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Özet
Amaç: Bu araştırma, hemşirelerin ve öğretmenlerin kişilik özellikleri ile yaşam amaçları arasındaki ilişkiyi belirlemek
amacıyla gerçekleştirildi. Bu çalışmanın bir diğer amacını ise hemşireler ve öğretmenler arasında kişilik özellikleri ve
yaşam amaçları açısından farklılıkları belirlemek oluşturdu.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişkisel tarama modeline dayalı olarak gerçekleştirilen bu araştırmanın katılımcılarını
2015-2016 eğitim yılında Van’da görev yapan 184 öğretmen ve 124 hemşire olmak üzere toplam 308 kişi oluşturdu.
Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu, Yaşam Amaçları Ölçeği ve Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi aracılığıyla toplandı.
Verilerin analizinde korelasyon ve iki yönlü ANOVA tekniği kullanıldı. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov analizi ile değerlendirildi.
Bulgular: Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin ve hemşirelerin kişilik özellikleri ile yaşam
amaçları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görüldü. Öğretmenler ve hemşireler arasında karşılaştırma yapıldığında meslek grubu ve mesleki mutluluk değişkenlerinin birlikte katılımcıların duygusal denge kişilik özelliği üzerinde
anlamlı etki oluşturduğu belirlendi. Katılımcılar arasında dışsal amaçlar açısından anlamlı farklılık olduğu, hemşirelerin
dışsal amaç puanlarının öğretmenlerin dışsal amaç puanlarından daha yüksek olduğu bulundu.
Sonuç: Hemşirelerin dışsal amaçlarının öğretmenlerin dışsal amaçlarına göre daha yüksek düzeyde bulunduğu göz
önüne alındığında ileriki araştırmalarda hemşirelerin dışsal motivasyonları, dışsal amaçları ve bu alt amaçlara etki eden
değişkenlere yönelik çeşitli çalışmalara yer verilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Sonuçlara bakıldığında öğretmenlerin "dışadönüklük" ve "duygusal denge" kişilik özelliklerinin herhangi bir alt yaşam amacıyla anlamlı ilişki göstermediği sonucu elde edildi. Bu bağlamda öğretmenlerin “dışadönüklük” ve “duygusal denge” kişilik özelliklerinin yaşam
amaçları ve mesleki mutluluğa etkisi nitel ve nicel bilimsel çalışmalarla ortaya konulabilir.
Anahtar Sözcükler: Büyük beşli; hemşire; meslek; öğretmen; yaşam amaçları.

“

Kişilik” geçmişten günümüze üzerinde durulan, önem atfedilen bir kavram olma özelliği taşımakla birlikte eski Yunanca’da drama göstericilerinin kullandığı maskelere verilen ad
olan “Persona”dan kaynağını almıştır. Günümüze gelindiğinde
ise “kişilik”, bireyin içsel kaynaklarından oluşan ve tutarlı olarak
bireyin davranışlarını, öğrenmelerini, algılamalarını, düşünme
biçimini ve başa çıkma tarzlarını kapsayan bir kavram niteliği taşımaktadır.[1] Soyut bir kavram olması ve birçok kuramla
açıklanmaya çalışılırken ortaya çıkan çeşitli farklılıklar kişiliğin tanımlanmasına ilişkin zorluklar yaratmıştır. Ancak birçok

araştırmacının,[2–4] bireylerin farklılaşan kişiliklerinin beş temel
özellikle açıklanabileceği konusunda uzlaşı içinde oldukları
görülmektedir.
“Büyük beşli” olarak bilinen bu özellikler “dışa dönüklük”,
“uyumluluk”, “öz disiplin”, “nörotisizm” ve “açıklık/akıl” biçiminde sınıflandırılmıştır.[2] Dışa dönük özelliği gösteren bireyler
konuşkan, aktif olup diğer kişilerle olan etkileşimlere önem
atfederler ve yenilikleri takip etmeyi severler.[5] Öte yandan
uyumlu bireyler, nazik, mütevazi, sıcakkanlı olup diğerleriyle
uyumlu ilişki örüntüleri sergileyebilmekte ve temasta olduk-
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Konu hakkında bilinenler nedir?
• Kişiliğin beş temel özellikte toplandığı yönünde çalışmalar yapan araştırmacılar, büyük beşli kişilik özelliklerinin içsel ya da dışsal, kısa ya da
uzun yaşam amaçları üzerinde etkili olabildiğini, aynı zamanda bu yaşam amaçlarının da kişilik özellikleri üzerinde anlamlı etkileri olabildiğini
belirtmektedirler.
Bu yazının bilinenlere katkısı nedir?
• Mevcut araştırmada hem öğretmenlerin hem de hemşirelerin kişilik
özellikleri ile yaşam amacı alt faktörleri arasında farklı düzeylerde anlamlı ilişki olduğu bulundu. Ancak öğretmenlerin "dışadönüklük" ve "duygusal denge" kişilik özelliklerinin herhangi bir alt yaşam amacıyla anlamlı
ilişki göstermediği sonucu elde edilirken; hemşirelerin beş temel kişilik
özelliğinin birden fazla alt yaşam amacıyla anlamlı biçimde ilişkili olduğu
görüldü. Öğretmenler ve hemşireler arasında karşılaştırma yapıldığında
ise hemşirelerin dışsal amaçlarının öğretmenlerin dışsal amaçlarına göre
anlamlı düzeyde daha fazla olduğu elde edildi.
Uygulamaya katkısı nedir?
• Gerek öğretmenlerin gerekse hemşirelerin mesleklerini sürdürmelerinde içsel ve dışsal amaçlardan hangilerinin öne çıktığıyla ilgili araştırmalar
gerçekleştirilebilir ve bu amaçların mesleki mutlulukla ilişkisine bakılarak bütüncül bir bakış açısı sağlanabilir. Ayrıca bu mesleklere ilişkin büyük beşli kişilik özelliklerinden hangilerinin mesleği sürdürmede motive
edici rol oynadığına ilişkin çalışmalara yer verilebilir.

ları kişilerin iyi, huzurlu olmaları yönünde ilgili davranışlar
gösterme eğiliminde olmaktadırlar. Deneyime açık bireyler
ise entelektüel, yaratıcı, hassas, yenilikçi, özerk, diğerlerinin
düşüncelerine hoşgörülü, motivasyonu yüksek ve hedef yönelimli olma yönünde örüntüler gösterirler.[3,5] Öz disiplin düzeyi
yüksek olan bireyler dikkatli, sorumlu ve titiz olma eğiliminde olurken; nörotisizm düzeyi yüksek olan bireyler endişeli,
depresif, öfkeli, karşısındakilere güvensiz olma ve dengeli olmayan davranışlar sergileme eğilimindedirler.[5,6] Görüldüğü
üzere beş temel kişilik özelliği, bir takım ayırıcı özellikle birbirinden farklılaşabilmektedir.
Kişiliğin beş temel özellikte toplandığı yönünde çalışmalar yapan araştırmacılar, büyük beşli kişilik özelliklerinin içsel ya da
dışsal, kısa ya da uzun yaşam amaçları üzerinde etkili olabildiğini, aynı zamanda bu yaşam amaçlarının da kişilik özellikleri
üzerinde anlamlı etkileri olabileceğini belirtmektedirler.[7–10]
Dışadönük ve öz disiplin kişilik özelliklerine sahip bireylerin
hem içsel hem dışsal amaçlara yönelebildikleri; nörotisizm
eğilimindeki bireylerin ise dışsal amaçlara yönelebildikleri görülmektedir.[11] Alanyazına bakıldığında bireylerin büyük beşli
kişilik özellikleri ile yaşam amaçları alt faktörleri arasında anlamlı ilişki olduğuna yönelik çalışmalar görülmektedir.[12,13]
Yaşam amaçları, bireyin kısa ya da uzun soluklu anlam atfettikleri durumlar ve yaşam biçimiyle ilişkili olduğu için bireyin
kendini tanımlamasında önem taşımakta[14] ve bu bağlamda
bireyin kişilik örüntüsüyle bağlantılı olmaktadır. Yaşam amaçları, bireyin kendi iç dünyasında değer ve anlam yüklediği eylemler bağlamında yöneldiği bir yaşam alanına işaret etmektedir.[14,15] Yaşam amaçları, eğitim, iş, romantik ilişkiler ve sosyal
amaçlar gibi çeşitli yaşam alanlarında da farklılaşabilmektedir.
[15–18]
Bu farklılıklardan yola çıkılarak yaşam amaçlarının aynı
zamanda içsel ve dışsal olarak ele alındığı görülmektedir. İçsel
amaçlar; kişisel yönden gelişme/büyüme, duygusal yakınlık,
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kişiler arası ilişkiler, topluma yararlı olma gibi amaç alanlarını
kapsarken; dışsal amaçlar, ekonomik başarı, fiziksel görünüş,
sosyal ün ve popülerlik gibi amaç alanlarını içermektedir.
[19–21]
İçsel amaçlar, insan doğası ve ihtiyaçlarıyla tutarlı örüntüler gösterirken; dışsal amaçlar, kültürün etkisiyle marka,
para gibi sosyal statü sembolleri tarafından şekillenmekte
ve diğer insanlar tarafından beğeni kazanma gibi ihtiyaçlarla
örüntülüdür.[20,22] Görüldüğü üzere içsel amaçlar, bireyin içsel
kaynaklarıyla ilişkili olurken; dışsal kaynaklar, bireyin başkaları
tarafından nasıl algılandığına yönelik dışsal kaynaklarıyla ilişkili olmaktadır.
Kişilik özeliklerinin yaşam amaçları üzerinde etkisi olduğu gibi
bireylerin yaşam alanlarını ilgilendiren yaş,[23,24] cinsiyet,[24,25]
evlilik durumu,[23] gibi diğer değişkenler de yaşam amaçlarını
biçimlendirebilmektedir. Örneğin yaş unsuru açısından bakıldığında yaşlı insanlar işle ilgili amaçlardan uzaklaşabilmektedirler.[14] Bireyin finansal yaşam alanını kapsayan kariyer ve
meslek alanı[26] da yaşam amaçları üzerinde etkili olabilmektedir. Bireyler, hoşlandıkları ve kendi kişisel özelliklerine uygun
mesleklere yöneldikçe, iş yönelimli amaçlarına doğru ilerleyebilmektedirler.[27] Böylece bireyin mesleğinden memnuniyet
düzeyi arttıkça, meslek yönelimi amacını gerçekleştirmesi artar ve yüksek düzeyde öz yeterlilik sağlaması söz konusu olabilir.[27] Yaşam amacı gibi bireyin sahip olduğu kişilik örüntüleri
de bireyin doyum sağlayan bir mesleğe yönelmesinde etkili
olabilir. Örneğin insanlara yardım etmeye dönük alturizm yönelimli ve sorumluluk kişilik örüntülü bireyler, insanlara yardım etme yönelimli iş yerlerinde çalışma eğilimi gösterebilirler.[14] Nitekim kişilik yapılarının iş performansıyla ilişkili olduğu
ve özerk olmanın, kişilik yapısı ve iş performansı arasında düzenleyici olduğu rapor edilmektedir.[28]
Hemşirelerin ve öğretmenlerin mesleklerini sürdürürken “alturizm” kişilik özelliği gibi benzer kişilik özellikleri söz konusu
olabilmektedir. Öğretmenlik mesleğinde öğrencilerin eğitsel,
kişisel, sosyal yönden gelişmeleri yönünde sorumluluk sahibi
olma durumu ve duyguların farkında olma, duygularını uygun
ifade etme yönünde kişilik özellikleri öne çıkabilmektedir.[29]
Hemşirelik mesleğinde benzer biçimde hastaların sağlık durumları bağlamında gerekli prosedürlerin gerçekleştirilmesi
için sorumluluk sahibi olma, sağlık personeliyle ve hastalarla
iyi ilişkiler kurabilme becerilerine diğer bir ifadeyle iş yaşamı
bağlamındaki ilişkilerini olumlu biçimde sürdürme kişilik özelliğine sahip olmaları öne çıkmaktadır.[30,31]
Yaşam amaçlarına açısından bakıldığında ise öğretmenlerin
belirtilen kişilik özelliklerinin yanı sıra yaşamdan memnuniyet duymaları, yaşama iyi yönde anlam ve değer yüklemeleri, içsel ve dışsal yaşam amaçlarına sahip olmaları çocukların
gelişimlerine ve eğitim sürecinin daha nitelikli olmasına katkı
sağlayabilmektedir.[29,32] Eğitim sisteminin daha nitelikli olması
yönünde öğretmenlerin yaşam amaçları arasında “öğretmenlik kimliğini geliştirme”, “özel öğrenme becerilerini ve süreçlerini geliştirme”, “diğer öğrenciler ve öğretmenlerin gelişimine
yardım etme”, “aile ve finansal güvenlik için ekonomik amaç”,
“diğerleri tarafından takdir edilme”, “öğrenciler, aileler ve mes-
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lektaşlarla iyi ilişkiler geliştirme”, “kariyer olarak gelişme”, “daha
güvenilir bir öğretmen olma”, “toplumsal etkinliklere katılma”
amaçları öne çıkmıştır.[32] Sağlık sisteminin daha iyi işleyebilmesi ve hastalara yönelik bakımın daha nitelikli sağlanabilmesi amacıyla hemşirelerin de benzer biçimde “yaşam memnuniyetleri”, “yaşam amaçları” önem taşımaktadır.[33] İş yerinin nasıl
olduğu, çalışma saatleri, çalışma şartları gibi değişkenlerin
yanı sıra “sosyal etkinlik amacı”, “fiziksel sağlık amacı”, “enerjik
olma”, “duygusal yönden iyi hissetme” gibi yaşam amaçlarının
da hemşirelerin iş memnuniyeti ve motivasyonlarını etkilediği yönünde çalışmalar olduğu alanyazında vurgulanmaktadır.
[33]
Mesleğini sürdüren bir bireyin iş memnuniyeti, iş yerinde
duygusal olarak iyi hissetmesi, motivasyonun olması “mesleki
mutluluk” değişkeniyle ilişkili olmaktadır. Mesleki mutluluk, bireyin iş yerinde mutlu, güzel duygular yaşaması, olumlu ve anlamlı yaşantılarının olması, iş yerinde kendisini akışa bırakabilmesi ve içsel motivasyona sahip olmasıyla tanımlanmaktadır.
[34]
Mesleki mutluluk, bireyin kendisini işe bırakabilmesi (akışına bırakabilmesi), iş memnuniyeti, işe etkin katılım, iş yerine
olumlu duygular yaşama durumlarıyla ve psikolojik iyi olmayla
birebir ilişkili olmaktadır.[34,35]
Araştırmalarda görüldüğü üzere gerek öğretmenlik mesleğindeki bireylerin gerekse hemşirelik mesleğindeki bireylerin
mesleklerini sürdürebilmelerinde çevrelerinden takdir toplama, motive edici çalışma ortamları gibi değişkenler aracılığıyla
mesleki mutluluklarının iyi düzeyde olmaları ve çeşitli yaşam
amaçlarına sahip olmaları önem taşımaktadır. Ayrıca araştırmalarda vurgulandığı üzere gerek öğretmenlik mesleğinin
gerekse hemşirelik mesleğinin bulundukları sistem içerisinde hizmet ettikleri kişiler ile iş yerindeki diğer kişilerle iyi ve
anlamlı iletişim kurmaları, sosyal kişilik örüntülerine sahip olmaları öne çıkmaktadır. Benzer biçimde araştırmalar ışığında
belirtilen iki mesleğin de insanlara (öğrenci, hasta gibi) yardım
etme yönünde olduğu ve bu meslekleri sürdüren bireylerin
yaşam amaçları ile kişilik özelliklerinin benzer olduğu söylenebilir. Ancak alanyazına bakıldığında gerek kişilik özelliklerinin
gerekse de yaşam amaçlarının öğretmenlik ve hemşirelik gibi
çeşitli meslek gruplarında incelenmesine ilişkin çalışmalara
yeteri kadar rastlanmamaktadır. Bu iki meslek grubunun kişilik özellikleri ile yaşam amaçları ve mesleki mutluluk açısından
karşılaştırılması, iki farklı mesleği sürdüren bireylerin yaşam
amaçları ve kişilik özellikleri ile ilgili benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymaya yardımcı olabilir. Bu bağlamda farklı kurumlar söz konusu olsa bile her iki meslek grubunun da öne
çıkan yaşam amaçları ve kişilik özelliklerinin, bu mesleklere
yönelik mesleki mutluluklarının artmasına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Sonuç olarak kişilik özelliklerinin ve meslek,
mesleki mutluluk gibi çeşitli demografik değişkenlerle ilişkili
olan yaşam amaçlarının farklı meslek gruplarına göre karşılaştırılmasının önemli olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada
hemşirelerin ve öğretmenlerin yaşam amaçları ile kişilik özelliklerinin mesleki mutluluk değişkeni açısından incelenmesi
istenmektedir.
Çalışmanın amacı, hemşirelerin ve öğretmenlerin kişilik özellikleri ile yaşam amaçları arasındaki ilişkiyi belirlemek, bu çalış-
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manın amaçlarından biridir. Bu çalışmanın bir diğer amacı ise
hemşireler ve öğretmenler arasında kişilik özellikleri ve yaşam
amaçları açısından farklılıkları belirlemektir. Bu amaçlar doğrultusunda bu araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. Hemşirelerin yaşam amaçları ile kişilik özellikleri arasında
ilişki var mıdır?
2. Öğretmenlerin yaşam amaçları ile kişilik özellikleri arasında
ilişki var mıdır?
3. Öğretmenlerin ve hemşirelerin yaşam amaçları ve kişilik
puanları açısından aralarında anlamlı bir farklılık var mıdır?
4. Hemşirelerin ve öğretmenlerin kişilik özellikleri ve yaşam
amaçları meslek, cinsiyet, medeni durum, mesleğinde
mutlu olma, mesleki pişmanlık gibi değişkenlere göre farklılık göstermekte midir?

Gereç ve Yöntem
Araştırmanın Deseni
Bu araştırma, tanımlayıcı ve ilişkisel araştırma modeline dayalı
olarak gerçekleştirildi.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini 2015–2016 eğitim öğretim yılında Van
ilinde çeşitli eğitim kademelerinde (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi, fen lisesi, mesleki ve teknik lise) görev yapan öğretmenler ile çeşitli sağlık kuruluşlarında çalışan hemşireler oluşturdu. Araştırmanın örneklemi ise amaçlı örneklem
içerisinde yer alan “kolay ulaşılabilir durum örneklemesi” ile
belirlendi. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesine ilişkin araştırmacı, yakın olan ve erişilmesi rahat olan bir durumu araştırmaktadır ve araştırmacıya pratiklik ve zaman, maliyet gibi
etkenlerde uygunluk sağlamaktadır.[36] Bu araştırmada da
“hemşire” ve “öğretmen” olma durumu ile kişilik özellikleri ve
yaşam amaçları meslek memnuniyeti açısından incelendiği
için ve bu meslek dallarındaki kişilerle pratik ve ulaşılabilir biçimde görüşülmesi amaçlandığı için “kolay ulaşılabilir durum
örnekleminden” yararlanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını
101'i erkek (%55) ve 83'ü kadın (%45) olmak üzere toplam 184
öğretmen ve Van Lokman Hekim Hastanesi ve Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 73'ü erkek (%59) ve 51'i kadın (%41) toplam 124 hemşire olmak üzere
308 kişi oluşturdu. Katılımcıların yaş aralığı 17–58 arasında değişmekte olup; yaş ortalamaları 29.28'di.
Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu, cinsiyet, yaş, meslek, gelir düzeyini algılama,
mesleki pişmanlığı algılama düzeyi, mesleki mutluluğu algılama düzeyi gibi değişkenleri içermektedir. Katılımcılara kişisel
bilgi formunda “gelir düzeyini algılama”, “mesleki olarak ne
kadar mutlusunuz?”, “mesleğinizle ilgili pişmanlığınız var mı?”,
“gelir düzeyini algılama” sorularına ilişkin “evet”, “kısmen”, “hayır” seçenekleri sunuldu. Katılımcılar, cinsiyetlerini ve meslek-
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lerini de kişisel bilgi formunda işaretlediler ve yaşlarını verilen
boşluğa yazdılar.
Yaşam Amaçları Ölçeği (YAÖ): Yaşam Amaçları Ölçeği (YAÖ),
İlhan[37] tarafından geliştirilmiş olup 47 maddeden oluşan 7'li
derecelendirilen bir ölçektir. YAÖ’ nün faktör yapısını belirlemek amacıyla yapılan birinci düzey faktör analizinde dokuz,
ikinci düzey faktör analizinde iki faktörlü bir yapı araştırmacı
tarafından bulunmuştur. Ölçekte, içsel amaçlar kapsamında
topluma katkı, kişiler arası ilişki, anlamlı yaşam, kişisel gelişim,
aileye katkı ve fiziksel sağlık alt ölçek olarak yer alırken; dışsal amaçlar kapsamında maddi başarı/zenginlik, ünlü olma/
tanınma ve imaj/çekicilik alt ölçek olarak yer almaktadır. Dokuz alt faktör (altı içsel alt yaşam amacı faktörü ve üç dışsal alt
yaşam amacı faktörü), yaşam amaçlarına ait toplam varyansın
%64.1’ini ve iki üst faktör (içsel amaçlar üst faktörü ve dışsal
amaçlar üst faktörü) ise %61.3’ünü açıklamıştır. YAÖ’nün güvenirliğine ilişkin Cronbach-Alfa katsayıları araştırmacı tarafından hesaplanmış, alt faktörlerin güvenirlik katsayıları 0.74–0.90
aralığında elde edilmiştir. YAÖ’nün üst faktörlerin güvenirlik
katsayıları ise, içsel amaçlar için 0.85 ve dışsal amaçlar için 0.77
olarak araştırmacı (İlhan[37]) tarafından elde edilmiştir. Bu araştırmada ise YAÖ’nün üst faktörler güvenirlik katsayıları ise içsel
amaçlar için .94 ve dışsal amaçlar için .88 olarak elde edilmiştir.
Hızlı Büyük Beşli Testi (HBBT): Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi
(HBBKT), Morsünbül[38] tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olup;
30 maddeden ve “uyumluluk”, “dışa dönüklük”, “sorumluluk”,
“duygusal denge”, “deneyime açıklık” olmak üzere beş alt faktörden oluşmaktadır. Araştırmacı tarafından doğrulayıcı faktör
sonuçlarının HBBKT’nin mevcut faktör yapısını doğruladığı
elde edilmiştir. Bulunan güvenirlik katsayısının da Türkçe versiyonunun güvenilir olduğunu ortaya koymuştur. HBBKT’nin
her bir alt faktörü 6 maddeden oluşmakta olup 7’li likert biçiminde derecelendirilmektedir. Araştırmacı, bireylerin kişilik
özelliklerinin ölçülmesi amacıyla HBBKT’nin uyarlama çalışması için kullanıldığını ifade etmiştir. Goldberg,[39] 100 maddeden
oluşan büyük beşli testini geliştirmiştir. Morsünbül’e[38] göre
Goldberg’in[39] oluşturduğu 100 kişilik özelliğini içeren sıfatlar arasından Verlmuts ve Geris (2005) çalışmalarında 30 sıfat
ortaya koymuştur. Morsünbül,[38] testin faktör yapısını belirlemek amacıyla “doğrulayıcı faktör analizinden” yararlanmış
olup χ2/sd değerini 3.76 olarak elde etmiştir. Araştırmacı analiz
sonuçlarına göre CFI değerini .92, NFI değerini .91, NNFI değerini .91 ve RMSEA değerini .08 olarak bulmuştur. Alt faktörlere
ait Cronbach-Alfa güvenirlik katsayıları .71–.81 aralığında değişmekte olup; alt faktörlerin test-tekrar test yöntemiyle elde
edilen Cronbach-Alfa güvenirlik katsayıları .80–.87 aralığında
araştırmacı (Morsünbül[38]) tarafından elde edilmiştir. Bu araştırmada ise alt faktörlere ait Cronbach-Alfa güvenirlik katsayıları .64–.80 aralığında değişmektedir.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü” ile “Van
Lokman Hekim Hastanesi”nden uygulamaya yönelik gerekli
kurum izinleri alındı.

Araştırmanın Etik Yönü
Kişisel bilgi formu ve ölçekler uygulanmadan önce, araştırmaya katılan katılımcılara araştırmanın amacı açıklanarak sözlü
onamları alındı. Araştırmanın gerçekleştirilmesi amacıyla “Van

Tablo 1’de hemşirelerin ve öğretmenlerin yaşam amaçları ve
büyük beşli kişilik özelliklerine ait tanımlayıcı veriler yer almaktadır. Öğretmenlerin ve hemşirelerin yaşam amaçları puan
ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmüştür ve “ya-

Veri Analizi
Veriler, SPSS 20 istatistik programında, değerlendirildi. Verilerin normal dağılıp dağılmadığına yönelik Kolmogorov-Smirnov testi kullanıldı. Verilerin normal dağıldığı elde edikten
sonra Pearson korelasyon testi ve iki yönlü ANOVA testlerinden yararlanıldı.
Araştırmanın Sınırlılıkları
“Veri toplama araçları”, araştırmanın bir sınırlılığını oluşturabilir. Bu araştırmada gerek hemşirelerin gerekse öğretmenlerin
yaşam amaçları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki, “yaşam
amaçları ölçeği”, “hızlı büyük beşli testi” aracılığıyla nicel değişkenler ve nicel analizler ile incelendi. Hemşirelerin ve öğretmenlerin kişilik özellikleri ve yaşam amaçlarının mesleğinde
mutlu olma değişkeni açısından incelenmesi de aynı şekilde
nicel değişkenler ve nicel analizler aracılığıyla incelendi. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden yararlanılmamış olması, hemşire ve öğretmenlerin mesleki mutluluklarına ilişkin
yaşam amaçları ve kişilik özellikleri bağlamında yükledikleri
anlamın “nitel araştırma soruları” aracılığıyla desteklenmemiş
olması, araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. “Verilerin
toplanma süreci”, araştırmanın bir diğer sınırlılığıdır. Verilerin
toplanması sürecinde uygulama zamanı ve uygulanan mekânlar, araştırmanın sınırlılığına yol açtı. Gerek öğretmenler gerekse hemşirelere yönelik veri toplama süresi yaklaşık 15–20
dakika arasında değişti. Öğretmenlerle okulda öğretmenler
odasında ders boşluklarında ve teneffüslerde görüşülerek
onlardan ölçekleri ve kişisel bilgi formunu doldurmaları istendi. Öğretmenlerin bir kısmı, yoğun oldukları için yanıtları
hızlı doldurmaya çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca ders aralarında
dinlenmek için öğretmenler odasına geldiklerini belirttikleri
için mekânsal anlamda da bir sınırlılık olduğu görüldü. Hemşirelerle de hastanede hemşire odasında görüşüldü ve uygun
oldukları zaman dilimlerinde onlardan da ölçekleri ve kişisel
bilgi formunu doldurmaları istendi. Hemşirelerin büyük bir
kısmı da yoğunluklarından ötürü soruları hızlıca okuduklarını ve yanıtladıklarını belirttiler. Ayrıca hemşire odasında bazı
hemşireler kısa molalar verip kısa süreli dinlenmek istedikleri
için mekânsal bir sınırlamanın olduğu da görüldü.

Bulgular
Hemşirelerin ve öğretmenlerin kişilik özellikleri ve yaşam
amaçlarına ilişkin puan ortalamalarıyla ilgili tanımlayıcı istatistik sonuçları aşağıda Tablo 1’de yer almaktadır.
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Tablo 1. Hemşirelerin ve öğretmenlerin kişilik özellikleri ve yaşam amaçları puan ortalamaları (n=308)
Hemşireler (n=124)

Yaşam amaçları

İlişki
Topluma katkı
İçsel amaçlar
Fiziksel sağlık
Kişisel gelişim
Aileye katkı
Anlamlı yaşam
Dışsal amaçlar
Maddi başarı
İmaj/çekicilik
Ünlü olma
Toplam içsel amaçlar		
Toplam dışsal amaçlar		
Kişilik özellikleri
Uyumluluk
Dışadönüklük
Büyük beşli
Sorumluluk
Duygusal denge
Deneyime açıklık

Öğretmenler (n=184)

Art. Or.

Std. Sap.

Min.

Maks.

Art. Or.

Std. Sap.

Min.

Maks.

37.38
41.41
25.44
38.03
38.38
17.55
34.74
27.93
19.14
198.19
81.81
35.25
25.89
31.78
25.96
31.75

4.39
7.08
3.09
4.24
4.83
3.41
5.63
5.53
5.51
22.17
13.15
5.49
7.71
6.86
6.37
5.54

24.00
7.00
17.00
26.00
23.00
9.00
20.00
11.00
4.00
133.00
52.00
12.00
7.00
12.00
10.00
19.00

42.00
49.00
28.00
42.00
42.00
21.00
42.00
35.00
28.00
224.00
105.00
42.00
42.00
42.00
39.00
42.00

37.86
42.96
25.44
38.53
38.60
18.33
33.21
26.81
18.58
201.71
78.60
35.35
26.27
32.60
26.17
31.92

4.16
5.49
2.93
3.76
4.41
2.60
5.98
5.46
5.81
18.95
14.41
4.56
7.67
6.32
6.54
4.79

21.00
25.00
16.00
26.00
24.00
11.00
17.00
10.00
4.00
134.00
37.00
20.00
6.00
11.00
6.00
21.00

42.00
49.00
28.00
42.00
42.00
21.00
42.00
35.00
28.00
224.00
105.00
42.00
42.00
42.00
40.00
42.00

Tablo 2. Hemşirelerin ve öğretmenlerin HBBKT ve YAÖ alt faktörleri arasındaki ilişki (n=308)
Hemşireler (n=124)
Büyük Beşli
Hemşireler (n=124)
Uyumluluk
Dışadönük
Sorumluluk
Duygusal
Deneyime
Öğretmenler (n=184)
Uyumluluk
Dışadönük
Sorumluluk
Duygusal
Deneyime

Yaşam amaçları
İlişki

Topluma
katkı

Fiziksel İmaj Büyüme Aileye Sosyal Anlamlı
sağlık
katkı
ün
yaşam

Maddi
İçsel
Dışsal
başarı amaçlar amaçlar

.54**
.23**
.24**
.18*
.39**

.42**
.03
.35**
.18*
.30**

.31**
.14
.25**
.12
.24**

.29**
.16
.15
.07
.38**

.47**
.25**
.27**
.10
.43**

.44**
.08
.27**
.14
.25**

.18*
.06
.21*
.08
.25**

.35**
.04
.21*
.09
.30**

.22*
.10
.14
.05
.17

.52**
.15
.34**
.18*
.39**

.29**
.14
.21*
.08
.34**

.39**
.04
.18*
.02
.28**

.38**
.01
.13
.01
.25**

.29**
.07
.18*
.02
.15*

.12
.10
.08
-.06
.26**

.31**
.08
.17*
.02
.28**

.30**
-.06
.20**
.00
.20**

.08
-.02
.06
-.07
.22**

.24**
-.05
.02
-.06
.14

.16*
.08
.11
-.04
.28**

.41**
.02
.19**
.01
.28**

.15*
.06
.10
-.07
.30**

p<.05, **p<.01.

*

şam amaçları” puanları arasında mesleki değişken açısından
bir farklılık olup olmadığıyla ilgili “gruplar arası bağımsız iki
örnek t-testi” sonuçlarına bakılmıştır. T-testi aracılığıyla ise yaşam amaçları puanları meslek açısından incelendiğinde “dışsal
amaçlar”, “anlamlı yaşama yönelik amaç”, “maddi başarıya yönelik amaç” ile “topluma katkı yaşam amacı” puanları arasında
anlamlı bir farlılık olduğu sonucu bulunmuştur (p<.05). Benzer
olarak öğretmenlerin ve hemşirelerin büyük beşli kişilik özellikleri açısından puan ortalamalarının birbirine yakın olduğu
görülmüştür. “Büyük beşli” kişilik özellikleri puanları arasında

mesleki değişken açısından bir farklılık olup olmadığıyla ilgili
“gruplar arası bağımsız iki örnek t-testi” sonuçlarına bakılmıştır. Öğretmenlerin ve hemşirelerin büyük beşli kişilik özellikleri
puan ortalamaları arasında “meslek” değişkeni açısından herhangi bir farklılık bulunmamıştır.
Hemşirelerin ve öğretmenlerin kişilik özellikleri ile yaşam
amaçlarına ilişkin korelasyon sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2’de görüldüğü üzere hemşirelerin “uyumluluk” kişilik
özelliği ile alt yaşam amaçlarının tümü arasında; “dışadönüklük” kişilik özelliği ile “kişiler arası ilişki” yaşam amacı, “kişisel
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Tablo 3. Hemşirelerin ve öğretmenlerin “mesleki mutluluk” değişkeni bağlamında “duygusal denge kişilik puanları” ve “dışsal
amaç puanları” (n=308)
Mesleki Mutluluk Değişkenine
Verilen Yanıtlar

Evet
Kısmen
Hayır
Toplam

Hemşire (n=124)
(Duygusal Denge Puanları)

Toplam
(Duygusal Denge Puanları)

N

M

SD

N

M

SD

N

M

SD

42
68
14
124

25.18
26.25
26.93
25.96

7.11
5.93
6.32
6.37

116
57
9
182

27.03
24.19
27.88
26.18

6.28
6.66
7.20
6.55

158
125
23
306

26.54
25.31
27.30
26.09

6.54
6.33
6.53
6.47

Mesleki Mutluluk Değişkenine
Verilen Yanıtlar

Evet
Kısmen
Hayır
Toplam

Öğretmen (n=184)
(Duygusal Denge Puanları)

Hemşire (n=124)
(Dışsal Amaç Puanları)

Öğretmen (n=184)
(Dışsal Amaç Puanları)

Toplam
(Dışsal Amaç Puanları)

N

M

SD

N

M

SD

N

M

SD

42
68
14
124

82.65
81.19
82.33
81.81

13.21
13.82
9.85
13.15

116
57
9
182

78.73
78.86
72.12
78.45

13.94
14.85
16.52
14.35

158
125
23
306

79.77
80.13
78.33
79.81

13.82
14.29
13.51
13.95

Tablo 4. Hemşirelerin ve öğretmenlerin duygusal denge kişilik puanlarının karşılaştırılması (n=308)
Varyans Kaynağı

Kareler
Toplamı

SD

Kareler
Ortalaması

F

p

η2 (Kısmi
Eta-kare)

Meslek
2.24
1
2.24
.05
.81
.000
Mesleki mutluluk
109.55
2
54.77
1.32
.26
.009
							
Meslek X Mesleki Mutluluk
241.86
2
120.93
2.92
.05
.019
							
							
							
Hata
12398.88
300
41.33				
Toplam
12781.96
305

büyüme” yaşam amacı arasında, “sorumluluk” kişilik özelliği
ile yaşam amaçları arasında “imaj” ve “maddi başarı/ zenginlik” dışındaki diğer tüm yaşam amaçları arasında pozitif yönde
anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bunlara ek olarak hemşirelerin
“duygusal denge” kişilik özelliği ile “kişiler arası ilişki” yaşam
amacı, “topluma katkı” yaşam amacı ve “içsel amaçlar” arasında, “deneyime açıklık” kişilik özelliği ile “maddi başarı/ zenginlik” hariç tüm yaşam amaçları arasında pozitif yönde anlamlı
ilişkiler bulunmuştur. Öğretmenlerin ise “uyumluluk” kişilik
özelliği ile “imaj” ve sosyal ün” dışındaki tüm yaşam amaçları
arasında, “sorumluluk” kişilik özelliği ile “kişiler arası ilişki” yaşam amacı, “fiziksel sağlık” yaşam amacı, “kişisel büyüme” yaşam amacı, “aileye katkı” yaşam amacı ve “içsel amaçlar” arasında ve “deneyime açıklık” kişilik özelliği ile “anlamlı yaşam”
amacı dışındaki tüm yaşam amaçları arasında pozitif yönde
anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
Korelasyon analizlerine ek olarak hemşirelerin ve öğretmenlerin kişilik özellikleri ve yaşam amaçlarına etki eden değişkenleri belirlemek amacıyla iki yönlü ANOVA analizlerinden yarar-

Scheffe (Duygusal denge puan
ortalamaları karşılaştırılması)
Xöğretmen>X hemşire
Xmesleki mutsuzluk> X meslekimutluluk>
X kısmen mutluluk
Xöğretmen+mesleki mutsuzluk>Xhemşire
+mesleki mutsuzluk>Xö+mesleki 		
mutluluk>Xh+kısmen mutluluk>Xh+ 		
mutluluk>Xö+kısmenmutluluk

lanılmıştır. ANOVA analizlerinden önce normallik varsayımları
ve varyans homojenliği, alt yaşam amaçları ve alt büyük beşli
kişilik özellikleri için kontrol edilmiştir. İki yönlü ANOVA sonuçları doğrultusunda “cinsiyet”, “medeni durum”, “gelir düzeyini algılama durumu”, “mesleki pişmanlık” değişkenlerinin
herhangi bir kişilik özelliği ya da yaşam amacı üzerinde etkili
olmadığı görülmüştür. İki yönlü ANOVA sonuçları doğrultusunda “meslek değişkeni” ve “mesleki mutluluk değişkeninin”
bir arada "duygusal denge" kişilik özelliği üzerinde anlamlı bir
etkiye sahip olduğu sonucu bulunmuştur. "Meslek değişkeninin" ise tek başına, "dışsal amaçlar" üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu sonucu elde edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında
hemşirelerin ve öğretmenlerin mesleki mutluluk bağlamında
“duygusal denge” ve “dışsal amaç” puan ortalamaları aşağıda
Tablo 3’te verilmiştir.
Mesleki mutluluğu “hayır” ve “evet” biçiminde yanıtlayan katılımcıların “duygusal denge” puan ortalamaları ile “dışsal amaç”
puanları Tablo 3’te görülmektedir.
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Tablo 5. Hemşirelerin ve öğretmenlerin dışsal amaç puanlarının karşılaştırılması (n=308)
Varyans Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

F

p

η2 (Kısmi
Eta-kare)

Meslek
1095.147
1
1095.147
5.651 .01
.018
Mesleki mutluluk
225.003
2
112.501
.580
.56
.004
							
Meslek X Mesleki Mutluluk
292.122
2
146.061
.754
.47
.005
							
							
							
Hata
58143.309 300
193.811				
Toplam
594177.925 305

“Duygusal denge” kişilik puanlarına ilişkin iki yönlü ANOVA
aşağıda Tablo 4’te yer almaktadır.
“Meslek değişkeni” ve “mesleki mutluluk değişkeni” bir arada
"duygusal denge" kişilik özelliği üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmaktadır, F (2, 300)=2.92, p=.05, η2=.019.
Hemşirelerin ve öğretmenlerin “dışsal amaç” puanlarına ilişkin
iki yönlü ANOVA sonuçları, Tablo 5’te yer almaktadır.
Görüldüğü üzere "meslek değişkeninin" tek başına, "dışsal
amaçlar" üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu sonucu elde
edilmiştir, F (1, 300)=5.65, p=.01, η2=.018.

Tartışma
Mevcut araştırmada, hemşirelerin toplam dışsal amaç puan
ortalamalarının yanı sıra alt dışsal amaçlardan “maddi başarı”,
“imaj” ve “ünlü olma” amaçlarından aldıkları puanların öğretmenlerin puanlarından yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca bağımsız t-testi sonuçlarına göre “dışsal amaçlar” puanları arasında
meslek değişkeni açısından anlamlı bir farklılık olduğu sonucu
bulunmuştur. Bu bağlamda hemşirelerin mesleklerini sürdürürken diğerleri tarafından beğenilme, kabul görme gibi durumlara
yönelik yaşam amaçları ve motivasyonlarının öğretmenlere göre
daha yüksek olduğu yorumu yapılabilir. Hee ve Kamaludin,[40]
hemşirelerin işlerini sürdürmelerinde dışsal ödüllendirmeye eğilim gösterebileceklerini ve bu bağlamda dışsal motivasyonlarının onların mesleklerini sürdürmelerinde etkili olabileceklerini
belirtmişlerdir. Hemşirelerin iş motivasyonlarına yönelik Dave
ve ark.[41] ise çalışmalarında, hemşirelerin %72’sinin mesleklerini sürdürmelerinde içsel motivasyonlarının etkili olduğunu
ve buna ek olarak dışsal motivasyonlarının da yüksek düzeyde
etkili olduğu sonucunu bulmuşlardır. Toode[42] de tez çalışmasında hemşirelerin mesleklerine yönelik yüksek düzeyde içsel
amaçlara; orta düzeyde ise kariyer odaklı “dışsal amaçlara” sahip
olduklarını ortaya koymuştur. Başka bir araştırmada ise hemşirelerin mesleklerine bağlı olmalarında “kişisel büyüme”, “iş yerinde
çalışma şartlarına ve çalışma ortamına yönelik umutlu olma” gibi
dışsal amaçların etkili olduğu, “yaşama anlam yükleme” gibi içsel
motivasyonun etkili olmadığı sonucu bulunmuştur.[43]
Mevcut araştırmada hem öğretmenlerin hem de hemşirelerin
kişilik özellikleri ile yaşam amacı alt faktörleri arasında farklı dü-

Scheffe (Duygusal denge puan
ortalamaları karşılaştırılması)
Xhemşire>X öğretmen
Xkısmen mutluluk> X meslekimutluluk> X
mesleki mutsuzluk
Xhemşire+mesleki mutluluk>Xh+mesleki
mutsuzluk>Xh+mutluluk>Xh+kısmen
mutluluk>Xö+kısmen mutluluk>Xö+ 		
mesleki mutluluk>Xö+ mesleki mutsuzluk

zeylerde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Ancak öğretmenlerin "dışadönüklük" ve "duygusal denge" kişilik özelliklerinin
herhangi bir alt yaşam amacıyla anlamlı ilişki göstermediği
sonucu elde edilirken; hemşirelerin beş temel kişilik özelliğinin
birden fazla alt yaşam amacıyla anlamlı biçimde ilişkili olduğu
görülmüştür.
Alanyazın incelendiğinde, kişilik özellikleri ile yaşam amacı alt
faktörleri arasında doğrusal yönde anlamlı ilişki bulan benzer
çalışmalar[9,44,45] bulunmaktadır. Watson[46] da bu çalışmadaki
bulguya benzer olarak, öğretmenlerin “dışa dönüklük” kişilik
özelliği ile “alt yaşam amaçları” arasında anlamlı düzeyde ilişki
olmadığı sonucuna varmıştır. Buna karşın hemşirelerin “dışadönüklük kişilik özelliği” ve çeşitli içsel ve dışsal amaçlar arasında çeşitli düzeylerde anlamlı ilişkiler elde edilmiş olup alanyazında bu bulguları destekleyici çalışmalar da yer almaktadır.
[47,48]
Hemşirelik mesleği açısından bakıldığında “dışadönüklük”
kişilik özelliğinin “kişilerarası ilişki” ve “kişisel büyüme” yaşam
amaçlarıyla ilişkili olduğu göz önüne alındığında “dışadönük
olmanın” onların mesleklerini sürdürmelerinde ve hasta ve
hasta yakınları ile iletişimlerinde, mesleklerinde kişisel olarak
büyümelerinde etkili olabildiği yönünde yorumlanabilir.
Elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin “duygusal denge”
düzeyleri ile alt yaşam amaçları arasında anlamlı ilişki olmadığı ve bu bulgunun yapılan çalışmalarla desteklendiği[49,50]
görülmektedir. “Duygusal denge” kişilik özelliğinin eleştiriye açıklık, sakinlik ve rahatlık gibi özellikleri barındırdığı düşünüldüğünde öğretmenlik mesleği açısından öngörülen
özellikler olmasına rağmen öğretmenlerin “duyusal denge”
kişilik özelliği ile herhangi bir yaşam amacı alanıyla ilişkili
bulunmaması başka durumsal faktörleri düşündürmektedir.
Bu bağlamda öğretmenlerin duygusal olarak kendilerini düzenleyebildikleri ancak öğretmenlerin “duygusal denge kişilik
özelliklerinden” ziyade “uyumlu”, “sorumlu” ve “deneyime açık
olma” yönündeki kişilik örüntülerinin onların içsel ve dışsal yaşam amaçlarıyla ilişkili olabildiği yönünde bir yorum yapılabilir. Bu bulgunun aksine, Otero-López ve ark.[48] genel yetişkin
bireyler üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında “duygusal
denge” kişilik özelliği ile dışsal alt amaçlardan maddi başarı,
imaj, popülarite arasında anlamlı pozitif yönde ilişki olduğu
sonucunu bulmuşlardır.
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Hemşirelerin puanları arasında ise “duygusal denge” kişilik
özelliği ile “kişilerarası ilişki”, “topluma katkı” ve “içsel amaçlar”
arasında düşük düzeyde anlamlı ilişkiler olduğu sonucu bulunmuştur. Bu bulgu, hemşirelerin duygularını düzenleyebildikleri ve dengeleyebildikleri durumlarda kişilerarası ilişkilerini sürdürebildikleri biçiminde yorumlanabilir. González ve ark.
[51]
yaptıkları araştırmada hemşirelerin ilişki statüsünün yani
kişiler arası değişkeninin bir boyutunun, onların genel duygu
dengeleme düzeyleriyle ilişkili olduğu sonucunu bulmuşlardır.
Mevcut araştırmada meslek değişkeni ve mesleki mutluluk değişkenlerinin birlikte duygusal denge kişilik özelliği üzerinde
anlamlı düzeyde etkili olduğu sonucu bulunmuştur. Mesleki
mutluluğa hayır diyen öğretmenlerin duygusal denge kişilik
özelliğinin hayır diyen hemşirelerin duygusal denge kişilik
özelliklerine göre daha olumlu olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. “Öğretmen olma durumu” ve “mesleki mutluluğu algılama
durumunun” birlikte “duygusal denge” kişilik özelliği üzerinde
anlamlı düzeyde etkisi olduğu söylenebilir. Duygusal denge
kişilik boyutunda eğer birey çeşitli olgular karşısında öfkesini,
gerginliğini dengeleyebilir ve öz-yeterliliğini ortaya koyabiliyorsa duygusal denge boyutunun daha olumlu yönde olduğu
yorumu yapılabilir.[52,53] Roberts ve Robins,[50] bireyin duygusal
denge kişilik özelliğini olumlu yönde yansıtan bireylerin, stresli durumlar karşısında içsel güçlerini kullanarak bu gibi olgularla başa çıkabildiklerini ifade etmiştir. Bu bağlamda mesleğini sürdürmede mutsuz olduklarını belirten öğretmenlerin bu
olguyla başa çıkabildikleri, duygusal olarak kendilerini dengeleyebildikleri söylenebilir. Öte yandan Sutin ve ark.[54] çalışmalarında “duygusal denge” kişilik özelliği ile “meslek memnuniyeti” arasında ters yönde ilişki olduğu sonucunu bulmuşlardır.
Araştırmacılar, duygusal yönden istikrarlı olan katılımcıların
yüksek gelir elde ettikleri ve meslek memnuniyetlerinin yüksek olduğu sonucunu bulmuşlardır.
Mevcut araştırma, öğretmenlerin ve hemşirelerin dışsal amaç
puanları üzerinde etkili olan değişkenin “meslek” değişkeni olduğunu göstermiştir. Öğretmenlerin "dışsal amaç" puanlarının
hemşirelerin "dışsal amaç" puanlarından düşük olması, hemşire olma durumunun dışsal amaçlar üzerinde öğretmen olmaya göre daha yüksek düzeyde etkisi olduğunu göstermektedir.
Daha önce tanımlayıcı istatistik bulgularına göre belirtildiği
üzere hemşirelerin öğretmenlere göre mesleklerini sürdürmede “dışsal motivasyonlarının” öne çıktığı yönünde bir yorum
yapılabilmektedir.
Bulgular doğrultusunda öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini
sürdürürken diğer mesleklere göre daha çok içsel amaçlarının
öne çıktığı yorumu yapılabilir. Alanyazında, öğretmenlerin yaşam amaçlarının incelendiği çalışmalarda öğretmenlerin hem
içsel amaçlara hem de dışsal amaçlara yöneldikleri görülmektedir. Mansfield ve ark.[55] çalışmalarında öğretmen adaylarının
hem içsel hem de dışsal amaçlara sahip olduklarını ve içsel
amaçlarının dışsal amaçlara göre daha çok öne çıktığı sonucunu bulmuşlardır. Aynı zamanda öğretmenlerin iş memnuniyeti
ve dışsal amaçlara yönelmeleri arasında anlamlı ilişki olduğunu bulan çalışmaya göre,[56] dışsal amaçlar arasından “gelir du-
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rumu”, “çalışma koşulları” ve alt içsel amaçlardan “görev yönelimi” ile iş memnuniyeti arasında anlamlı ilişkiler olduğu sonucu
bulunmuştur.

Sonuç
Sonuç olarak, “uyumluluk” ve “sorumluluk” kişilik özelliklerinin hem hemşireler hem de öğretmenler için en az bir alt
yaşam amacı ile pozitif yönde anlamlı ilişki gösterdiği bulunmuştur. Bu kişilik özelliklerinin farklı meslek gruplarında da
çeşitli yaşam amaçlarıyla ilişkilerinin araştırılmasının alana
önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca “uyumluluk” ve “sorumluluk” gerek öğretmenlik mesleğinde gerekse
hemşirelik mesleğinde mesleğin sağlıklı sürdürülmesi açısından önem taşıdığı için bu kişilik örüntülerini destekleyen
içsel ve dışsal amaçlar hem nitel hem de nicel araştırmalarla
ortaya konulmalıdır. Örneğin hemşirelerin uyumluluk kişilik
örüntüsünü destekleyen ve iş yeriyle ilişkili yaşam amaçları araştırıldığında (iş yerindeki sosyal yaşam amaçları gibi),
hemşirelerin iş yerine yönelik yaşam amaçlarının ve iş sürecinin daha sağlıklı biçimde sürmesi sağlanabilir. Öğretmenlerin "dışadönüklük" ve "duygusal denge" kişilik özelliklerinin
herhangi bir alt yaşam amacıyla anlamlı ilişki göstermediği
sonucu göz önüne alındığında öğretmenlerin dışadönüklük
ve duygusal denge kişilik özelliklerinin ilişkili olduğu yaşam
motivasyonları, yaşam amaçları ve mesleki mutluluğa etkisi
nitel ve nicel bilimsel çalışmalarla ortaya konulabilir. Hemşirelerin puanları arasında “duygusal denge” kişilik özelliği ile
“kişilerarası ilişki”, “topluma katkı” ve “içsel amaçlar” arasında
düşük düzeyde anlamlı ilişkiler olduğu sonucu bulunmuştur.
Bu bulgu bağlamında hemşirelerin “duygusal denge” kişilik
özelliğinin olumlu yönde desteklenmesinin, onların kişilerarası ilişkilerini olumlu yönde sürdürmelerini pekiştireceği
düşünülmektedir. Buna yönelik hemşireler ve diğer sağlık
personellerinin duygusal olarak birbirlerini yıpratmamaları,
etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi, hastalar ve hemşirelere arasında yaşanabilecek gerginliklere ilişkin dengeli uygun tepkiler verilebileceği yönünde önleyici eğitim hizmetlerinin sağlanması söz konusu olabilir. Meslek değişkeni ve
mesleki mutluluk değişkeni bir arada "duygusal denge" kişilik
özelliği üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu göz önüne
alındığında, ileriki çalışmalarda çeşitli meslek gruplarındaki
bireylerin “duygusal denge” kişilik özellikleri ve “mesleki mutlulukları” arasındaki ilişkiyi ve düzeylerini araştırmaya dönük
çalışmalara yer verilebilir. Hemşirelerin dışsal amaçlarının
öğretmenlerin dışsal amaçlarına göre daha yüksek düzeyde
bulunduğu dikkate alındığında hemşirelerin dışsal motivasyonları ve dışsal amaçları ile bu alt amaçlara etki eden değişkenlere yönelik çalışmalar yapılması önemli olacaktır. Ayrıca
yapılan araştırmalar ışığında hemşirelerin çalışma ortamlarının onları memnun edici biçimde düzenlenmesinin (gerek
ekonomik gerek çalışma ortamındaki uygun donanımın olması, gerek iş yerinde umut/motivasyon oluşturacak yönde
iş ilişkilerinin olması), kişisel büyümelerine imkân verecek
kariyer fırsatlarının çalışma ortamı tarafından desteklenme-
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sinin onların mesleklerini daha istekli sürdürmeleri açısından
önemli olduğu düşünülmektedir.
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