ü gibi ö¤renci memnuniyetinde belirleyici unsurlar,
ö¤renim görülen üniversite, fakülte ve bölümde kalite unsurlar›n›n iﬂe koﬂulmas›yla mümkün olmaktad›r. Bu do¤rultuda yüksekö¤retimde kalite güvencesi sistemi arac›l›¤›yla, kalite unsurlar›n›n belirlenmesi, gerekli kalite koﬂullar›n›n yarat›lmas›, uygulanmas› ve de¤erlendirilmesi öngörülmektedir.

Ö¤renci memnuniyeti ise ö¤rencinin ö¤renim gördü¤ü kurumdan yeterli düzeyde tatmin olmas› ve farkl› taleplerine
olumlu cevaplar bulabilmesi durumudur. Ö¤renci memnuniyeti, lisans e¤itiminin niteli¤i aç›s›ndan önemli göstergelerden biridir. Üniversiteleri taraf›ndan kendilerine sa¤lanan olanaklar
konusunda memnuniyet düzeyi yüksek olan ö¤renciler bölümlerine düzenli olarak devam etmekte ve mezuniyet oranlar› daha yüksek olmaktad›r (Student Life Studies, 1999). Erdo¤an ve
Uﬂak’a (2004) göre e¤itim kurumlar›nda, ö¤renci memnuniyetleri ö¤rencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentileri karﬂ›land›¤› sürece
artmaktad›r. O¤uz (2002) ise, e¤itim kurumlar›n›n ve etkinliklerinin amaçl›, planl›, düzenli, kontrollü ve geliﬂigüzellikten
uzak bir biçimde düzenlenmesinin, sistemi etkili ve baﬂar›l› k›ld›¤›n› ve ö¤rencilerin memnuniyet düzeylerini de yükseltti¤ini
belirtmiﬂtir. Ero¤lu’na (2002) göre bu noktada üniversitelere
düﬂen görev ise ö¤rencilerin memnuniyetini sa¤lamak olmal›d›r.

Yüksekö¤retimde kalite güvencesi, bir yüksekö¤retim kurumunun, e¤itim, ö¤retim, araﬂt›rma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin kapsaml›, sistematik ve düzenli olarak de¤erlendirilmesi ve kalitelerinin geliﬂtirilmesidir. Avrupa ülkelerinin
de, etkin ortak bir Avrupa Yüksekö¤retim Alan› (AYA) ve Avrupa Araﬂt›rma Alan› (AAA) oluﬂturma çal›ﬂmalar› Bologna Süreci ile ﬂekillenmiﬂ ve bunu takip eden süreçler ile desteklenerek
geliﬂtirilmiﬂtir. Bu kapsamda yürütülmekte olan çal›ﬂmalar›n
içerisinde, Avrupa yüksekö¤retiminin güçlendirilmesi, kalite
düzeylerinin yükseltilmesi ve ortak kabul görmüﬂ belirli standartlarda yüksekö¤retim sistemlerinde kalite güvence sistemlerinin oluﬂturulmas› yönündeki çal›ﬂmalar en önemli gündem
maddesi haline gelmiﬂtir (Özer, 2012). Yüksekö¤retimde Avrupa Kalite Güvence Birli¤i’nin 2005 y›l›nda yay›nlad›¤› Avrupa
Yüksekö¤retim Alan›nda Kalite Güvence ‹lke ve Standartlar›
Raporunda bu konuda yap›lan çal›ﬂmalar ve öneriler (European
Standards and Guidelines, ESG) yer alm›ﬂt›r (ENQA, 2009).
Bu rapor 2015 y›l›nda revize edilmiﬂtir. Hala pek çok Avrupa
ülkesi bu ilke ve standartlardan yararlanmaktad›r.

Ö¤rencinin ö¤renim görmüﬂ oldu¤u kuruma yönelik memnuniyeti temelde çok boyutlu bir olgudur. Bu olgu; e¤itim kalitesi, fiziki mekanlar, sunulan uygulama olanaklar›, sosyal, kültürel ve sportif olanaklar ve ö¤rencinin bireysel özellikleri gibi
farkl› boyutlar› da içeren bir yaklaﬂ›mla incelenebilir (Uzgören
ve Uzgören, 2007). Zira günümüzde, üzerinde durulmas› gereken en önemli konulardan biri kaliteli e¤itimdir. Kaliteli bir
e¤itim için ise, e¤itim hizmetlerini alan ö¤rencilerin beklentilerini ve alg›lamalar›n› çok iyi anlamak gerekmektedir. Bu sayede,
beklentiler karﬂ›lanabilecek ve al›nan e¤itim hizmetlerine iliﬂkin
alg›lanan kalite artabilecektir (Okumuﬂ ve Duygun, 2008).
Bu noktada ö¤renci memnuniyetlerini geliﬂtirmek için üniversitelerin sundu¤u e¤itim hizmetinin ö¤renciye dönük belirli
özelliklerine bakmakta fayda vard›r. Sökmen’e (2011) göre, e¤itim hizmetleri zihinsel uyar›m süreçli hizmetlerdir. Ö¤renci bu
hizmeti elde etmek için, ço¤unlukla hizmet iﬂletmesine (okula)
gitmek mecburiyetindedir. Ö¤renciye sunulan bu hizmet, tek
noktadan ya da çoklu üretim-tüketim merkezleriyle sa¤lanabilir
ve hizmet talebi en yüksek noktas›na ulaﬂt›¤›nda, e¤itim iﬂletmesinin üretim kapasitesi ço¤unlukla bunu karﬂ›lar. Bu noktada
e¤itim kurumunda tesis ve ekipmanlar› ile kat›l›mc›lar (ö¤retim
elemanlar› ve di¤er ö¤renciler), hizmet tecrübesinde önemli bir
yer tutarlar. Bu hizmetlerin ise, belirli bir düzeyde ö¤renci istek
ve ihtiyaçlar›na göre uyarlanma imkân› vard›r. Son olarak, ö¤renciyle temas halinde olan e¤itimcilerin, onlar›n istek ve ihtiyaçlar›n› de¤erlendirme imkân› yüksektir.
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Ülkemizde son y›llarda üniversitelerimizin uluslararas› yeterlikleri de içine alan kaliteli kurumlara dönüﬂtürülmesine yönelik çabalar yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Bu do¤rultuda, 23 Temmuz 2015
tarihinde Yüksekö¤retim Kalite Güvencesi Yönetmeli¤i (T.C.
Resmi Gazete, 2015) yay›mlanm›ﬂ ve bu yönetmelik uyar›nca
Yüksekö¤retim Kalite Kurulu oluﬂturulmuﬂ, fen bilimleri, sosyal bilimler, sa¤l›k bilimleri, mühendislik ve güzel sanatlar alan›nda her kurula alan›nda uzman ö¤retim üyeleri görevlendirilmiﬂ kurulun kurumsal de¤erlendirme ve program akreditasyonu merkezli bir d›ﬂ de¤erlendirme sistemi gerçekleﬂtirece¤inin
alt› çizilmiﬂtir. Kurulun temel iﬂlevi olarak yatay ve say›sal büyümeden ziyade nitelik ve kalite bak›m›ndan büyümeye geçiﬂte
önemli bir katk› sa¤layaca¤› vurgulanm›ﬂt›r. Program akreditasyonunun ise akreditasyon ajanslar› taraf›ndan yap›laca¤› belirtilmiﬂtir. Ajanslar›n tescil iﬂlemleri ise Yüksekö¤retim Kalite Kurulu taraf›ndan yürütülecektir.
Özel olarak e¤itim fakültelerinin de¤erlendirilmesinde ve
akreditasyon çal›ﬂmalar›nda ise 2012 y›l›nda kurulan E¤itim Fakülteleri Programlar›n› De¤erlendirme ve Akreditasyon Derne¤i (EPDAD) önemli bir görevi üstlenmiﬂtir. Bu kurumun temel amac›, e¤itim fakülteleri e¤itim programlar› için akreditasyon, de¤erlendirme ve bilgilendirme çal›ﬂmalar› yaparak Türkiye’deki e¤itim fakültelerinde verilen e¤itimin kalitesinin yükseltilmesine katk›da bulunmak, bu amaçla güncel ve geliﬂmekte
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olan e¤itim ve ö¤retim yaklaﬂ›mlar›n› kavrayan, uygulayan ve
daha nitelikli ö¤retmenlerin yetiﬂtirilmesini sa¤lamakt›r.
E¤itim fakültelerinde yürütülen e¤itim ö¤retim faaliyetlerinin ölçülmesi ve de¤erlendirilip yeni öneri ve uyar›lar ›ﬂ›¤›nda
yeni düzenlemelere gidilmesi ö¤renci memnuniyetini, verimlili¤ini ve dolay›s›yla toplumsal kalk›nmay› dolayl› yoldan etkileyecek bir unsur olmas› aç›s›ndan oldukça önemlidir. E¤itim kurumlar›nda yürütülen ö¤renme ve ö¤retme faaliyetlerinin ölçülmesinde ise en önemli kalite göstergelerinden biri ö¤renci
memnuniyetidir. Bu nedenle e¤itim kurumlar›nda, ö¤rencilerin
memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi kalite çal›ﬂmalar› aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r (El Ansari, 2002). E¤itimin öneminin
artmas›, e¤itimden beklenen kaliteyi de artt›rm›ﬂt›r. E¤itimde
ö¤rencilerin ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›na önem verilmelidir.
Bu nedenle, ö¤rencilerin beklentileri anlaﬂ›lmal› ve karﬂ›lanmal›d›r. Bunun sa¤lanabilmesi için de ö¤rencilerin ald›klar› e¤itimle ilgili olarak memnuniyet düzeyleri ölçülmelidir (Gülcan,
Salur ve Vurgun, 2015). Dolay›s›yla kaliteli üniversite ve iyi e¤itim hedeflerine ulaﬂmak için üniversitelerde ö¤renci memnuniyetini art›r›c› çal›ﬂmalar yürütülmelidir.
E¤itim fakültelerinin, hizmet kalitesini art›rarak ö¤renci
memnuniyetlerini yükseltmenin yan›nda ö¤renci gelecek beklentisi alg› düzeylerini yükseltmek gibi bir görevi de vard›r. Bu
do¤rultuda ö¤renci gelecek beklentilerinin ö¤renci memnuniyetlerinin önemli bir ç›kt›s› oldu¤u düﬂünülmektedir. Bu noktada beklenti ve gelecek beklentisi kavramlar› iki önemli kavram
olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Beklenti, Türk Dil Kurumu’nca
“gerçekleﬂmesi beklenen ﬂey” ya da “bireyin belli ﬂart ve durumlar›n
alaca¤› biçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki öngörüsü”
olarak tan›mlanmaktad›r (TDK, 2011).
Beklenti ve performans aras›nda pozitif bir iliﬂki söz konusudur. Beklenti artt›¤›nda bu do¤rultuda performansta yükselecektir. Tuncer’e (2011) göre beklenti, performans› etkileyen bir
unsurdur. Dolay›s›yla ö¤rencilerin gelecek beklentilerinin
olumlu olmas› onlar›n performanslar›n› da etkileyecektir. Bu
nedenle ö¤rencilerin beklentilerinin bilinmesi ve yönlendirilmesi önem arz etmektedir.
Ö¤rencilerin gelecek beklentilerini art›rmada e¤itimcilere
ve hizmet sa¤lay›c›lara düﬂen görev e¤itim ortamlar›nda yürütülen hizmet kalitesinin art›r›lmas›yla mümkündür. Kaliteli e¤itim ortamlar›n›n ö¤renci memnuniyetini ve dolay›s›yla ö¤renci
gelecek beklentisini art›raca¤› düﬂünülmektedir. Bu çal›ﬂmada
bu görüﬂlerden yola ç›karak kalite unsurunun geliﬂtirilmesi
amac›yla e¤itim fakültelerinin en fazla ö¤renciye sahip bölümleri aras›nda yer alan s›n›f ö¤retmenli¤i bölümü birinci, ikinci,
üçüncü ve dördüncü s›n›flarda ö¤renim gören ö¤retmen adaylar›n›n memnuniyet düzeyi ve gelecek beklentisi alg› düzeyleri
ölçülmüﬂ ve memnuniyet düzeyinin gelecek beklentisini yordama gücüne bak›lm›ﬂt›r.

Ülkemizde ö¤retmen adaylar›n›n memnuniyet düzeyleri ile
ilgili alan yaz›n incelendi¤inde çal›ﬂmalar›n daha çok ölçek geliﬂtirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin anketler ya da memnuniyet ölçekleriyle ölçülmesine yönelik (Dilﬂeker, 2011; Erdo¤an
ve Uﬂak, 2005; Sökmen, 2011; ﬁahin, 2009; ﬁahin, Zoralo¤lu ve
F›rat, 2011) olarak düzenlendi¤i, ö¤retmen adaylar›n›n gelecek
beklentilerini belirlemeye yönelik alan yaz›n çal›ﬂmalar› incelendi¤inde ise çal›ﬂmalar›n daha çok gelecek beklentisi düzeylerinin
tespit edilmesi ve gelecek beklentilerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi gibi alanlarda yo¤unlaﬂt›¤› görülmektedir (Baﬂkonuﬂ,
Akdal, ve Taﬂdemir, 2011; ﬁanl› ve Saraçl›, 2015; Tuncer,
2011). Buna karﬂ›l›k ülkemizde alan yaz›nda, s›n›f ö¤retmenli¤i
ya da e¤itim fakültelerindeki di¤er ö¤retmenlik bölümlerinde
ö¤retmen adaylar›n›n gelecek beklentisi alg›lar› ve memnuniyet
düzeylerini ölçen ve aralar›ndaki yorday›c›l›¤› inceleyen bir çal›ﬂmaya rastlanmam›ﬂt›r. Bu do¤rultuda bu çal›ﬂmada, s›n›f ö¤retmenli¤i adaylar›n›n görüﬂleri al›nm›ﬂ, bu do¤rultuda memnuniyet düzeyleri ve gelecek beklentisi düzeyleri tespit edilmeye ve ö¤renci memnuniyetinin gelecek beklentilerinin bir yorday›c›s› olup olmad›¤› belirlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu ba¤lamda
araﬂt›rman›n problem cümlesini “S›n›f ö¤retmenli¤i adaylar›n›n
memnuniyet düzeyleri ve gelecek beklentisi düzeyleri nedir ve aralar›nda bir yorday›c›l›k var m›d›r?” ifadesi oluﬂturmaktad›r. Çal›ﬂmada problem cümlesine uygun biçimde ö¤retmen adaylar›n›n;
memnuniyet düzeyleri, memnuniyet düzeylerinin cinsiyet ve s›n›f düzeyi de¤iﬂkenine göre anlaml› bir farkl›l›k gösterip göstermedi¤i, gelecek beklentisi alg› düzeyleri, gelecek beklentisi alg›lar›n›n cinsiyet ve s›n›f düzeyi de¤iﬂkenine göre anlaml› bir farkl›l›k gösterip göstermedi¤i ve memnuniyet düzeylerinin gelecek
beklentisi alg›lar›n› yordama gücü araﬂt›r›lm›ﬂt›r.

Yöntem
Çal›ﬂman›n Türü
Çal›ﬂma, var olan durumu saptamaya yönelik betimsel bir
araﬂt›rmad›r. Araﬂt›rmada nicel araﬂt›rma yöntemlerinden
iliﬂkisel tarama modeli kullan›lm›ﬂt›r. Tarama modeli, geçmiﬂte ya da halen var olan bir durumu var oldu¤u ﬂekliyle betimlemeyi, verilerin aç›klanmas›n›, yorumlanmas›n› ve bulgular aras›ndaki iliﬂkileri ortaya ç›karmay› amaçlayan amaçlayan
araﬂt›rma yaklaﬂ›m›d›r (Karasar, 2002). Bu araﬂt›rmada s›n›f
ö¤retmeni adaylar›n›n memnuniyet ve gelecek beklentisi düzeyleri ve aralar›ndaki yorday›c›l›¤›n düzeyi ve yönünün belirlenmesi amaçland›¤› için iliﬂkisel tarama modeli kullan›lmas›
uygun görülmüﬂtür.

Örneklem
Çal›ﬂman›n örneklem grubunu, Mersin Üniversitesi E¤itim
Fakültesi S›n›f Ö¤retmenli¤i Bölümünde 2015–2016 akademik
y›l›nda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü s›n›flarda ö¤renim
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gören ve anketleri dolduran tüm ö¤retmen adaylar› oluﬂturmuﬂtur. “Ö¤renci memnuniyet ölçe¤i” ve “gelecek beklentisi
ölçe¤i” tek formda önlü arkal› olarak verilmiﬂ, böylece ayn› ö¤retmen adaylar›n›n hem 1. hem de 2. ölçe¤i doldurmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Böylelikle toplam 228 ö¤retmen aday› araﬂt›rman›n örneklem grubunu oluﬂturmuﬂtur. Çal›ﬂmada örneklem grubunu,
ö¤retmen adaylar› oluﬂturdu¤u için “ö¤renci” ifadesi yerine
“ö¤retmen adaylar›” ifadesi kullan›lm›ﬂt›r.
Örneklem grubunda yer alan ö¤retmen adaylar›n›n, cinsiyete ve s›n›flara göre say›sal da¤›l›mlar› TTT Tablo 1 ve 2’de verilmiﬂtir. TTT Tablo 1’de ö¤retmen adaylar›n›n (ö¤rencilerin) cinsiyet de¤iﬂkenine iliﬂkin betimsel istatistik de¤erleri yer almaktad›r.
TTT Tablo 1’e göre araﬂt›rma grubunda yer alan ö¤retmen
adaylar›n›n %26.3’ü erkek ö¤retmen aday› (60 ö¤retmen aday›) ve %73.7’si k›z ö¤retmen aday›d›r (168 ö¤retmen aday›).
TTT Tablo 2’de yer alan verilere göre, ö¤retmen adaylar›n›n
%32.5’i 1. s›n›fta (74 ö¤retmen aday›), %24.1’i 2. s›n›fta (55
ö¤retmen aday›), %19.3’ü 3. s›n›fta (44 ö¤retmen aday›) ve
%24.1’i 4. s›n›fta (55 ö¤retmen aday›) ö¤renim görmektedir.

Veri Toplama Arac›
Araﬂt›rmada ö¤retmen adaylar›n›n cinsiyet ve s›n›f düzeylerine iliﬂkin istatistiki bilgiler haz›rlanan demografik bilgi
formuyla elde edilmiﬂtir.
Araﬂt›rmada ilk olarak Sökmen (2011) taraf›ndan geliﬂtirilen “ö¤renci memnuniyeti ölçe¤i kullan›lm›ﬂt›r. Ölçek,
“Okuldan Memnuniyet” alt› madde, “Üniversiteden Memnuniyet” üç madde, “Kiﬂisel Geliﬂimden Memnuniyet” dört
madde ve “Mesleki E¤itimden Memnuniyet” beﬂ madde olmak üzere toplam 18 maddeden oluﬂan 4 faktörlü bir yap›dad›r. Ankara ilinde faaliyet gösteren bir vak›f üniversitesinin, meslek yüksekokulunda yürütülen çal›ﬂmayla geliﬂtirilen ölçe¤in aç›klad›¤› toplam varyans›n %79.68 oldu¤u belirtilmiﬂtir. Çal›ﬂmada ise ölçe¤in güvenirlik katsay›s› .79
bulunmuﬂtur.
Tuncer (2011) taraf›ndan geliﬂtirilen “ö¤renci gelecek beklentisi ölçe¤i” 14 maddeden oluﬂan 5’li Likert tipi bir ölçektir. Ölçek tek faktörlü bir yap› göstermektedir. Çal›ﬂmada
ölçe¤in güvenirlik katsay›s› .82 bulunmuﬂtur.

Verilerin Analizi
Bilgi formu ve ölçekten elde edilen veriler SPSS 20 program›nda analiz edilmiﬂtir. Alt ölçeklere ait normallik kontrolleri
yap›lm›ﬂ ve normal da¤›l›m gösterdi¤i belirlenmiﬂtir. Her alt
problem için demografik özelliklere ait tan›mlay›c› istatistik
(say› ve yüzde) de¤erleri verilmiﬂtir. Ö¤retmen adaylar›n›n
memnuniyet ölçeklerine ve gelecek beklentisi ölçeklerine ver-
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TTT Tablo 1. Ö¤retmen adaylar›n›n cinsiyete göre da¤›l›m›.
Cinsiyet

Memnuniyet
ölçe¤i (N)

Gelecek beklentisi
ölçe¤i (N)

Yüzde
(%)
26.3

Erkek

60

60

K›z

168

168

73.7

Toplam

228

228

100.0

dikleri cevaplar›n cinsiyetlerine ve s›n›f düzeylerine göre de¤iﬂim gösterip göstermedi¤ini araﬂt›rmak üzere demografik özelliklerle karﬂ›laﬂt›rmalar, t-testi ve ANOVA testleri ile yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca ö¤renci memnuniyetinin, gelecek beklentisinin bir
yorday›c›s› olup olmad›¤›na regresyon analiziyle bak›lm›ﬂt›r.

Bulgular ve Yorum
Bu bölümde ö¤retmen aday› memnuniyetine iliﬂkin bulgular, ö¤retmen aday› gelecek beklentisine iliﬂkin bulgular ve
son aﬂamada ise ö¤retmen adaylar›n›n memnuniyet düzeylerinin gelecek beklentisi alg› düzeylerini yordama durumuna
iliﬂkin bulgular yer almaktad›r.

Ö¤retmen Adaylar›n›n Memnuniyet Düzeylerine
‹liﬂkin Bulgular
Ö¤retmen adaylar›n›n memnuniyet ölçe¤ine verdikleri cevaplara iliﬂkin bulgular TTT Tablo 3’de verilmiﬂtir.
TTT Tablo 3’de ö¤retmen adaylar›n›n ölçek maddelerine
verdikleri cevaplara iliﬂkin ortalama ve standart sapma puanlar› yer almaktad›r. Tabloya göre, ö¤retmen adaylar›n›n en
yüksek kat›l›m gösterdi¤i memnuniyet ifadesi “Okulda ald›¤›m
e¤itim ve yaﬂad›¤›m deneyimler iletiﬂim becerimi artt›rd›.” ifadesidir (ortalama: 3.21). Bunu “Okul sayesinde daha sosyal ve giriﬂken bir insan oldum.” (ortalama: 3.20) ifadesi ve “Okulda ald›¤›m e¤itim ve yaﬂad›¤›m deneyimler, bana hayat›ma nas›l yön verece¤imi ö¤retti.” ifadesi (ortalama: 3.15) izlemektedir. En düﬂük kat›l›m gösterilen ifade ise “Okulun derslik ve bilgisayar laboratuvarlar› gibi fiziksel donan›mlar› yeterlidir.” (ortalama:
2.38) ifadesi olmuﬂtur.

TTT Tablo 2. Ö¤retmen adaylar›n›n s›n›f düzeyine göre da¤›l›m›.
S›n›f düzeyi

Memnuniyet
ölçe¤i (N)

Gelecek beklentisi
ölçe¤i (N)

Yüzde
(%)

1. s›n›f

74

74

32.5

2. s›n›f

55

55

24.1

3. s›n›f

44

44

19.3

4. s›n›f

55

55

24.1

Toplam

228

228

100.0
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TTT Tablo 3. Ö¤retmen adaylar›n›n memnuniyet ifadelerine verdikleri cevaplar›n ortalama ve standart sapma (SS) de¤erleri.
Maddeler

Ortalama

SS

Ders saatleri ile program yeterlidir ve uygun olarak düzenlenmiﬂtir

2.72

1.21

Program dâhilinde verilen dersler yeterlidir ve amaca uygun olarak düzenlenmiﬂtir.

2.97

1.12

Genel olarak okulumdan ve bölümümden memnunum.

2.90

1.19

E¤itim ald›¤›m ö¤retim elemanlar› yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahiptirler.

3.05

1.22

Üniversite genelinde sunulan yiyecek ve içecek hizmetleri yeterlidir

2.89

1.27

Üniversite genelinde verilen sosyal ve psikolojik dan›ﬂmanl›k hizmetleri yeterlidir.

2.80

1.25

Üniversitemde ilgimi çeken birçok sosyal ve kültürel faaliyet düzenlenmektedir.

2.75

1.24

Sa¤lanan akademik dan›ﬂmanl›k hizmeti yeterlidir.

2.55

1.14

Okulun derslik ve bilgisayar laboratuvarlar› gibi fiziksel donan›mlar› yeterlidir.

2.38

1.14

Ald›¤›m e¤itim sayesinde özgüvenim artt›.

3.11

1.17

Okulda ald›¤›m e¤itim ve yaﬂad›¤›m deneyimler iletiﬂim becerimi artt›rd›.

3.21

1.15

Okul sayesinde daha sosyal ve giriﬂken bir insan oldum.

3.20

1.17

Okulda ald›¤›m e¤itim ve yaﬂad›¤›m deneyimler. bana hayat›ma nas›l yön verece¤imi ö¤retti.

3.15

1.12

E¤itimini ald›¤›m program konusunda uzmanlaﬂt›¤›m› düﬂünüyorum.

2.52

1.02

Mesle¤ime yönelik kavram ve uygulamalar›n önemli bir k›sm›n› ö¤rendi¤imi düﬂünüyorum.

2.79

1.10

Okulda edindi¤im teorik bilgileri pratik uygulamalarla geliﬂtirme olana¤› buldum.

2.69

1.05

Ald›¤›m e¤itim sayesinde baﬂkalar›na oranla daha rahat iﬂ bulabilirim.

2.69

1.12

Mesle¤imi rahatl›kla yapabilmemi sa¤layacak dil e¤itiminin verildi¤ini düﬂünüyorum.

2.68

1.18

TTT Tablo 4’te cinsiyet de¤iﬂkenine göre ö¤retmen adaylar›n›n memnuniyetinde bir fark olup olmad›¤›n› anlamak amac›yla yap›lan t-testi sonuçlar› yer almaktad›r. Ölçe¤in her bir
alt boyutunda, cinsiyet de¤iﬂkenine göre fark olup olmad›¤›na bak›lm›ﬂt›r.
TTT Tablo 4’e göre memnuniyet ölçe¤inin sadece e¤itimden memnuniyet alt boyutunda cinsiyet de¤iﬂkenine göre anlaml› bir fark vard›r (t=2.24, P<..05). Bu alt boyutta erkek ö¤retmen adaylar›n›n memnuniyet düzeyi (ortalama: 14.41), k›z
ö¤retmen adaylar›n›n memnuniyet düzeyinden (ortalama:
13.02) fazla bulunmuﬂtur. Di¤er alt boyutlarda ise anlaml› bir
farkl›l›k bulunmam›ﬂt›r (P>.05).

TTT Tablo 5’de memnuniyet alt boyutlar›n›n s›n›f düzeyi de¤iﬂkenine göre anlaml› düzeyde farkl›laﬂ›p farkl›laﬂmad›¤›n› belirlemek amac›yla yap›lan ANOVA testi sonuçlar› verilmiﬂtir.
TTT Tablo 5’e göre kiﬂisel geliﬂimden memnuniyet alt boyutu haricinde di¤er 3 boyutta s›n›f düzeyi de¤iﬂkenine göre .05
düzeyinde anlaml› farl›l›klar vard›r. Okuldan memnuniyet boyutunda (F=4.70, p<.05), e¤itimden memnuniyet boyutunda
(F=3.88, p<.05) ve üniversiteden memnuniyet boyutunda
(F=6.47, p<.05) s›n›f düzeyi de¤iﬂkenine göre anlaml› farl›l›klar
bulunmuﬂtur. Farkl›laﬂman›n yönünü bulmak için yap›lan PostHoc testlerden Tukey testine iliﬂkin sonuçlara göre; okuldan
memnuniyet boyutunda; birinci s›n›fla üçüncü s›n›f aras›nda (bi-

TTT Tablo 4. Cinsiyet de¤iﬂkenine göre memnuniyet ölçe¤ine verilen cevaplara iliﬂkin t- testi sonuçlar›.
Ölçek faktörleri
Okuldan memnuniyet
E¤itimden memnuniyet
Kiﬂisel geliﬂimden memnuniyet
Üniversiteden memnuniyet

Cinsiyet

N

Ortalama

Standart sapma

t

p

Erkek

60

17.41

5.49

1.4

.14

K›z

168

16.30

4.80

Erkek

60

14.41

4.06

2.21

.02

K›z

168

13.02

4.20

Erkek

60

13.21

4.39

1.16

.24

K›z

168

12.5

3.96

Erkek

60

8.95

3.35

1.41

.15

K›z

168

8.29

2.98
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TTT Tablo 5. Alt boyutlar ile s›n›f düzeyi de¤iﬂkeni aras›ndaki iliﬂkiye yönelik ANOVA testi sonuçlar›.
Memnuniyet alt boyutlar›

Kareler toplam›

df

Kareler ortalamas›

337.99

3

112.66
23.92

Okuldan memnuniyet
Gruplar aras›
Gruplar içi

5358.88

224

Toplam

5696.87

227

198.80

3

66.26
17.04

E¤itimden memnuniyet
Gruplar aras›
Gruplar içi

3817.66

224

Toplam

4016.47

227

76.45

3

25.48
16.60

Kiﬂisel geliﬂimden memnuniyet
Gruplar aras›
Gruplar içi

3718.44

224

Toplam

3794.89

227

173.76

3

57.92
8.94

Üniversiteden memnuniyet
Gruplar aras›
Gruplar içi

2002.95

224

Toplam

2176.71

227

F

P

4.70

.00

3.88

.01

1.53

.20

6.47

.00

TTT Tablo 6. Cinsiyet de¤iﬂkenine göre gelecek beklentileri ölçe¤ine verilen cevaplara iliﬂkin t- testi sonuçlar›.
Ölçek
Gelecek Beklentisi Ölçe¤i

Cinsiyet

N

Ortalama

Standart sapma

t

p

Erkek

60

46.83

9.19

-1.63

.10

K›z

168

49.04

8.93

TTT Tablo 7. Gelecek beklentileri ölçe¤ine verilen cevaplara iliﬂkin s›n›flar›n

rinci s›n›f lehine), ikinci s›n›fla üçüncü s›n›f ve dördüncü s›n›f
aras›nda (ikinci s›n›f lehine), e¤itimden memnuniyet boyutunda; dördüncü s›n›fla birinci, ikinci ve üçüncü s›n›flar aras›nda
(dördüncü s›n›f lehine), üniversiteden memnuniyet boyutunda
ise; birinci s›n›fla üçüncü s›n›f aras›nda (birinci s›n›f lehine),
ikinci s›n›fla üçüncü s›n›f aras›nda (ikinci s›n›f lehine) ve üçüncü s›n›fla dördüncü s›n›f aras›nda (dördüncü s›n›f lehine) .05
düzeyinde anlaml› farkl›l›klar bulunmuﬂtur.

ortalama puanlar›.

Ö¤retmen Adaylar›n›n Gelecek Beklentilerine

S›n›f

N

Ortalama

1. s›n›f

74

48.27

2. s›n›f

55

49.21

3. s›n›f

44

47.84

4. s›n›f

55

48.47

Toplam

228

48.46

TTT Tablo 6’ya göre cinsiyet de¤iﬂkenine göre k›z ve erkek
ö¤retmen adaylar›n›n gelecek beklentileri ölçe¤ine verdikleri
cevaplar anlaml› düzeyde farkl›laﬂmamaktad›r (p>.05). Buna
karﬂ›n k›z ö¤retmen adaylar›n›n ortalama puanlar›n›n (ortala-

‹liﬂkin Bulgular
Aﬂa¤›da yer alan TTT Tablo 6–8’de ö¤retmen adaylar›n›n gelecek beklentilerine iliﬂkin bulgular yer almaktad›r.

TTT Tablo 8. Gelecek beklentileri ölçe¤ine verilen cevaplar aç›s›ndan alt boyutlar ile s›n›f düzeyi de¤iﬂkeni aras›ndaki iliﬂkiye yönelik ANOVA

testi sonuçlar›.
Gelecek beklentisi ölçe¤i
Gruplar aras›

6

Kareler toplam›

df

Kareler ortalamas›

F

P

.20

.89

51.14

3

17.04

Gruplar içi

18479.57

224

82.49

Toplam

18530.71

227
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TTT Tablo 9. Regresyon testi sonuçlar›.
Model

Kareler toplam›

Serbestlik derecesi

Kareler ortalamas›

F

P

52.14

.000

Regresyon

7283.58

1

7283.58

Art›k (residual)

31570.64

226

139.69

Toplam

38854.22

227

ma: 49.04), erkek ö¤retmen adaylar›n›n ortalama puanlar›ndan (ortalama: 46.83) fazla oldu¤u bulunmuﬂtur.
TTT Tablo 7’ye göre s›n›flar aras›ndaki ortalama puanlar›n
birbirlerine çok yak›n oldu¤u, en yüksek ortalama puan›n 2.
s›n›flarda (49.02) oldu¤u görülmektedir. S›n›f düzeyi de¤iﬂkenine göre bu farklar›n anlaml› olup olmad›¤›na LSD testiyle
bak›lm›ﬂ, sonuçlar TTT Tablo 8’de verilmiﬂtir.
TTT Tablo 8’e göre s›n›f düzeyi de¤iﬂkenine göre gelecek
beklentileri ölçe¤ine verilen cevaplar aras›nda anlaml› düzeyde farkl›laﬂma bulunmamaktad›r (F=.207, p>.05).

Memnuniyet Düzeyleri ile Gelecek Beklentileri
Aras›ndaki ‹liﬂkiye Yönelik Bulgular
Aﬂa¤›da TTT Tablo 9’da ö¤retmen adaylar›n›n memnuniyetlerinin gelecek beklentilerinin bir yorday›c›s› olup olmad›¤›na
iliﬂkin yap›lan regresyon testi sonuçlar›na ait bulgular yer almaktad›r.
TTT Tablo 9’da yer alan verilere göre ö¤retmen adaylar›n›n
memnuniyet düzeyleri, gelecek beklentisi alg›lar›n› .05 düzeyinde anlaml› derecede yordayan bir de¤iﬂken olarak ortaya
ç›km›ﬂt›r (F=52,14, p<.05).
Bu de¤iﬂkenin etki büyüklü¤ünü ölçmek için yap›lan korelasyon analizi sonuçlar› aﬂa¤›da TTT Tablo 10’da verilmiﬂtir.
TTT Tablo 10’da iki ölçek aras›ndaki iliﬂkinin boyutu verilmiﬂtir. Buna göre gelecek beklentilerindeki de¤iﬂimin
%18.7’sini ö¤retmen aday› memnuniyeti aç›klamaktad›r. Yani ö¤retmen adaylar›n›n memnuniyet düzeylerinin gelecek
beklentileri üzerinde pozitif yönde yaklaﬂ›k %19’luk bir etkisinin oldu¤u görülmektedir. Bu tablodan da anlaﬂ›laca¤› gibi,
ö¤retmen adaylar›n›n memnuniyet düzeyleri, ö¤retmen adaylar›n›n gelecek beklentisi alg› düzeylerini önemli oranda etkileyen bir de¤iﬂken olarak ortaya ç›kmaktad›r. Ö¤retmen adaylar›n›n memnuniyet düzeylerinde sa¤lanacak art›ﬂ›n gelecek
beklentisi alg› düzeylerinde de pozitif yönde art›ﬂ sa¤layaca¤›
görülmektedir.
TTT Tablo 10. Korelasyon analizi sonuçlar›.
R (Korelasyon katsay›s›)

R Kare (Yorday›c›l›k)

.433

.187

Sonuçlar ve Öneriler
Bu çal›ﬂmada ö¤retmen adaylar›n›n memnuniyet düzeyleri ve gelecek beklentileri incelenmiﬂ ve aralar›ndaki iliﬂkinin
düzeyine bak›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada ö¤retmen adaylar›n›n memnuniyet düzeyleri ve gelecek beklentisi alg›lar›, hizmet kalitesi ve Toplam Kalite Yönetimi ba¤lam›nda de¤erlendirilmiﬂtir. Ö¤renci memnuniyetinin ö¤rencilere sa¤lanan hizmet kalitesi ile yak›ndan iliﬂkili bir kavram oldu¤u farkl› çal›ﬂmalarla
tan›mlanmaktad›r (Abdullah, 2006; Barnes, 2007; Bayrak,
2007; Brochado, 2009; Cingöz, 2009; Dilﬂeker, 2011; Liu,
Duan ve Li, 2010; Okumuﬂ ve Duygun, 2008; Sökmen, 2011;
ﬁahin, 2009). E¤itimin bir hizmet olmas› ve üniversitelerin de
hizmet üreten kurumlar olmas›, e¤itim hizmetinden faydalanan kesim olan ö¤rencilerin ald›klar› e¤itim hizmeti ve bu
hizmetten sa¤lad›klar› memnuniyet üniversiteler için önemlidir (Dilﬂeker, 2011). Etkili bir hizmetin kaliteli bir biçimde
verilmesi de¤iﬂim ve geliﬂmenin olumlu yönde baﬂar›l› bir biçimde gerçekleﬂmesini sa¤layacakt›r (Bayrak, 2007). Etkili
hizmet üretimi için ise bu do¤rultuda üniversitelerde kalite
art›rma çal›ﬂmalar› Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ba¤lam›nda ele al›nan bir kavram olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Toplam kalite yönetimi; müﬂteri memnuniyeti, tak›m çal›ﬂmas›, sürekli iyileﬂtirme ve hata yapmama esaslar›na dayal›
ça¤daﬂ bir yönetim yaklaﬂ›m›d›r (Çelik, 2000). TKY ilkeleri
ve son y›llarda yüksekö¤retim kurumlar›nda yayg›nlaﬂan Kalite Güvencesi Sistemlerine uygun biçimde üniversitelerde
kalite art›rma çal›ﬂmalar›, e¤itim, fakülte, fiziki yap›lar, s›nav
sistemi, ö¤retim elemanlar›n›n niteli¤i gibi birçok farkl› alanda uzun bir süredir yürütülmektedir. Bu alanda yap›lan akademik çal›ﬂmalar›n da son y›llarda artt›¤› görülmektedir (Dilﬂeker, 2011; El Ansari, 2002; Küçükcan ve Gür 2009; Özer,
2012; Sallan Gül ve Gül, 2015). E¤itimde kalitenin ö¤renci
baﬂar›s› ve motivasyonunu yükseltti¤i, kaliteli üniversite mezunlar›n›n daha kolay istihdam olanaklar›na sahip olduklar›,
uluslararas› alanda kendilerini geliﬂtirebilme imkanlar›na daha çok sahip olduklar› düﬂünüldü¤ünde üniversitelerimizde
yürütülen kaliteyi art›rma çal›ﬂmalar›n›n asl›nda ülkenin yak›n
gelece¤iyle oldukça iliﬂkili oldu¤u söylenebilir.
Kalite art›rma çal›ﬂmalar›nda birçok ölçüt bulunmas›na
karﬂ›n kaliteye do¤rudan maruz kalan ö¤renci görüﬂ ve tutumlar› hem kalitenin o anki durumu hem de beklentiler bo-
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yutunda birincil derecede bilgi veren ölçütlerdir. Dolay›s›yla
ö¤renci memnuniyet düzeyi üniversite kalitesinin en belirgin
göstergesidir. Bunun yan›nda ö¤renci memnuniyetinin, ö¤rencinin mezuniyetten sonraki hayat›yla ilgili alg›lar›n› da
içeren gelecek beklentisinin de önemli bir ç›kt›s› oldu¤u ve
üniversiteden memnuniyetin gelecek beklentisi alg›lar›n› art›ran dolay›s›yla gelece¤e umutla bakabilen nesillerin oluﬂmas›n› sa¤layan önemli bir de¤iﬂken oldu¤u düﬂünülmektedir.
Bu çal›ﬂmada bu düﬂüncelerden hareketle s›n›f ö¤retmenli¤i adaylar›n›n memnuniyet düzeyleri ve gelecek beklentisi
alg›lar› incelenmiﬂ, memnuniyet düzeyinin gelecek beklentisine yönelik alg›lar› etkileyip etkilemedi¤ine bak›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada, ö¤retmen adaylar›n›n ölçek ifadelerine verdikleri cevaplar incelendi¤inde “iletiﬂim becerilerim artt›”, “sosyalleﬂtim”, “okul, hayat›ma nas›l yön verece¤imi ö¤retti” gibi kiﬂisel geliﬂimle ilgili maddelere en çok kat›l›m›n gösterildi¤i,
“okulun derslik ve bilgisayar laboratuvarlar› gibi fiziksel donan›mlar› yeterlidir” ifadesine ise en düﬂük kat›l›m›n gösterildi¤i sonuçlar›na ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu durum s›n›f ö¤retmenli¤i
adaylar›n›n fakültelerini, sosyalleﬂme imkan› ve iletiﬂim kurma imkan› gibi durumlar› sa¤lamada yeterli ama e¤itim donan›m›, bilgi iletiﬂim teknolojileri ve bilgisayar laboratuvarlar›n›n sa¤lad›¤› imkanlar aç›s›ndan ise yetersiz gördüklerini göstermektedir. Bu durum de¤erlendirilerek teknolojik altyap› ve
fiziksel donan›mlar›n ö¤renci taleplerini karﬂ›layacak biçimde
düzenlenmesi önerilmektedir.
Cinsiyet de¤iﬂkeni aç›s›ndan ö¤retmen adaylar›n›n memnuniyetleri sadece “e¤itimden memnuniyet” boyutunda erkek
ö¤retmen adaylar›n›n memnuniyet puanlar› yüksek olacak biçimde anlaml› farl›l›k göstermiﬂtir. S›n›f düzeyi de¤iﬂkeni aç›s›ndan inceledi¤imizde ise okuldan memnuniyet, e¤itimden
memnuniyet ve üniversiteden memnuniyet boyutlar› aras›nda
anlaml› farkl›l›klar bulunmuﬂtur. Okuldan memnuniyet boyutunda alt s›n›flardan üst s›n›flara do¤ru memnuniyet düﬂmekte, e¤itimden memnuniyet boyutunda alt s›n›flardan üst s›n›flara do¤ru memnuniyet yükselmekte oldu¤u, üniversiteden
memnuniyet boyutunda ise farkl› s›n›f düzeyleri aras›nda
memnuniyet düzeylerinin anlaml› olarak farkl›laﬂt›¤› bulunmuﬂtur. Özellikle okuldan memnuniyetinin üst s›n›flara do¤ru düﬂmesi istenen bir durum de¤ildir. Bu durum farkl› çal›ﬂmalarla sorgulanmal›d›r.
Gelecek beklentisi alg›lar›nda ise cinsiyet de¤iﬂkenine göre ve s›n›f düzeyi de¤iﬂkenine göre anlaml› bir fark bulunmam›ﬂt›r. Ö¤retmen adaylar›n›n memnuniyet düzeylerinin gelecek beklentilerini yordayan bir de¤iﬂken olup olmad›¤›n› belirlemek için yap›lan regresyon analizi sonuçlar›na göre,
memnuniyet düzeyinin gelecek beklentilerinin önemli bir
yorday›c›s› [R kare, (yorday›c›l›k): %19] oldu¤u sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu durum, ö¤retmen adaylar›n›n memnuniyet dü-
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zeylerinin gelecekle ilgili beklentilerini etkiledi¤inin bir göstergesi olabilir. Memnuniyet düzeyinin yükselmesi bireylerin
gelecek beklentilerinin daha olumlu olmas›n› sa¤lamas› aç›s›ndan oldukça önemlidir. Gelecek beklentisinin baﬂar› ve
performans› önemli oranda etkileyen bir de¤iﬂken oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, ö¤retmen adaylar›n›n gelecek beklentilerinin
ö¤renim hayatlar›n› pozitif yönde etkileyece¤i görülmektedir.
Bu do¤rultuda ö¤retmen adaylar›n›n memnuniyet düzeylerinin yükseltilmesi için üniversitelerde kalite çal›ﬂmalar›na
a¤›rl›k verilmesinin, hem kaliteli okul ba¤lam›nda üniversite
niteli¤inin art›r›lmas› hem de dolayl› olarak ö¤retmen adaylar›n›n gelecek beklentilerinin art›r›lmas› aç›s›ndan oldukça
önemli oldu¤u görülmektedir. Ayn› durum bütün ö¤retmenlik alanlar›nda oldu¤u gibi s›n›f ö¤retmenli¤i alan›nda da geçerlidir. Bu do¤rultuda nitelikli ve gelecekten umutlu s›n›f
ö¤retmenlerinin e¤itim fakültelerinden mezun olmalar› için
ö¤renme-ö¤retme süreçleri, fiziki koﬂullar, sosyal etkinlikler,
kiﬂisel geliﬂime yönelik etkinlikler gibi ö¤renci taleplerine yönelik düzenlemelerin yap›lmas› gerekmektedir.
Özetle ulaﬂ›lan sonuçlara göre, ö¤retmen adaylar› kendilerine yöneltilen hizmet kalitesine yönelik olarak memnuniyet durumlar› geliﬂtirmekte bu memnuniyet durumu ve düzeyi ise ö¤retmen aday›n›n gelece¤e bak›ﬂ›n›n olumlu ya da
olumsuz olmas›n› belirleyen gelecek beklentisi alg›lar›n›
önemli oranda etkilemektedir. Bu noktada örgün e¤itimin ilk
kademelerinden biri olan ilkokullarda e¤itim-ö¤retim hizmetlerini yürütecek olan s›n›f ö¤retmenlerinin fakültelerinden ve bölümlerinden yeterli ve yüksek memnuniyet durumlar›yla mezun olmalar› nitelikli s›n›f ö¤retmeni mezun etme
ve dolay›s›yla nitelikli ilkokul ö¤rencileri yetiﬂtirme ba¤lam›nda oldukça önemli bir bileﬂen olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Memnuniyet düzeyi yüksek, gelece¤e umutla bakabilen,
nitelikli s›n›f ö¤retmenleri yetiﬂtirmek için de ihtiyaç analizi
ba¤lam›nda s›k s›k ö¤retmen adaylar›n›n memnuniyet düzeylerinin ve taleplerinin belirlenmesi ve bu do¤rultuda gerekli
düzenlemelerin ö¤rencilerle iﬂbirli¤i ve belirli bir koordinasyon içinde düzenli aral›klarla yap›lmas› önerilmektedir.
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