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ÖN SÖZ 

Günümüzde eğitimli bireylerin yetiĢtirilmesinin sağlanması ülkelerin en 

temel amaçları arasında yer almaktadır. Ülkelerdeki eğitimli bireylerin 

sayısına oranla geliĢmiĢliğin tespit edilmesi bu durumun daha da önem arz 

etmesini sağlamıĢtır. Özgür bireylerin yetiĢtirilmesi ve bu bireylerin kendi 

özgür düĢüncelerine sahip olmasının sağlanması ülkeleri de 

özgürleĢtirecektir. Özgür beyinlerin daha üretken oldukları ve üreterek ülke 

ekonomilerine katkı sağlayacakları tartıĢılmazdır. 

Eğitim ve öğretimin gittikçe öneminin arttığı günümüz dünyasında 

öğrenmede rehber ve yönlendirme görevi gören öğretmenlerin etkili ve 

verimli olmaları gerekmektedir. Bundan dolayı öğretmenlerin duygusal, 

zihinsel ve ruhsal olarak iyi durumda olmaları sağlanmalıdır. Bu bağlamda 

özellikle öğretmenlerin çalıĢtıkları ortamlarda karĢılaĢtıkları olumsuzlukların 

ortadan kaldırılması adına önleyici ve düzenleyici çalıĢmalar yapılmalıdır. 

Öğretmenlerin öğrenim ortamında tükenmiĢliğine sebebiyet veren durumları 

tespit etmek bu araĢtırmanın temel amacıdır. Tespit edilen nedenlerin 

çözümü için yapılan öneriler örneklem ve evrende yer alan okullar için uygun 

bir kaynak olacaktır. 

Tez çalıĢmamın her aĢamasında desteğini benden esirgemeyen, 

değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Ganime AYDIN‟a, anket veri giriĢi sırasında 

değerli yardımlarından dolayı Mahmut Turan EKTĠREN‟e, ve anketleri 

uyguladığım bütün okullarda görevli yönetici ve öğretmenlere sonsuz 

teĢekkürlerimi sunarım. 

Mehmet Faruk ALKAN 
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BÖLÜM I 

1. GĠRĠġ 

1.1. PROBLEM DURUMU 

Günümüzde geliĢmiĢ toplum olma kriteri eğitimli toplum olmakla eĢdeğer 

hale gelmiĢtir. Eğitimin toplumlar için bu denli önemli bir olgu olduğu 

düĢünüldüğünde, eğitim sistemi bünyesinde görev yapan öğretmenlerin 

görevlerini etkili ve verimli bir biçimde yerine getirebilmeleri için yeterli 

donanıma ve imkâna sahip olmalıdır.  Öğretmenlerin sahip oldukları 

donanımı etkili ve verimli bir Ģekilde kullanabilmeleri için duygusal, fiziksel, 

ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı olmaları gerekmektedir. Bundan dolayı belirli 

aralıklarla öğretmenlerin bu konudaki genel sorunlarının belirlenerek çözüme 

kavuĢturulması ile eğitimin kalitesinin daha da artırılacağı düĢünülmektedir. 

Genel anlamda tükenmiĢliğin en temel nedeninden birinin de stres olduğu 

bilinmektedir. Stresin çalıĢma performansını etkilediği ve verimi düĢürdüğü 

görülmektedir. ĠĢ yoğunluğunun fazla olduğu ortamlarda stresinde fazla 

olduğu ve tükenmiĢliği hızlandırdığı anlaĢılmaktadır. Bu bağlamda yaĢam ve 

çalıĢma alanlarında strese neden olan durumların ortadan kaldırılması genel 

anlamda tükenmiĢliği azaltacaktır. 

TükenmiĢlik genellikle iletiĢimin yoğun olduğu çalıĢma ortamlarında 

görülen meslek hastalığıdır. Bu durumda öğretmenler, öğrenci, veli, okul 

yönetimi vb. diğer guruplarla sürekli iletiĢim içerisinde olduğu 

düĢünüldüğünde fizyolojik ve duygusal anlamda hissedilen güçsüzlük halinin 

yaĢanması kuvvetle muhtemeldir. Öğretmenlerin duygusal ve fizyolojik 

güçsüzlük durumuna düĢmemesi için önleyici çalıĢmaların yapılmalıdır.  

Öğretmenlik mesleği ve bu meslekte mevcut olan görevlerin zorluğu 

düĢünüldüğünde gerek fiziksel gerekse de duygusal ve zihinsel anlamda 

yıpratıcı olabilecek yıpratıcı mesleklerden biridir. Bu denli olumsuz 

ortamlarda çalıĢan öğretmenlerin zamanla tükenmeleri ve çeĢitli meslek 

hastalıklarına yakalanmaları muhtemeldir. Bu meslek hastalıkları ve 
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tükenmiĢlik durumu zamanla öğretmenlerde sosyal iliĢkilerin bozulmasına 

sebebiyet verebilmektedir.  

Öğretmenlerin tükenmiĢlik yaĢaması, gerek kendi kiĢisel sağlıklarının 

olumsuz etkilenmesi gerekse de öğrencilere vereceği eğitimin kalitesinin 

düĢmesi gibi olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. 

TükenmiĢlik davranıĢı gözlenen öğretmenlerin genellikle öğrencilere karĢı 

daha olumsuz bir tutum sergiledikleri, sınıf içinde daha az hoĢgörülü 

oldukları, ders ön hazırlıklarını azalttıkları, ders içi performanslarının düĢtüğü, 

öğretmen ve yöneticiler ile iletiĢim sorunu yaĢadıkları, öz güven düĢüĢü vb. 

yaĢadıkları gözlemlenmektedir. Bu durum öğretmenlerin ders içi verimlerini 

ciddi bir Ģekilde düĢürmektedir. 

Bu çalıĢmanın amacı devlet okullarında görev yapan ortaokul 

öğretmenlerinin mesleki tükenmiĢlik düzeyini belirleyerek çeĢitli değiĢkenler 

(cinsiyet, yaĢ, medeni durum, mesleki kıdem ve eğitim düzeyi) açısından 

mesleki tükenmiĢlik düzeyinin farklılaĢıp farklılaĢmadığını tespit etmektir. 

Ayrıca tükenmiĢlik düzeyinin yüksek çıkması durumunda kaynağının 

belirlenerek çözüm önerileri sunmak çalıĢmanın alt amaçları arasında yer 

almaktadır.   

Yapılan araĢtırma sonucunda öğretmenlerin genel tükenmiĢlik düzeyinin 

belirlenip, nedeninin anlaĢılması ve çözüm önerisi geliĢtirilerek bu alanda 

yapılan literatüre katkı sağlanacağı düĢünülmektedir. 

1.2. ARAġTIRMANIN AMACI 

Bu araĢtırmada, “Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin tükenmiĢlik 

düzeyinin belirlenmesi” amaçlanmıĢtır. Bundan dolayı araĢtırmanın problem 

cümlesi “Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin tükenmiĢlikleri hangi 

düzeydedir? Ģeklinde belirlenmiĢtir. Alt problemler ise Ģu Ģekilde 

düzenlenmiĢtir:  

 Öğretmenlerin tükenmiĢlik düzeyine belirlemeye iliĢkin verdikleri 

cevapların ortalama puanları cinsiyete göre farklılık göstermekte 

midir? 
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 Öğretmenlerin tükenmiĢlik düzeyine belirlemeye iliĢkin verdikleri 

cevapların ortalama puanları yaĢa göre farklılık göstermekte midir? 

 Öğretmenlerin tükenmiĢlik düzeyine belirlemeye iliĢkin verdikleri 

cevapların ortalama puanları mesleki kıdeme göre farklılık 

göstermekte midir? 

 Öğretmenlerin tükenmiĢlik düzeyine belirlemeye iliĢkin verdikleri 

cevapların ortalama puanları medeni duruma göre farklılık 

göstermekte midir? 

 Öğretmenlerin tükenmiĢlik düzeyine belirlemeye iliĢkin verdikleri 

cevapların ortalama puanları eğitim düzeyine göre farklılık 

göstermekte midir? 

 Elde edilen verilere göre tükenmiĢlik düzeyinin yüksek olmasını 

etkileyen faktörler nelerdir? 

1.3. ÖNEM 

Öğretmenlerin duygusal, zihinsel ve ruhsal olarak iyi durumda olmaları 

çalıĢtıkları ortamda daha verimli olmaları adına oldukça önem arz etmektedir. 

Bu bağlamda özellikle öğrenim ortamında öğretmenleri olumsuz etkileyen 

durumların tespit edilerek ortadan kaldırılması tükenmiĢliği azaltacağı 

düĢündürmektedir. Bu bağlamda öğrenim ortamında tükenmiĢliğe sebebiyet 

veren durumları tespit etmek bu araĢtırmanın temel amacıdır. Tespit edilen 

nedenlerin çözümü için yapılan öneriler örneklem ve evrende yer alan okullar 

için uygun bir kaynak olacaktır. 

1.4. SAYILTILAR 

 AraĢtırmada kullanılan tükenmiĢlik ölçeği ve anketteki sorular 

öğretmenlerin gerçek düĢüncelerini yansıtmıĢtır. 

 AraĢtırmanın örneklemi evreni temsil etmektedir. 

 AraĢtırma için kullanılan anket ve ölçek soruları, araĢtırmada 

istenilecek sonucu karĢılayacak yeterliliktedir.  
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1.5. SINIRLILIKLAR 

Bu araĢtırma için kullanılan anket ve ölçekler, Ġstanbul ili Esenler, 

Güngören ve Bahçelievler ilçelerinde görev yapan öğretmenlere 

uygulanmıĢtır. 

 Ölçek ve anket soruları biliĢsel alanın bilgi ve uygulama basamakları 

ile sınırlı tutulmuĢtur.  

1.6. TANIMLAR 

Yapılan araĢtırmanın iyi anlaĢılması için yazılan tanımlar Ģu Ģekildedir. 

TükenmiĢlik: Enerji, güç ve potansiyel üzerindeki aĢırı zorlama sonucunda 

ortaya çıkan, baĢarısızlık, yıpranma ve tükenme durumu (Maslach ve 

Jackson, 1981). 

Stres: Stres, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve 

zorlanmasıyla ortaya çıkan bir durum (BaltaĢ, 2008). 

Duygusal Tükenme: Bireyin fiziksel ve duygusal olarak kendini aĢırı derece 

yıpranmıĢ hissetmesidir. 

DuyarsızlaĢma: KiĢinin bakım ve hizmet verdiklerine karĢı, bireylerin 

kendine özgü birer varlık olduklarını dikkate almaksızın ve duygudan yoksun 

bir Ģekilde davranmasıdır (Maslach ve Jackson, 1981).  

DüĢük KiĢisel BaĢarı: KiĢinin kendi içindeki yeterlilik duygularını negatif 

değerlendirme eğilimidir. 
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BÖLÜM II 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. TÜKENMĠġLIK KAVRAMI 

TükenmiĢlik kavramı ilk olarak Freudenberger tarafından ortaya 

atılmıĢtır. “Freudenberger, insanlarla etkileĢim içerisinde olan kiĢilerde 

gördüğü baĢarısızlık, yıpranma veya enerji, güç ve potansiyel üzerindeki aĢırı 

zorlanmanın ortaya çıkardığı duruma tükenmiĢlik adını koymuĢtur” (Güllüce, 

2006: 4). 

AĢırı derece yıpranmanın gerçekleĢtiği mesleklerde özellikle 

tükenmiĢliğin yaĢanması olağandır. “TükenmiĢlik; özellikle sorunlu veya 

problemli insanlarla yoğun bir Ģekilde ilgilenmekten kaynaklanan kronik 

duygusal gerginliğe, bir tepkidir. Bir tür stres olarak da kabul edilebilir. Çünkü 

strese benzer belirti ve etkilere sahiptir. Fakat; tükenmiĢliği stresten ayıran 

özellik, tükenmiĢliğin çalıĢan ile karsısındaki kiĢi arasında olan sosyal iliĢki 

kaynaklı bir stres olmasıdır” (Örmen,1993:1). 

 Modern yönetim anlayıĢının son dönemde tükenmiĢlik, motivasyon vb. 

kavramlar ile iliĢkili çalıĢmalar yaptığı ve iĢ ortamında bu olgulardan 

kaynaklanan verim düĢüklüğünü azaltmaya yönelik eylemler 

gerçekleĢtirmiĢtir. Olumsuz bir yönetim anlayıĢı, çalıĢanlar üzerinde yıkıcı 

sorunların oluĢmasına sebebiyet verebilmektedir. Gerekli önlemler alınmadığı 

taktirde tükenmiĢlik bulaĢıcı bir hastalık gibi yayılır ve özellikle sürekli iletiĢim 

gerektiren mesleklerde oldukça verimsiz bir ortamın oluĢmasına neden 

olabilmektedir. 

Maslach ve Jackson tükenmiĢliği, bireylerin iĢleri gereği insanlarla 

yoğun iliĢki içinde olanlarda görülen, farklı boyutlarda ortaya çıkan belirtileri 

içeren, karĢılaĢtıkları insanlara karĢı duyarsızlaĢmaları, duygusal yönden 

kendilerini tükenmiĢ duyumsamaları ve kiĢisel baĢarı ve yeterlik duygularının 

azalması biçiminde tanımlarken; onun salt yorgunluk, yıpranma ve iĢ 

doyumsuzluğundan farklı olduğunu, fiziksel bitkinlik, kronik yorgunluk, 

çaresizlik ve ümitsizlik duyguları, olumsuz benlik kavramı geliĢimi, iĢe 
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yaramama ve diğer insanlara yönelik olumsuz tutumları içeren fiziksel, 

duygusal ve mental bir durum olarak tanımlamıĢlardır (Dursun, 2000). 

TükenmiĢlik ile ilgili birçok tanım mevcuttur, kısaca tükenmiĢlik; 

Ġnsanların günlük yaĢamları ve çalıĢma hayatlarını etkileyen, kiĢi de 

isteksizlik, bitkinlik, iĢ hayatında doyumsuzluk ve vurdumduymazlık yaratan 

bir davranıĢ olaraktan tanımlanabilir. 

2.2. TÜKENMĠġLĠK BOYUTLARI 

Maslach genel anlamda tükenmiĢliği üç boyutta incelemiĢtir. Bunlar; 

Duygusal tükenme, düĢük kiĢisel baĢarı ve duyarsızlaĢmadır. 

 

2.2.1. Duygusal Tükenme 

TükenmiĢliğin birinci boyutu olan duygusal tükenme, genellikle 

insanlarla aĢırı derece iletiĢim içince olunan mesleklerde görülür. Bu tarz 

mesleklerde kiĢiler üzerinde aĢırı derece psikolojik ve duygusal yüklenme 

meydana gelmektedir. Bireyin bu psikolojik ve duygusal yüklenmeye vereceği 

tepki sınırlı olacağından bir müddet sonra duygusal tükenmeye maruz 

kalmaktadır. Duygusal tükenme Maslach tükenmiĢlik sendromu tanımında 

merkeze alınmıĢ en önemli boyutudur. 

Duygusal tükenme yaĢayan birey bulunduğu kurumda iklim ortamını 

olumsuz yönde etkilediği gibi kurumun amaç ve hedeflerini gerçekleĢtirmede 

yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı tükenmiĢlik alt boyutu 

olan duygusal tükenmeye maruz kalınan birey için gerekli önleyici ve 

düzenleyici çalıĢmalar yapılarak örgüt ikliminin düzelmesine katkı sağlama ve 

verimi arttırma adına önemli olacaktır. 

Öğretmenler diğer meslek gruplarında çalıĢanlara göre daha fazla 

stres yaĢamaktadırlar. Çünkü sürekli insanlarla iletiĢim içindedirler. ĠĢ 

ortamında yaĢanılan çatıĢmalar, öğrenci sorunları, disiplin sorunları, 

yöneticilerle ilgili problemler, sağlık, aile problemleri, ücret yetersizliği, 

öğretmenin kiĢiliğinden kaynaklanan nedenlerle tükenme hissine sahip 

olabilmektedirler. Duygusal tükenme, insanlarla yoğun bir iliĢki içerisinde 
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olanlarda görülür. KiĢi çalıĢtığı iĢyerinde duygusal olarak tükendiğini 

hisseder. Duygusal çöküntü içinde olan kiĢi yeteri kadar verici olmadığını, 

sorumluluklarını yerine getiremediği hissine kapılır. Sürekli bir kaygı ve 

gerginlik yaĢarlar. ĠĢe gitmek istemez veya geç kalmaya baĢlar. Bir süre 

sonra iĢe gitmeme veya ayrılma aĢamasına gelir. Hem kiĢi hem de iĢyeri 

açısından verimsiz bir durum oluĢur. Duygusal tükenme, bireyden beklenen 

davranıĢların aĢırılığı sonucunda ortaya çıkar. KiĢi kendini bitkin hisseder, 

güvensizlik hissine kapılır. Bütün ümitleri yok olmuĢtur, hayattan zevk almaz. 

Giderek kızgınlığı, huzursuzluğu artar. ArkadaĢlık, sevgi, saygı, gibi duyguları 

azalır. 

 

2.2.2. DuyarsızlaĢma 

DuyarsızlaĢma kısaca bireyin hizmet verdiklerine birer nesneymiĢ gibi 

davranmasıdır.  

“DuyarsızlaĢma, kiĢinin diğer insanlara puslu gözlükler ile bakmasına 

da benzetilebilir. KiĢi insanlar hakkında yanlıĢ düĢünceler geliĢtirir. Onlardan 

sadece kötülük geleceğini zanneder; hatta onlardan nefret eder. Böylece 

karĢılaĢtığı insanlara nesne gibi davranır” (Özkaya, 2006). 

KarĢılaĢtığı kiĢilerden kendisine sürekli kötülük geleceğini düĢünen 

birey çalıĢtıkları kurumda herkese mesafeli, alaycı ve umursamaz bir tavır 

takınırlar. 

 DuyarsızlaĢma yaĢayan birey kendini topluma ait görmez ve her 

zaman bir kaygı içinde yaĢar. Bu durum onun çalıĢma ortamında verimin 

düĢmesine neden olur. 

 

2.2.3. DüĢük KiĢisel baĢarı 

DüĢük KiĢisel baĢarı, kiĢinin içindeki yeterlik ve baĢarı duygularını 

yetersiz görmesidir.  BaĢkalarının kendi yeterliliği ile ilgili olumsuz bir 

düĢünceye sahip olduğu düĢüncesi bireyin kendisinde negatif düĢünceye 

sahip olması ile sonuçlanır. 
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 Birey kendisine verilen görevi yerine getirecek yeterlikte olmadığını 

düĢünmesi ve görevin üstesinden gelemeyip mahcup olacağı endiĢesine 

kapılarak olumsuz bir düĢünceye sahip olmaktadır. 

“BaĢkaları hakkında geliĢtirdiği olumsuz düĢünce tarzı, kiĢinin kendisi 

hakkında negatif düĢünmesine yol açar. KiĢi bu düĢünce ve yanlıĢ 

davranıĢları ile kendisini suçlu hisseder. Kendisini kimsenin sevmediğine dair 

bir duygu geliĢtirir. Kendisi hakkında baĢarısız hükmünü verir. iĢte bu 

noktada tükenmiĢliğin üçüncü aĢaması olan düĢük kiĢisel baĢarı hissi ortaya 

çıkar” (Örmen, 1993:3).  

 Sonuç olarak düĢük kiĢisel baĢarı bireyin kendini mevcut sorunların 

çözümü için yetersiz hissetmesi diye tanımlanabilir. 

2.3. TÜKENMĠġLĠĞĠN NEDENLERĠ 

TükenmiĢlik kavramını anlayabilmek için buna neden olan baĢlıca 

faktörlerin incelenmesi gerekir. Bu faktörler; bireysel ve örgütsel faktörler 

olarak iki grupta incelenebilir. 

 

2.3.1. Bireysel Faktörler 

 TükenmiĢliği etkileyen faktörlerin ilki bireysel olanıdır. Burada bireyin 

tükenmiĢliği kendi özelliğinden kaynaklanmaktadır.  

“Yas, cinsiyet, medeni durum, çocuk sayısı, ise aĢırı bağlılık, 

performans, kiĢisel beklentiler, kiĢisel yasamdaki stres, mesleki doyum, 

üstlerinden gördüğü destek, kiĢinin eğitim durumu, yeterli veya yetersiz 

oluĢu, iç veya dıĢ kontrol odaklı olma, empati yeteneği, duygusal kontrol, 

bireysel ihtiyaçlar, beklenti düzeyi, iĢkolik olma gibi bireysel etkenler 

tükenmiĢliğin sebebi olarak sıralanabilir” (Izgar, 2001:11). 

Bireyin gelecek ile ilgili idealleri ve gerçekleĢme düzeyleri tükenmiĢliği 

etkilemektedir. Bu ideallerin gerçekleĢmesini engelleyen durumların 

çokluğuna paralel olarak tükenmiĢlik düzeyi de artar. 

“KiĢilerin beklenti düzeyleri de tükenmiĢliğe etki eden faktörler 

arasındadır. Gerçekçi beklenti düzeyine sahip olmak, insanların kendileri 

hakkında yeterince bilgi sahibi olmaları diğer bir ifadeyle kendilerini iyi 
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tanımaları ve çevrenin onlara sunduğu fırsatları görebilmeleri ile ilgilidir. Bu 

doğrultuda yanlıĢ değerlendirme ve algılamalar sonucu bireyler gerçekçi 

olmayan beklentiler geliĢtirebilirler. Bunun sonucunda da bireyin kendine 

güveni azalacak, duygusal olarak yetersizlik hissiyle baĢ baĢa kalacak ve 

olumsuz bir Ģekilde tükenmiĢliğe sürüklenecektir” (Sürgevil, 2006: 54).  

KiĢisel özelliklerden kaynaklanan tükenmiĢlik düzeyine etki eden 

nedenler rol çatıĢması, rol belirsizliği ve aĢırı yüklenme diye sıralanabilir. 

Rol ÇatıĢması: Birbiriyle çakıĢan sorumluluklar taĢıyan insan, öncelikler 

koyarak sorumluluklarını sıralamak yerine, her Ģeyi aynı düzeyde iyi 

yapmaya çalıĢabilir. Bu durumda yorgun düĢer ve sonuç tükenmiĢlik olabilir. 

Rol Belirsizliği: ÇalıĢan kendisinden iyi bir kariyer portresi çizmesini 

beklendiğini bilir ancak kendisine rehber olacak ya da model alacağı biri 

olmadığından bunu nasıl baĢaracağından emin olamaz. Dolayısıyla faydalı 

olacak hiçbir Ģeyi baĢaramadığı hissine kapılabilir. 

AĢırı yüklenme: Hiç kimseye hayır diyemeyerek altından kalkabileceğinden 

çok daha fazla sorumluluk yüklenen kiĢi sonuç olarak tükenme noktasına 

gelebilir.  

TükenmiĢlik üzerine etki eden bireysel faktörlerden bir diğeri de kiĢinin 

olumsuz bir benlik imajına sahip olması ve kiĢisel yeterlik duygusunda bir 

eksiklik hissetmesidir. KiĢinin kendisi ile ilgili olumsuz bir izlenimi, onu 

olumsuz durumlarla karĢılaĢması halinde savunmasız bırakacaktır. Kendisine 

güvenmeyen sahip olduğu niteliklerin önemli ve değerli olduğuna inanmayan 

bireyler için; olaylar karsısında yaĢanabilecek stres, onları daha da çaresiz 

bırakarak tükenmiĢlik yasamalarına sebep olabilir (Sürgevil, 2006:53). 

 

2.3.2. Örgütsel Faktörler 

TükenmiĢliğe neden olan örgütsel faktörlerin en baĢında örgütlerin 

içindeki yönetim Ģeklinden kaynaklanmaktadır. TükenmiĢliğe neden olan 

örgütsel faktörler; teknolojik değiĢmeler, geri bildirim eksikliği, önemli karar 

alma gerekliliği, cinsel taciz, aidiyet duygusu, meslekte çalıĢma süresi, sosyal 

destek ve is güvenliği seklinde belirtmiĢtir.  
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2.3.2.1. Teknolojik GeliĢmeler 

Bilim ve teknolojide meydana gelen geliĢmeler iĢin Ģeklini değiĢtirmiĢ ve 

rekabet anlayıĢının geliĢmesi ile iĢ temposunu yükseltmiĢtir.  YoğunlaĢan iĢ 

temposuna dayanamayan iĢ görenin zamanla tükendikleri tespit edilmiĢtir. 

Özellikle özel sektörde çalıĢan iĢ görenlerin rekabet Ģartlarına bir müddet 

sonra dayanamayıp gerek duygusal tükenme gerekse de yaptıkları 

çalıĢmanın karĢılığını görememe gibi sebeplerden dolayı duyarsızlaĢma 

yaĢamaktadır. TükenmiĢlik sendromu günümüz dünyasında kronikleĢmiĢ bir 

sorun haline gelmiĢtir. 

 

2.3.2.2. Mobbing 

 Türk dil kurumu genel sözlüğünde mobbing kavramı bezdiri olarak 

verilmiĢtir. Bezdiri ise iĢ yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir 

kiĢiyi hedef alıp, çalıĢmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz 

olmasına yol açarak yıldırma, dıĢlama, gözden düĢürme olarak verilmiĢtir. 

Mobbing; bireyin kendinde var olan gücü kötüye kullanmasıdır. Mobbing 

bireyin iĢ yerindeki pozisyonunu kullanarak astlarına veya aynı makama 

sahip diğer kiĢilere Ģiddet, taciz, tehdit, baskı vb. saldırıları denemesi olarak 

ifade edilebilir. 

 

2.3.2.3. Bürokrasi 

Devlet mekanizmasının oluĢması ve devlet teorileri ile beraber bürokrasi 

kavramı ortaya çıkmıĢtır. Günümüzde bürokrasi kavramı iki yönlü 

incelenmektedir. Birinci grup bürokrasiyi egemen güçlerin bir baskı aracı 

olarak görmektedir, diğer grup ise bürokrasiyi bir idari yapı olarak ele alıp 

iĢleyiĢinin ortaya çıkardığı sorunları incelenmesi gerektiğini düĢünmektedir. 

 Bürokrasi geniĢ kitlelerin iĢ bölümü, teĢkilatlanma, planlama ve örgüt 

amaçlarını gerçekleĢtirmeye yönelik eylemleri disiplinli bir Ģekilde 

yönetilmesini gerektiren bir yapı biçimidir. 

 Bürokrasinin en önemli çalıĢmalardan biri de Max Weber'in öne 

sürdüğü hiyerarĢi ve ideoloji içerikli çalıĢmadır. Günümüzde en yaygın 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hiyerar%C5%9Fi
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0deoloji
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bürokrasi Ģekilleri devlet,  silahlı kuvvetler,  hastaneler, okullar ve 

büyük Ģirketlerdir.   

Weber‟e (Mardin, 1990) göre modern bürokrasinin karakterini belirleyen 

özellikler Ģunlardır: 

 İdare‟nin personeli şahsi statüsünde hürdür ve yalnız işinin 

tanımlanmış görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. 

 Memuriyet kesin bir hiyerarşiye göre kademelendirilmiştir. 

 Belli bir kadronun fonksiyonları açıkça tanımlanmıştır. 

 Memurlar bir akitle vazifeye alınırlar. 

 Memurlar işe alınışta mesleki ihtisas yeteneği göz önünde tutularak 

seçilirler. Bunun en makbul göstergesi imtihan sonucu elde edilen 

diplomadır. 

 Memurlara yapılan ödeme „maaş‟ şeklini alır ve bunlar genellikle 

emeklilik haklarına sahip olurlar. Memur istediği zaman işi bırakabilir 

ve bazen de işine son verilebilir. 

 Memurun görevi tek veya ana işidir. 

 Memuriyet bir kariyerdir ve memurlar kıdem veya liyakat ve bir üstün 

değerlendirmesine göre terfi ederler. 

 Memur ne bulunduğu mevkiiyle ne de o mevkiinin gelirlerine el 

koyabilir. 

 Memur bütünleşmiş bir kontrol ve disiplin sistemine tabidir. 

 Bürokrasinin bu yükünün altında ezilen çalıĢanların belirli bir süre 

sonra tükendikleri ve iĢyerindeki verimlerinin düĢtüğü söylenebilir. 

2.4. TÜKENMĠġLĠĞĠN BELĠRTĠLERĠ 

TükenmiĢlik bireyde meydana getirdiği tahribatın belirtisini anlık 

göstermez. Süreç içerisinde yavaĢ yavaĢ belirtisini gösterir. Özellikle uzun 

süreli baĢarının beklediği durumlarda ortaya bir ürünün çıkmaması vb. 

durumlarda aniden tükenmiĢlik hissine sebebiyet verebilir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Devlet
http://tr.wikipedia.org/wiki/Silahl%C4%B1_kuvvetler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hastane
http://tr.wikipedia.org/wiki/Okul
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eirket
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Bir gün, daha önce hiç bir uyarıda bulunmadan ani bir belirti, ona 

tükendiğini gösterir. Tükenme durumuna gelmeden kısa bir süre önce 

genellikle ya bir iĢ baskısı, ya bir aile üyesinin hastalığı ya da arka arkaya 

gelen sınavlar gibi bazı çevresel koĢullara rastlanır. Bazen çok seyrekte olsa, 

her hangi bir olay olmadan birden bire ortaya çıkar (Dolunay, 2001) 

TükenmiĢliğin belirtileri üç grupta incelenebilir. Bunlar fiziksel, 

duygusal ve ruhsal boyutlardır. 

 

2.4.1. TükenmiĢliğin Fiziksel Belirtileri 

 TükenmiĢliğin fiziksel belirtileri Ģu Ģekilde ifade edilebilir: BaĢ ağrısı, 

bulantı, bel ağrısı, solunum güçlüğü, uyku bozukluğu, kolay geçmeyen soğuk 

algınlığı, güçsüzlük, enerji kaybı, yorgunluk, yıpranma vb. 

 Bu tarz sorunlar ile sık sık karĢılaĢan kiĢinin profesyonel yardım 

alması gerekmektedir. Mevcut sorunun kaynağı tespit edilmeli ve hızlı bir 

Ģekilde tedavi edilmelidir. Bu önleyici ve düzenleyici müdahale Ģekli bireyi 

daha sağlıklı yapar. Sağlıklı bireyin iĢ ortamında daha etkili ve verimli olacağı 

aĢikardır. 

 

2.4.2. Duygusal Belirtiler 

Duygusal tükenme tükenmiĢliğin en önemli ve merkezinde yer alan alt 

boyuttur. Bu bağlamda duygusal tükenme ve duygusal bozuklukların özellikle 

iyi bilinmesi gerekmektedir. Duygusal bozuklukların bir kısmı Ģu Ģekildedir: 

Ġçe kapanma, sabırsızlık, huysuzluk, suçluluk hissi, alınganlık, kendini 

güvende hissetmeme, çabuk öfkelenme, depresif duygu vb. 

Özetle yukarıda sıralanan olumsuz duygularda da artıĢ olurken, saygı, 

arkadaĢlık gibi olumlu sayılabilecek duygularda azalma gözlenmektedir. 

 

2.4.3. Ruhsal Belirtiler 

TükenmiĢlik geliĢen bir süreçtir. Önce iĢ stresiyle baĢlar. Stres artar ve 

çalıĢanda gerilime yol açar. Bu süreç çalıĢanın apatik, sinik veya 

katılaĢmasıyla tamamlanır. Ruhsal bozukluğun belirtileri Ģu Ģekildedir: 
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Ġlgisizlik, problem çözmede zorlanma, değiĢime karĢı direnç, suçlayıcı olma, 

insanlarla ilgilenmeme vb. 

2.5. TÜKENMĠġLĠĞĠN SONUÇLARI 

ÇalıĢanların çalıĢma ortamında veriminin düĢmesi baĢta olmak üzere 

çevresi ve üstleri ile yaĢanan olumsuz davranıĢlar, iletiĢim sorunları, ailede 

yaĢanan sorunlar vb. gibi birçok sonucu bulunmaktadır. 

Genel olarak tükenmiĢliğin sonuçları, iĢ savsaklama, aksatma, 

çalıĢılan ortamdaki iĢin fazlalığından dolayı ortamdan uzaklaĢma eğilimi, 

çalma ve hırsızlık eğilimleri, iĢe zaman zaman izinsiz gelmeme, evraklarla 

ilgili sahtekarlık, azalmıĢ verim, düĢük performans, eĢ ve aile bireylerinden 

uzaklaĢma, cinsel isteksizlik, insan iliĢkilerinde bozulma, düĢük iĢ 

performansı, iĢ doyumsuzluğu, örgütsel bağlılıkta azalma, Ģikayet 

sayılarındaki artıĢ, sağlık problemleri, ani öfke, paranoya, cilt hastalıkları, 

nefes almada güçlük, psikolojik sorunlar, depresyon, iĢe karĢı gittikçe 

büyüyen hoĢnutsuzluk, baĢka iĢ alanlarına transfer olma isteği, is gücü 

devrinde yükselme seklinde sıralamak mümkündür (Sürgevil, 2006:89). 

Bu genel sonuçlar çerçevesinde tükenmiĢliğin sonuçları kiĢisel etkileri, 

aile hayatına etkileri ve çalıĢma hayatına etkileri olarak ele alınıp 

incelenebilir.  

2.6. TÜKENMĠġLĠK ĠLE MÜCADELE TEKNĠKLERĠ 

KiĢinin kendisi, ailesi ve çalıĢma hayatına olumsuz etki eden 

tükenmiĢliğin ortadan kaldırılması son derece önemlidir. TükenmiĢlikle 

mücadele edebilmek için öncelikle böyle bir problemin varlığını ve önemini 

kabul etmek gerekir. Daha sonra bireysel ve örgütsel düzeyde bazı teknikler 

kullanılabilir. 

 

2.6.1. Bireysel Mücadele Teknikleri 

Bireyin tükenmiĢlik sendromu ile baĢ etmesi için öncelikle kendisinde 

var olan tükenme durumunu kabullenmesi gerekmektedir. YaĢamını bir 

düzene sokarak iĢ yükünü azaltması, uyku problemleri ve beslenme 

sorunlarının üstesinden gelmesi önemlidir. 
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Izgar (2001: 43-50), bireylerin tükenmiĢlikle baĢ etmesi için 

uygulaması gereken teknikleri kısaca Ģu Ģekilde ifade etmektedir: 

 Ulaşılması imkânsız hedefler yerine gerçekleşebilme sansı olan 

hedefler belirlemek, 

 Yorgunluktan kaçınmak, molalar vererek kısa süreli dinlenme 

imkânları sağlamak, 

 Çok gerekli olduğu durumda is değiştirmek, 

 İzin kullanarak is monotonluğunu azaltmak, 

 Kişinin kendini tanıması ve ihtiyaçların farkında olması, 

 Kişinin kendinde var olan potansiyeli ortaya çıkarması, kendini 

gerçekleştirmesi, 

 iç görü geliştirerek çevreyle ilişkiler kurması seklindedir. 

 Özellikle günümüz çalıĢma koĢullarının giderek rekabet koĢullarına 

bağlı olarak bozulması ile bireyin dinlenme sorunu ciddi bir Ģekilde baĢ 

göstermektedir. Bu sorunların üstesinden gelmek adına izin sisteminin aktif 

kullanılması sağlanmalıdır. 

 

2.6.2. Örgütsel Mücadele Teknikleri 

Örgütsel yöntemleri önerenler, tükenmiĢlik etmenlerinin kiĢisel kontrol 

mekanizmalarından öte unsurlar içerdiği ve tek basına bireysel yöntemlerle 

sorunun aĢılamayacağını öne sürerler. Ayrıca yöneticilere, tükenmiĢlikle 

mücadele etmek için örgütsel düzeydeki yöntemlerin uygulanmasında büyük 

sorumluluklar düĢmektedir. 

Sürgevil (2006:118- 137), örgütsel mücadele tekniklerini söyle 

sıralarken; 

 Personel seçimi 

 Yönetim ve örgüt geliĢtirme 

 Personeli güçlendirme 

 Katılmalı yönetim 

 ĠĢ zenginleĢtirme 
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 Kariyer danıĢmanlığı 

 ÇalıĢan çevre koĢullarının iyileĢtirilmesi 

 ÇatıĢmaların yönetimi 

 Sosyal destek 

 Performans değerlendirme 

 Eğitim programları 

 

Ayrıca örgütlerin merkezi ve taĢra yönetimleri ile iĢ birliği yaparak ulusal 

strateji planlarının oluĢması için destek olmaları ve gerekirse teĢvik etmeleri 

gerekmektedir. TükenmiĢliğin çağımızın en kronik hastalıklarından biri haline 

gelmiĢ olmasına rağmen hala ulusal strateji planlarının yapılmamıĢ olması 

ciddi bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda gerek merkezi 

yönetimler gerekse de örgütler iĢ birliği yaparak ulusal strateji planları 

yaparak acil eylem planları hazırlamaları gerekmektedir. 

 

2.6.3. Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planları 

 Sağlık bakanlığı tarafından hazırlanan 2011-2013 Ulusal Ruh Sağlığı 

Eylem Planının amacı Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir: “merkeze bireylerin ihtiyacını 

alan ruh sağlığı hizmetlerinin, uygun yöntemle yeterli bir biçimde verilmesini 

sağlayan bir hizmet ağının kurulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan 

plan ile ruhsal hastalığı olan kiĢilerin tedavi ve bakımlarında hasta merkezli 

yaklaĢımın temel alınması, toplum temelli ruh sağlığı hizmet modelinin 

ülkemizde yerleĢmesi hedeflenmiĢtir.” 

Ruhsal bozuklukların tükenmiĢliğin temel sorunlarından biri olduğu 

bilinmektedir. Buna mukabil ulusal eylem planının aktif olması ve 

tükenmiĢliğin diğer boyutlarıyla da ilgilenip çözüm önerileri geliĢtirmesi önem 

arz etmektedir. 

2.7. TÜKENMĠġLĠK MODELLERĠ 

TükenmiĢlik ile ilgili yapılan literatür taraması sonucunda birçok model 

ile karĢılaĢılmıĢtır. Bu modellerin bir kısmı aĢağıda sıralanmıĢtır. 
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2.7.1. Edelwich ve Brodsky Modeli 

 Edelwich ve Brodsky Modeli 1980 yılında ortaya atılmıĢ bir modeldir. 

Bu modele göre özellikle bürokrasi tükenmiĢliğe etki eden temel sorunlardan 

biridir. Ayrıca bu modelde anlatılan temel nokta bireylerin kariyer 

basamaklarına tırmanmasının çok zor olduğu durumlarda yaĢadıkları verim 

düĢüklüğüdür. 

Edelwich ve Brodsky‟ye (1980), göre tükenmiĢlik, yardım edici 

mesleklerde çalıĢan bireylerde görülen ve iĢ koĢullarının bir sonucu olan 

ideal, enerji ve amaç yitimidir. Çok fazla kiĢiye hizmet verip, çok az ücretle 

çok uzun saatler çalıĢma, hizmet verilen kiĢilerin iyilik bilmezliği, yüksek 

idealler ile ulaĢılabilen nokta arasındaki uçurum, bürokratik zorlamalar 

tükenmiĢliğe yol açan iĢ koĢullarına verilebilecek örneklerdir  (Yılmaz, 2013: 

10). 

 Bireylerin daha hızlı bir Ģeklide yükselip kariyer yapabilecekleri 

alanlarda kendilerini daha huzurlu hissedecekleri ve mesleklerinde daha etkili 

ve verimli olabileceği çeĢitli kaynaklarda değinilmiĢtir. Bu durumun 

tükenmiĢliği önleyeceği de aĢikardır. 

 

2.7.2. Cherniss Modeli 

1982 yılında ortaya atılan bu modelde iĢ ortamında meydana gelen 

strese değinilmiĢtir. 

Cherniss modeli tükenmiĢliğin zamana yayılmıĢ bir süreç sonunda 

ortaya çıkan bir durum olarak ele almaktadır. Bu modele göre, tükenmiĢlik 

iĢle ilgili stres kaynaklarına bir tepki olarak baĢlayan ve iĢle psikolojik olarak 

iliĢkiyi kesmeyi içeren bir baĢa çıkma davranıĢıyla son bulan bir süreçtir. 

BaĢka bir ifadeyle bu modelde tükenmiĢlik, iĢ ortamında ortaya çıkan stres 

kaynaklarına uyum sağlama ve stresle baĢa çıkma yolu olarak 

görülmektedir(Yılmaz, 2013: 10). 

2.7.3. Gaines ve Jermier’in TükenmiĢlik Modeli 

Gaines ve Jermier‟e göre tükenmiĢlik, bireyin kendine verilen görevi 

yerine getirecek yeterlikte görememe durumunu temele alır. AraĢtırmacıya 

göre duygusal tükenme anlık olduğundan dolayı zamanla etkisini kaybeder.  
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2.7.4. Pines Modeli 

Pines modeli bireyi duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak bitkinlik olarak 

tanımlamaktadır.  

 

2.7.5. Meier’in TükenmiĢlik Modeli 

Meier‟in (1983) kuramı, Bandura‟nın (1977) çalıĢmasını temel alarak 

tükenmiĢlik kavramında değiĢik boyutlar içeren yeni bir yaklaĢım 

önermektedir. TükenmiĢlik, bireylerin yaptıkları iĢlerden anlamlı pekiĢtireler 

alamamaları ve bireysel yeterliliklerinin az olmasından dolayı, küçük ödüller 

ve büyük cezalar beklemelerinden kaynaklanan bir durum olarak 

tanımlanmaktadır (BaĢören, 2005). 

 

2.7.6. Maslach’ın TükenmiĢlik Modeli 

Maslach modeline göre tükenmiĢliğin, duygusal tükenme, duyarsızlaĢma 

ve baĢarı duygusunun azalması olmak üzere üç boyutu bulunmaktadır. Bu üç 

boyuta iliĢkin tükenmiĢliği ölçebilmek için 22 maddeden oluĢan “Maslach 

TükenmiĢlik Ölçeği” geliĢtirilmiĢtir (BaĢören, 2005). 

 

2.8. ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNDE TÜKENMĠġLĠK 

TükenmiĢliğin günümüzde en yoğun çalıĢma alanlarının sağlık 

çalıĢanları, polisler ve öğretmenler olduğu söylenebilir. Özellikle yüz yüze 

iletiĢimin yoğun olduğu çalıĢma alanlarında tükenmiĢliğin fazla olduğunun 

biliniyor olması bu uğraĢın nedenini açıklamaktadır. 

Öğretmen, okul eğitiminin öğrenciden sonraki temel öğesidir. 

Günümüze gelinceye kadar öğretmenlerin statü ve rolünde önemli 

değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. Önceleri öğretmen denince, bilginin tek 

kaynağı ve aktarıcısı konumunda olan insan akla geliyordu. Bilim ve 

teknolojideki geliĢmeler, öğretmenin konumunda temel farklılaĢmalara yol 

açmıĢtır. Bugün öğretmen, öğretim süreci içindeki öğrencileri yönlendiren, 

onların karĢılaĢtıkları güçlükleri gidermelerine yardımcı olan bir rehber 

konumundadır (Kıncal, 1997). 
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Öğretmenlerin çalıĢma ortamlarında mevcut olan olumsuzlukların 

tükenmiĢliklerini hızlandırdığı ve verimlerini düĢürdüğü bilinmektedir. Özellikle 

stres altında yaĢayan öğretmenlerin verdiği eğitimin niteliğinin düĢeceği 

düĢüncesi hâkimdir.  

Kyriacou‟ye göre, öğretmen tükenmiĢliği fiziksel, duygusal ve 

davranıĢsal yorgunlukla tanımlanan uzun süreli stresten kaynaklanan bir 

sendromdur. DavranıĢsal yorgunlukta öğretmenler iĢlerine karsı daha az 

tutku ve doyum yaĢarlar. Ayrıca iĢleri daha fazla çaba ve zaman 

gerektiriyorsa öğretmen isteksizleĢir. Kendilerini, öğrencilerin çalıĢmalarına 

karĢı daha fazla ilgisiz hale getirirler. Duygusal yorgunlukta birey bir iĢ 

gününde pozitif bir duygu beslemeyi çok zor bulur. Ağır bir vazgeçme 

duygusu baskındır. YaĢanan ana duygu depresyondur. Üçüncü öğe olan 

fiziksel yorgunlukta öğretmen kendini okulda çoğu zaman fiziksel olarak 

yorgun hisseder. Bu tür öğretmenler iĢ günü sonunda tüm enerjilerinin 

tükendiğini belirtirler (Çimen, 2007). 

Günümüzde özellikle uluslararası kuruluĢlar tarafından yapılan 

araĢtırmaların eğitim kalitemizin düĢüklüğü görülmektedir. Bu baĢarısız 

durumlarından biri de öğretmenlerin verim düĢüklüğü yaĢıyor olmasıdır. Bu 

verim düĢüklüğünün nedeninin araĢtırılması ve tükenmiĢliğe yönelik 

sorunların giderilmesi yöneticilerin görevleri arasında yer almaktadır. 
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BÖLÜM III 

3. ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR 

Yapılan literatür taraması sonucunda ülkemizde ve ülke dıĢından 

tükenmiĢlik ile ilgili bir çok araĢtırmanın yapıldığı görülmüĢtür. Yurt içi ve yurt 

dıĢı araĢtırmalar aĢağıda kronolojik sıraya göre verilmiĢtir. 

3.1. YURT ĠÇĠNDE YAPILAN ARAġTIRMALAR 

 TükenmiĢlikle ilgili yurt içinde çeĢitli araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu 

araĢtırmaların bir kısmı Ģu Ģekildedir. 

Çam (1989), tarafından yapılan araĢtırmada Atatürk Sağlık Sitesi 

Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi AraĢtırma Hastanesinde görev yapan 

276 hemĢirenin katılımı sağlanmıĢtır. Mevcut araĢtırmada Maslach 

TükenmiĢlik Ölçeği kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın değiĢkenleri yaĢ, hizmet 

süresi, çalıĢılan hastane, çalıĢma Ģekli, hastadan alınan destek durumu, 

çalıĢma ortamından beklenen memnuniyet, iĢ verimi ve mesleki gelecek 

algısıdır. Yapılan analizler sonucunda görev, meslektaĢ desteği, medeni 

durum ve eğitim durumu gibi değiĢkenlerin Maslach TükenmiĢlik Ölçeğinin üç 

alt ölçeğinin de anlamlı etkisi saptanmıĢtır.  

Tuğrul ve Çelik (2002), tarafından yapılan araĢtırmada kadın anaokulu 

öğretmenlerinin tükenmiĢlikleri incelenmiĢtir. AraĢtırmada Maslach 

TükenmiĢlik ölçeği kullanılmıĢtır. Öğretmenlerin tükenmiĢlikleri yaĢ, mesleki 

tecrübe, medeni hal gibi değiĢkenler ile ayrı ayrı iliĢkisini incelemiĢlerdir. 

Mesleki tecrübe ele alındığında kiĢisel baĢarısızlık alt boyut puanlarında 

anlamlı fark görülmüĢtür. Ancak yapılan araĢtırma sonucunda tükenmiĢliğin 

alt boyutları olan duygusal tükenmiĢlik, kiĢisel baĢarısızlık ve duyarsızlaĢma 

puanlarının yaĢ aralıklarına bağlı olarak değiĢmediği gözlemlenmiĢtir. 

Gündüz (2005), tarafından yapılan araĢtırmada öğretmenlerde 

tükenmiĢlik incelenmiĢtir. AraĢtırmada değiĢkenler; mezun olunan okul ve 

sosyal destek kaynağı olarak belirlenmiĢtir. Mersin ilinde kamu ve özel okul 

olmak üzere araĢtırmaya toplam 633 öğretmen katılmıĢtır. AraĢtırmada 

Maslach TükenmiĢlik ölçeği kullanılmıĢtır. Duygusal tükenme, duyarsızlaĢma 
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ve düĢük kiĢisel baĢarı alt boyutları mezun olunan okul türüne göre 

incelendiğinde eğitim fakültesi mezunlarının diğer bölüm mezunlarına 

nazaran en çok tükenmeyi yaĢadıkları görülmüĢtür. Ayrıca sosyal destek alan 

öğretmenlerin almayanlara nazaran daha az tükendikleri ve kiĢisel baĢarı 

düzeylerinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiĢtir. 

MaraĢlı (2005), tarafından yapılan araĢtırmada lise öğretmenlerinin 

tükenmiĢlik düzeyi incelenmiĢtir. AraĢtırmanın değiĢkenleri cinsiyet, yaĢ, 

medeni durum, sahip olunan çocuk sayısı, eğitim süresi, meslekteki çalıĢma 

süresi, branĢ, mesleğini bırakmayı kaç kez düĢündükleri, mesleğini seçme 

biçimleri, maaĢından memnun olup olmamaları, aylık gelirleri ve sosyal 

etkinlikleri gerçekleĢtirme düzeyleri özelliklerine ve öğrenilmiĢ güçlülük 

düzeyleri olarak belirlenmiĢtir. AraĢtırmanın evreni Ankara ilinde görev yapan 

öğretmenlerdir. AraĢtırma sonucunda öğretmenlerin öğrenci sayısının yoğun 

oluĢu, düĢük maaĢ, öğretmen azlığı gibi sebeplerden ötürü tükenmiĢlik 

yaĢadıkları tespit edilmiĢtir. 

Ören ve Türkoğlu (2006), tarafından yapılan araĢtırmada, öğretmen 

adaylarında tükenmiĢliği incelenmiĢtir. AraĢtırmanın örneklemi Eğitim 

Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültesinin dördüncü sınıflarda öğrenim gören 

toplam 268 öğrencidir. Cinsiyet değiĢkenleri ele alındığında erkeklerin 

duygusal tükenme ve duyarsızlaĢma alt boyutları ele alındığında kızların 

puanlarından daha yüksek çıktığı görülmüĢtür bu veriler incelendiğinde 

erkeklerin tükenme düzeyleri daha yüksek çıkmıĢtır. 

GümüĢ (2006), tarafından yapılan araĢtırmada “Farklı Mesleklerde 

ÇalıĢanların ĠĢ ve YaĢam Doyumlarının TükenmiĢlik Düzeyleri Açısından 

KarĢılaĢtırılması” Ġstanbul ili örneği incelenmiĢtir. AraĢtırmanın örneklemi 

1206 kiĢidir. Yapılan araĢtırma sonucunda vergi ve nüfus dairelerinde 

çalıĢanların duygusal tükenmiĢlikleri düzeyleri turizm otel iĢletmelerinde 

çalıĢanların tükenmiĢlik düzeyinden daha yüksek çıkmıĢtır .Ayrıca vergi ve 

nüfus dairelerinde çalıĢanların tükenmiĢlik düzeyleri devlet hastanelerinde 

çalıĢanlardan daha düĢüktür olduğu gözlemlenmiĢtir.  Milli eğitim 

müdürlüklerinde görev yapanların tükenmiĢlik alt boyutlarından 
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duyarsızlaĢma düzeyleri, devlet hastanesinde ve otomotiv sektöründe görev 

yapanlardan daha düĢük çıkmıĢtır.  

Aksoy Urfalı (2007), tarafından yapılan araĢtırmada “EskiĢehir Ġli Özel 

Eğitim Kurumlarında ÇalıĢan Öğretmenlerin TükenmiĢlik Düzeylerinin 

Değerlendirilmesi” ismini verdiği araĢtırmada örneklem olarak 104 öğretmen 

anket çalıĢmasına katılmıĢtır. Öğretmenlerin tükenmiĢlik tüzeyi yaĢ, cinsiyet, 

mesleki kıdem gibi değiĢkenlere göre farklılık göstermiĢtir.  

Karakelle ve Canbolat (2008) tarafından yapılan araĢtırma 

“TükenmiĢlik Düzeyi Yüksek Ġlköğretim Öğretmenlerinin Öğrencilere 

YaklaĢım Biçimlerinin Ġncelenmesi” adını almıĢtır. AraĢtırma Antalya Ġli 

ilköğretim okullarında branĢ öğretmeni olarak görev yapan 100 öğretmen 

arasından tükenmiĢlik düzeyi yüksek olarak belirlenen 25 kiĢi ile 

yürütülmüĢtür. TükenmiĢlik düzeyi Maslach TükenmiĢlik Envanteri ile 

belirlenmiĢtir. Öğrencilere yaklaĢım biçimini betimlemek için görüĢme 

yapılmıĢtır. Yapılan araĢtırma sonunda; öğretmenlerin öğrenci ile olumlu iliĢki 

kurmadıkları, olumsuz öğrenci davranıĢları karĢısında genellikle tek bir 

çözüm yolu düĢündükleri ve azarlamayı tercih ettikleri, daha karmaĢık 

gördükleri durumlarda sorunu okul yönetimine devrettikleri, olumlu öğrenci 

davranıĢlarına not ekseninde yaklaĢtıkları, öğrencinin ders içindeki olumsuz 

davranıĢlarını, olumsuz yetiĢtirilme biçimi ve geliĢimsel özellikler gibi 

kendilerinin dıĢında nedenlerle açıkladıkları görülmüĢtür.  

Tulunay (2010), tarafından yapılan araĢtırma “Sınıf Öğretmenlerinin 

TükenmiĢlik Düzeyleri ve Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel ĠletiĢim Ġle ĠliĢkisi” diye 

adlandırılmıĢtır. AraĢtırmanın evreni Sivas ile örneklemi ise Sivas ilinde görev 

yapan 866 sınıf öğretmeni oluĢturmaktadır. AraĢtırma sonucu öğretmenlerin 

genel anlamda tükenmiĢ oldukları gözlemlenmiĢtir. 

Kaya (2010), tarafından yapılan araĢtırma “Ankara Ġlinde ÇalıĢan 

Polislerin TükenmiĢlik Düzeylerinin Bazı DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi” 

diye adlandırılmıĢtır. AraĢtırmanın değiĢkenleri çalıĢtıkları birim, rütbe, 

cinsiyet ve çalıĢma sistemine göre sınıflandırılmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini, 

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Çevik Kuvvet Polis Merkezi ve 

Kaçakçılık ve Organize Suçlar ġube Müdürlüğü oluĢturmaktadır. Yapılan 
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araĢtırma sonucunda polislerin eğitim durumlarına göre tükenmiĢlik düzeyleri 

arasında farklılık görülmüĢtür. 

Tümkaya ve ÇavuĢoğlu (2010) tarafından yapılan araĢtırmada 

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği son sınıf öğretmen 

adaylarının tükenmiĢlik düzeyleri belirleyip çeĢitli değiĢkenler açısından 

incelemektir. Yapılan araĢtırma 2007-2008 öğretim yılında Çukurova 

Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında öğrenim gören 137‟si 

kız, 96‟sı erkek olmak üzere toplam 233 son sınıf öğretmeni adayı ile 

görüĢülerek yürütülmüĢtür. AraĢtırmada TükenmiĢlik Ölçeği Kısa 

Versiyonu(BMS) ve KiĢisel Bilgi Formu kullanılmıĢtır. Öğretmen adaylarının 

tükenmiĢlik düzeylerini etkileyen durumları belirlemek için GörüĢme Formu 

kullanılarak yarı yapılandırılmıĢ görüĢme tekniği ile veriler toplanmıĢtır. Nitel 

verilerin analizleri sonucunda ise düĢük tükenmiĢlik yaĢayan öğretmen 

adayları yüksek tükenmiĢlik yaĢayanlardan farklı olarak okudukları bölümden 

beklentilerinin karĢılandığı ve gelecekten umutlu olduklarını ifade etmiĢlerdir.  

BaĢer ve Çobanoğlu (2011), tarafından yapılan araĢtırmada ilköğretim 

kurumlarında görev yapan denetmenlerinin tükenmiĢlik düzeyleri ve nedenleri 

incelenmiĢtir.  AraĢtırmanın evreni Denizli ili örneklemi ise evrende görev 

yapan bütün (40 kiĢi) denetmenleri kapsamaktadır. AraĢtırmada Maslach 

TükenmiĢlik Ölçeği kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonunda Denetmenlerinin 

TükenmiĢlik Düzeyleri düĢük çıkmıĢtır.  Öğretmenlerin iĢ yükünden rahatsız 

olduğu ve bu durumun onlarda strese neden olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Ertürk ve Keçecioğlu (2012) tarafından yapılan çalıĢmada, çalıĢanların iĢ 

doyumları ile mesleki tükenmiĢlik düzeyleri arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir. 

AraĢtırmada öğretmenlerin mesleki tükenmiĢlik düzeyini ölçmek amacıyla 

Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliĢtirilmiĢ olan Maslach TükenmiĢlik 

ölçeği kullanılmıĢtır. Maslach TükenmiĢlik Envanterini oluĢturan alt faktörlerin 

birbiri ile iliĢkisini belirlemek amacıyla Pearson Momentler Çarpımı 

Korelasyon kat sayısı ile hesaplanmıĢtır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde 

alt faktörlerden elde edilen verilerin birbiri ile anlamlı derecede iliĢkili olduğu 

tespit edilmiĢtir.  
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Dinibütün (2013), tarafından yapılan araĢtırmada “Örgüt ikliminin 

tükenmiĢlik üzerine etkisini belirlemeye yönelik devlet ve vakıf 

üniversitelerinde bir araĢtırma” yapılmıĢtır. Yapılan araĢtırmada veri toplama 

aracı olarak anket tekniği kullanılmıĢtır. Ġstanbul'daki devlet ve vakıf 

üniversitelerinde görev yapan 984 akademisyenin görüĢüne baĢvurulmuĢtur. 

Kadın ve erkek akademisyenlerin bulundukları üniversitenin tipine göre 

tükenmiĢlik düzeylerinin farklılık göstermiĢtir. Ayrıca her iki üniversite tipinde 

de bekâr akademisyenlerin evli akademisyenlere oranla daha yüksek 

seviyede tükenmiĢlik yaĢadıkları ve devlet üniversitesinde araĢtırma görevlisi 

doktorların; vakıf üniversitesinde ise araĢtırma görevlilerinin en çok 

tükenmeyi yaĢadıkları görülmüĢtür.  

3.2. YURT DIġINDA YAPILAN ARAġTIRMALAR 

TükenmiĢlik ile ilgili yurt dıĢında yapılmıĢ birçok araĢtırma 

bulunmaktadır. Bu araĢtırmaların bir kısmı kronolojik sıraya göre aĢağıda 

verilmiĢtir. 

Maslach ve Jackson (1981), tarafından yapılan araĢtırmada “kamu 

hizmeti çalıĢanlarının tükenmiĢlik düzeylerini” belirlemeye çalıĢılmıĢtır. 

Yapılan çalıĢmada  “Maslach TükenmiĢlik Envanteri” ni geliĢtirmiĢlerdir. 

AraĢtırmada avukat, öğretmen, hemĢire, polis gibi meslekten çalıĢanlar yer 

almıĢtır. Yapılan araĢtırma sonucunda çalıĢan kadınların erkeklere nazaran 

daha fazla duygusal tükenme ve duyarsızlaĢmaya bağlı tükenmiĢ oldukları 

gözlemlenmiĢtir. Ayrıca bekarların evlilere nazaran daha fazla duygusal 

tükenme yaĢadıkları gözlemlenmiĢtir.  

Kop, Euwema ve Schaufeli (1999), tarafından yapılan araĢtırmada 

polislerin mesleklerdeki stres kaynağını incelemiĢtir. 358 polis üzerinde 

yapılan araĢtırmada düĢük düzeyde duygusal tükenme, orta düzeyde 

duyarsızlaĢma ve yüksek düzeyde düĢük kiĢisel baĢarı yaĢadıkları tespit 

edilmiĢtir. 

 “Hakanen, Bakker ve Schaufeli (2006)‟nin “Öğretmenlerde tükenmiĢlik 

ve iĢe bağlılık” isimli araĢtırmaları Finlandiya Helsinki‟den rastgele seçilen 

2038 öğretmen üzerinde yürütülmüĢtür. AraĢtırma sonuçları meslekten 
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yüksek beklentiler, tükenmiĢlik ve sağlık problemleri ile pozitif yönde iliĢkilidir. 

ĠĢin kaynakları iĢe bağlılık ve örgüte bağlılık ile pozitif yönde, tükenmiĢlik ile 

negatif yönde iliĢkilidir. TükenmiĢliğin belirtileri örgüte bağlılık ile negatif, 

sağlık problemleri ile pozitif yönde iliĢkilidir. ĠĢe bağlılık ile örgüte bağlılık 

arasında pozitif yönde iliĢki vardır. ĠĢten talepler sağlık ile pozitif yönde, iĢin 

kaynakları da örgüte bağlılıkla pozitif yönde iliĢkili olduğu sonuçlarına 

ulaĢılmıĢtır” (Akt. Telkit, 2009). 

Fives, Hamman ve Olivarez (2007), tarafından yapılan araĢtırmada 

“öğretmenlerin tükenmiĢliklerine etki eden kiĢisel ve çevresel faktörler” 

incelenmiĢtir. Yapılan araĢtırmada verilerin toplanması amacıyla Maslach 

TükenmiĢlik Ölçeği kullanılmıĢtır. Katılımcılar Ġspanya‟daki devlet okulları ve 

özel okullarda görev yapan öğretmenlerdir. AraĢtırmada dıĢa dönük 

öğretmenlerin daha fazla tükenmiĢlik duygusu yaĢadıkları tespit edilmiĢtir. 

Ayrıca bu tarz yapıya sahip olan öğretmenlerin tükenmiĢlik ve kiĢilik 

bozuklukları göstermeye eğilimli olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Kırsalda görev 

yapan öğretmenlerin öğrencileri ile yaĢadıkları sorunlardan dolayı daha fazla 

tükenmiĢlik yaĢadıkları tespit edilmiĢtir. 

Betoret (2008), tarafından yapılan araĢtırmada “Ġspanyol ilköğretim ve 

Ortaöğretim Öğretmenleri Arasında Öz-yeterlik, Okul Kaynakları, ĠĢ 

Stresörleri ve TükenmiĢlik: Bir Yapısal Denklem YaklaĢımı” adını almıĢtır. 

Yapılan araĢtırmanın Örneklemi 724 ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde 

görev yapan öğretmeninden oluĢmaktadır. DıĢ yardımların stres ve buna 

bağlı olarak tükenmiĢliği düĢürdüğü gözlemlenmiĢtir. Ayrıca iĢ stresinin 

tükenmiĢliği pozitif yönde etkilediği görülmüĢtür. Öğretmenlerin en yüksek 

tükenmiĢliği duygusal tükenme olarak yaĢadıkları gözlemlenmiĢtir. 
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BÖLÜM IV 

4. YÖNTEM 

Bu bölümde Evren ve örneklem, veri toplama araçları, verilerin kaynağı ve 

cinsi, araĢtırmanın uygulanıĢı ve verilerin analizi hakkında bilgiler yer 

almaktadır.   

4.1. ARAġTIRMA MODELĠ 

 
Ortaokul öğretmenlerinde tükenmiĢlik düzeyi ve nedenlerini belirlemek 

amacıyla yapılan bu araĢtırma karma yöntemle gerçekleĢtirilmiĢtir. Karma 

yöntem araĢtırması, hem felsefi varsayımları olan bir araĢtırma deseni hem 

de bir araĢtırma yöntemidir. Bir yöntem olarak karma yöntem, araĢtırma 

sürecinin pek çok aĢamasında nitel ve nicel yaklaĢımların karıĢımı ile veri 

toplama ve analiz iĢlemlerinin yönetilmesine rehberlik eden felsefi 

varsayımları içermektedir. Bir yöntem olarak, tek bir araĢtırmada veya 

araĢtırmalar dizisinde hem nitel hem de nicel verilerin toplanmasına analiz 

edilmesine ve harmanlanmasına odaklanmaktadır. Temel öncülü nitel ve 

nicel verilerin birlikte kullanımı olup, araĢtırma probleminin tek baĢına 

kullanılan herhangi bir yöntemden çok daha iyi bir Ģekilde anlaĢılmasını 

sağlamaktadır (Dede& Demir,2014,s.6). ÇalıĢmada karma yöntem, açıklayıcı 

desene göre gerçekleĢtirilmiĢtir. Açıklayıcı desende, araĢtırmacı, nicel verileri 

açıklanması veya geniĢletilmesi amacıyla nitel verilere ihtiyaç duyar. Ayrıca, 

açıklayıcı desen, nicel veriler doğrudan nitel verileri elde etmek için 

katılımcılara gereksinim duyuyorsa kullanılır. Açıklayıcı desende, öncellikle 

nicel yöntemler verilerin toplanması analiz edilmesi gerçekleĢir, daha sonra 

nitel verilerle nicel sonuçların açıklanması ve çıkarımların yapılması sağlanır 

(Plano-Clark, Huddleston-Casas, Churchill, O'Neil Green&Garrett, 2008). 

AraĢtırma deseni olarak Tecrübi araĢtırmalar kullanılmıĢtır. Tecrübi 

araĢtırmalarda mevcut araĢtırma problemi hakkında gözlem, anket, mülakat 

ve diğer ölçme araçları ile toplanan geçerli ve güvenilir verilere dayanır. 
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Nicel araĢtırma kısmı tarama modelinde, 264 öğretmenin tükenmiĢlik 

sendromu düzeyinin tespit edilmesi amacıyla, Maslach tükenmiĢlik envanteri 

kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Tarama modeli; geçmiĢte ya da o anda var 

olan bir durumu var olduğu Ģekliyle betimlemeyen, tanımlamayı amaçlayan 

araĢtırma yaklaĢımıdır. AraĢtırmaya konu olan her neyse onları değiĢtirme ve 

etkileme çabası yoktur bu modelde. Bilinmek istenen Ģey meydandadır. 

Amaç o Ģeyi doğru bir Ģekilde gözlemleyip belirleyebilmektir. Asıl amaç 

değiĢtirmeye kalkmadan gözlemektir (Karasar,1984: s. 79). 

Nitel araĢtırma kısmında, nicel verilerden elde edilen sonuçlara göre, 

öğretmenlerin tükenmiĢlik düzeylerinin nedenlerinin derinlemesine tespit 

etmek amacıyla yapılandırılmıĢ görüĢme tekniği kullanılmıĢtır. 

4.2. EVREN VE ÖRNEKLEM 

Bu araĢtırmanın evreni, Ġstanbul Ġli Esenler Güngören ve Bahçelievler 

ilçesi, örneklem grubu bu ilçelerdeki ortaokullarda görev yapan 264 

öğretmeni kapsamaktadır. Örneklem grubu, basit seçkisiz örneklem 

yönteminde seçilmiĢtir. Her bir örneklem birimine eĢit seçilme olasılığı 

verilmesinin anlamı örneklem uzaydan her bir örneklemin eĢit olasılıkla 

seçilmesidir (Çıngı,1994). Ayrıca nitel araĢtırmaya katılan 16 öğretmenden 

düĢük tükenmiĢlik düzeyine sahip (n=9) ve yüksek tükenmiĢlik düzeyine 

sahip (n= 7) öğretmen amaçlı örneklem seçimi yöntemiyle yapılandırılmıĢ 

görüĢme için seçilmiĢtir. 

4.3. VERĠ TOPLAMA ARAÇLARI 

Öğretmenlerin tükenmiĢlik düzeylerini belirlemek için Maslach ve Jackson 

(1981)  tarafından geliĢtirilen “Maslach TükenmiĢlik Envanteri (MTE) ve 

kiĢisel bilgiler içinse araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen “KiĢisel Bilgi Formu” 

kullanılmıĢtır. Maslach TükenmiĢlik Envanteri (MTE) ile genel tükenmiĢlik 

düzeyi ve alt ölçek olan duyarsızlaĢma, duygusal tükenmiĢlik ve kiĢisel baĢarı 

olmak üzere üç alt boyut ile araĢtırma yapılmıĢtır. 

Maslach TükenmiĢlik Envanteri‟nin Türkçe‟ye uyarlanması çalıĢmasında, 

Ergin (1992), Cronbach Alfa Katsayısını, duygusal tükenme boyutu için .83, 

duyarsızlaĢma boyutu için .65 ve kiĢisel baĢarıda düĢme boyutu için .72 
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bulmuĢtur. Ergin‟in (1992) çalıĢmasında, yapı geçerliliğinin sonuçları da, 

envanterin orijinal haliyle tutarlılık göstererek, “duygusal tükenme”, 

“duyarsızlaĢma” ve “kiĢisel baĢarıda düĢme” düĢme boyutları Ģeklinde 

belirmiĢtir. Bu çalıĢmada ise 264 kiĢilik örneklem grubundan toplanan veriler 

ile yapılan analiz sonucunda Cronbach Alfa değerleri Ģu Ģekilde bulunmuĢtur: 

Duygusal tükenme alt boyutu için.824, DuyarsızlaĢma alt boyutu için .769 ve 

düĢük kiĢisel baĢarı alt boyutu için .756. Buna göre ölçekteki önermelere 

verilen cevapların tutarlı olduğu ve bu verilerin kullanılabilir olduğu 

belirlenmiĢtir. 

Maslach TükenmiĢlik Envanteri‟nin alt boyutları olan duygusal tükenme, 

duyarsızlaĢma ve düĢük kiĢisel baĢarıya ait madde numaraları ve soruları 

aĢağıda verilmiĢtir. Görüleceği üzere duyarsızlaĢma ve duygusal tükenme alt 

boyuta ait sorular olumsuz, kiĢisel baĢarı alt boyutuna ait sorular olumlu 

maddelerden oluĢmaktadır. Alt boyutlar ayrı ayrı ele alındığından dolayı 

analiz yapılırken madde numaraları ve puanları ters çevrilmemiĢtir. 

Duygusal Tükenme: 

1. ĠĢimden soğuduğumu hissediyorum. 

2. ĠĢ dönüĢü kendimi tükenmiĢ hissediyorum. 

3. Sabah kalktığımda bir gün daha bu iĢi kaldıramayacağımı hissediyorum. 

6. Bütün gün öğrencilerle uğraĢmak benim için gerçekten çok yıpratıcı. 

8. Yaptığım iĢten tükendiğimi hissediyorum. 

13. ĠĢimin beni kısıtladığını hissediyorum. 

14. ĠĢimde çok fazla çalıĢtığımı hissediyorum. 

16. Doğrudan doğruya insanlar ile çalıĢmak bende çok fazla stres yapıyor. 

20. Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum. 

DuyarsızlaĢma: 

5. Öğrencilerime sanki insan değillermiĢ gibi davrandığımı hissediyorum. 

10. Bu mesleğe girdiğimden beri insanlara karĢı sertleĢtim. 

11. Bu mesleğin beni giderek katılaĢtırmasından korkuyorum. 

15. Öğrencilerime ne olduğu umurumda değil. 

22. Öğrencilerimin bazı problemlerinden dolayı beni suçladıklarını 

hissediyorum. 
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KiĢisel BaĢarı: 

4. Öğrencilerimin neler hissettiklerini hemen anlarım. 

7. Öğrencilerimin sorunlarına en uygun çözüm yollarını bulurum. 

9. Yaptığım iĢ sayesinde insanların yaĢamına katkıda bulunduğumu 

hissediyorum 

12. Çok Ģeyler yapabilecek güçteyim. 

17. Öğrencilerimle aramda rahat bir hava yaratırım. 

18. Ġnsanlarla yakın bir çalıĢmadan sonra kendimi canlanmıĢ hissederim. 

19. Öğretmenlik mesleğinde kayda değer birçok baĢarı elde ettiğime 

inanıyorum 

21. ĠĢimde duygusal sorunlara serinkanlılık ile yaklaĢırım. 

 

Nitel kısımda kullanılmak üzere araĢtırmacılar tarafından hazırlanan 

yapılandırılmıĢ görüĢme formu öğretmenle birebir görüĢülerek veri 

toplanmıĢtır. Yarı yapılandırılmıĢ görüĢme tekniğinde sorular önceden 

belirlenip, bireye doğrudan sorulur. Bu yolla elde edilen verinin, anket yoluyla 

elde edilen veriye oranla geçerliliğinin daha yüksek olacağı açıktır (Yıldırım 

ve ġimĢek, 2006). 

 

Nitel kısımda kullanılan sorular Ģu Ģekildedir; 

 Tercih ettiğiniz bölümde beklentilerinize cevap bulabildiniz mi? 

 Elinizde imkân olsa mesleğinizi değiĢtirir miydiniz? Neden? 

 Meslek yaĢamınız boyunca yöneticilerinizden takdir gördünüz mü? Bu 

sizin meslek hayatınızı nasıl etkiledi? 

 ÇalıĢtığınız ortamı beğeniyor musunuz? 

Hayır ise 

 Nasıl bir ortam olmasını isterdiniz? 

 Ortamın iyi olması sizi nasıl etkilerdi? 

 Mesleğinizde baĢarılı olduğunuzu düĢünüyor musunuz? 
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Evet, neden? 

Hayır, neden? 

 Mesleğinizde sizi en çok mutsuz eden durum nedir? En az 3 tanesini 

en çoktan en aza sıralayınız 

 Hangi durumlar düzeltilirse iĢinizde daha mutlu olursunuz? 

 Bu durumu değiĢtirmek için siz ne yapabilirsiniz?                                                                

VERĠLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Veriler toplandıktan sonra Spss16 programı ile analiz edilmiĢtir. Ġkili 

değiĢkenlere göre farklılıkları belirlemek amacıyla t-testi, üç ve daha fazla 

değiĢkenlere göre farklılıkları belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi 

kullanılmıĢtır. Varyans analizlerinde bulunan farklılıkların kaynağını 

belirlemek amacıyla Scheffe testi uygulanmıĢtır.  

Ayrıca yapılandırılmıĢ görüĢme formlarından elde edilen veriler 

araĢtırmacılar ve alanda uzman bir Dr. tarafından kodlar verilere kanalize 

edilmiĢtir. Veri analizlerinin güvenirliğini denetlemek amacı ile Miles 

&Huberman (1994) güvenirlik formülünden yararlanılmıĢtır: Güvenirlik = 

GörüĢ Birliği / ( GörüĢ Birliği + GörüĢ Ayrılığı). Bu formül kullanılarak bulunan 

araĢtırmanın güvenirliği, yani uyuĢum yüzdesi açık uçlu sorular için ortalama 

% 90 olarak hesaplanmıĢtır. UyuĢum yüzdesinin% 100olması için 

araĢtırmacılar farklılıklarda tartıĢarak fikir birliğine varmıĢlardır. 
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BÖLÜM V 

5. BULGULAR 

Bu bölümde katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaĢ, mesleki kıdem ve 

eğitim düzeyi gibi çeĢitli değiĢkenler açısından Maslach ölçeğinden elde 

edilen nicel verilere ve nicel verilerin iyi açıklanması amacıyla nitel verilere 

yer verilmiĢtir. 

5.1. ARAġTIRMAYA KATILAN ÖĞRETMENLERE AĠT 
DEMOGRAFĠK BĠLGĠLER 

KiĢisel bilgiler aĢağıdaki tablolarda verilmiĢtir. 

 

Tablo 1:Cinsiyet DeğiĢkenine Göre Frekans ve Yüzdeler 

Cinsiyet N % 

Erkek 110 41.7 

Kadın 154 58.3 

Toplam 264 100.0 

 

Tablo 1‟de öğretmenlerin cinsiyet değiĢkenine göre frekans ve yüzdeleri 

verilmiĢtir. Analiz sonucuna bakıldığında katılımcıların büyük kısmının 

(%58.3) kadın olduğu görülmüĢtür. 

 

Tablo 2:YaĢ DeğiĢkenine Göre Frekans ve Yüzdeler 

YaĢ N % 

20-25 35 13.26 

26-30 88 33.33 

31-35 64 24.24 

36-41 42 15.91 

42-47 19 7.19 

48+ 16 6.06 

Toplam 264 100.0 

 

Tablo 2‟de öğretmenlerin yaĢ değiĢkenine göre frekans ve yüzdeleri 

verilmiĢtir. Tabloda görüldüğü gibi katılımcıların en büyük kısmı (%33.33) 26-
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30 yaĢ aralığında, en az kısmı (%6.06) ise 48 yaĢ ve üstü grubu 

oluĢturmaktadır. 

 

 

Tablo 3:Mesleki Kıdem DeğiĢkenine Göre Frekans ve Yüzdeler 

Mesleki 
Kıdem 

N % 

1-10 147 55.68 

11-20 97 36.74 

21+ 20 7.6 

Toplam 264 100.0 

 

Tablo 3‟te öğretmenlerin mesleki kıdem değiĢkenine göre frekans ve 

yüzdeleri verilmiĢtir. Tabloda görüldüğü gibi katılımcıların en büyük kısmı 

(%55.68) 1-10 kıdem yılı aralığında, en az kısmı (%7.6) ise 21 yıl ve sonrası 

grubu oluĢturmaktadır. 

 

Tablo 4:Medeni Durum DeğiĢkenine Göre Frekans ve Yüzdeler 

Medeni 
Durum 

N % 

Evli 159 60.23 

Bekar 105 39.77 

Toplam 264 100.0 

 

Tablo 4‟te öğretmenlerin medeni durum değiĢkenine göre frekans ve 

yüzdeleri verilmiĢtir. Yapılan analiz sonucunda katılımcıların büyük kısmının 

(% 60.23) evli olduğu görülmüĢtür.  

 

Tablo 5:Eğitim Durumu DeğiĢkenine Göre Frekans ve Yüzdeler 

Eğitim 
durumu 

N % 

Lisans 222 84.09 

Yüksek lisans 42 15.91 

Toplam 264 100.0 
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Tablo 5‟te öğretmenlerin eğitim durumu değiĢkenine göre frekans ve 

yüzdeleri verilmiĢtir. Yapılan analiz sonucunda katılımcıların büyük kısmının 

(% 84.09) lisans düzeyinde olduğu görülmüĢtür.  

5.2. MADDE ANALĠZLERĠ 

 

Bu bölümde TükenmiĢlik ölçeğinin madde analizi yapılarak tükenmiĢliğin 

mikro düzeyde nedenlerinin neler olabileceği incelenmiĢtir. 

Tablo 6:“ĠĢimden Soğuduğumu Hissediyorum” Ġfadesine Verilen 

Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımları 

  N Yüzde (%) 

Hiçbir 

zaman 
48 18,18 

Çok Nadir 79 29,9 

Bazen 110 41,7 

Çoğu 

Zaman 
23 8,71 

Her Zaman 4 1,52 

Toplam 264 100 

 

Tablo 6‟da “İşimden soğuduğumu hissediyorum” ifadesine “Hiçbir 

zaman” cevabını verenlerin oranı % 18,18, “Çok Nadir” cevabını verenlerin 

oranı %29,9, “Bazen” cevabını verenlerin oranı % 41,7, “Çoğu Zaman” 

cevabını verenlerin oranı% 8,71 ve “Her Zaman” cevabını verenlerin oranı % 

1,52‟dir. Katılımcıların büyük çoğunluğu iĢinden bazen soğuduğunu, çok az 

kısmı ise her zaman soğuduğunu düĢünmektedir. 
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Tablo 7:“ĠĢ Gününün Sonunda Kendimi Ruhen TükenmiĢ 

Hissediyorum” Ġfadesine Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımları 

  N Yüzde (%) 

Hiçbir 

zaman 
17 6.44 

Çok Nadir 74 28.03 

Bazen 107 40.53 

Çoğu 

Zaman 
52 19.69 

Her Zaman 14 5.30 

Toplam 264 100.0 

Tablo 7‟de “İş gününün sonunda kendimi ruhen tükenmiş 

hissediyorum” ifadesine “Hiçbir zaman” cevabını verenlerin oranı % 6,44, 

“Çok Nadir” cevabını verenlerin oranı %28,03, “Bazen” cevabını verenlerin 

oranı % 40,53, “Çoğu Zaman” cevabını verenlerin oranı% 19.69 ve “Her 

Zaman” cevabını verenlerin oranı % 5,3‟tür. Ġncelenen veriler sonunda 

katılımcıların büyük çoğunluğunun bazen iĢ sonunda kendini ruhen tükenmiĢ 

hissettiği, çok az kısmı ise her zaman kendini ruhen tükenmiĢ hissettiği 

görülmektedir. 
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Tablo 8:“Yeni Bir ĠĢ Günü Ġçin Sabah Uyandığımda Bir Gün Daha Bu 

ĠĢi Kaldıramayacağımı Hissediyorum ”Ġfadesine Verilen Cevapların Frekans 

ve Yüzde Dağılımları 

  N Yüzde (%) 

Hiçbir 

zaman 
92 34.85 

Çok Nadir 97 36.74 

Bazen 64 24.24 

Çoğu 

Zaman 
7 2.65 

Her Zaman 4 1.52 

Toplam 264 100.0 

Tablo 8‟de “Yeni bir iş günü için sabah uyandığımda bir gün daha bu 

işi kaldıramayacağımı hissediyorum” ifadesine “Hiçbir zaman” cevabını 

verenlerin oranı % 34,85, “Çok Nadir” cevabını verenlerin oranı %36,74, 

“Bazen” cevabını verenlerin oranı % 24,24, “Çoğu Zaman” cevabını 

verenlerin oranı% 2,65 ve “Her Zaman” cevabını verenlerin oranı % 1,52‟dir. 

Katılımcıların büyük kısmı çok nadiren sabah kalktığında bir gün daha 

mevcut iĢlerini kaldıramayacaklarını düĢündükleri, çok azının da her zaman 

mevcut iĢi kaldıramayacaklarını düĢündükleri görülmektedir. 

 

Tablo 9:“ĠĢim Gereği KarĢılaĢtığım Ġnsanların Ne Hissettiğini Kolayca 

Anlayabilirim” Ġfadesine Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımları 

  N Yüzde (%) 

Hiçbir 

zaman 
6 2.27 

Çok Nadir 15 5.68 

Bazen 64 24.24 

Çoğu 

Zaman 
143 54.17 

Her Zaman 36 13.64 

Toplam 264 100.0 

Tablo 9‟da “İşim gereği karşılaştığım insanların ne hissettiğini kolayca 

anlayabilirim” ifadesine “Hiçbir zaman” cevabını verenlerin oranı % 2,27, 
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“Çok Nadir” cevabını verenlerin oranı %5,68, “Bazen” cevabını verenlerin 

oranı % 24,24, “Çoğu Zaman” cevabını verenlerin oranı% 54,17 ve “Her 

Zaman” cevabını verenlerin oranı % 13,64‟dir. Katılımcıların büyük çoğunluğu 

ĠĢim gereği karĢılaĢtığım insanların ne hissettiğini çoğu zaman kolayca 

anladığını, çok azının ise hiçbir zaman anlamadığı görülmüĢtür. 

 

Tablo 10:“ĠĢim Gereği KarĢılaĢtığım Bazı Kimselere Sanki Ġnsan 

DeğillermiĢ Gibi Davrandığımı Hissediyorum” Ġfadesine Verilen Cevapların 

Frekans ve Yüzde Dağılımları 

  N Yüzde (%) 

Hiçbir 

zaman 
154 58.33 

Çok Nadir 63 23.86 

Bazen 35 13.26 

Çoğu 

Zaman 
10 3.79 

Her Zaman 2 0.76 

Toplam 264 100.0 

Tablo 10‟da “İşim gereği karşılaştığım bazı kimselere sanki insan 

değillermiş gibi davrandığımı hissediyorum” ifadesine “Hiçbir zaman” 

cevabını verenlerin oranı % 58,33, “Çok Nadir” cevabını verenlerin oranı 

%23,86, “Bazen” cevabını verenlerin oranı % 13,26, “Çoğu Zaman” cevabını 

verenlerin oranı% 3,79 ve “Her Zaman” cevabını verenlerin oranı % 0,76‟dır. 

Görüldüğü gibi katılımcıların çok büyük kısmı ĠĢim gereği karĢılaĢtığım bazı 

kimselere sanki insan değillermiĢ gibi davrandığımı hissediyorum görüĢüne 

katılmamaktadır.  
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Tablo 11:“Bütün Gün Ġnsanlarla ÇalıĢmak Benim Ġçin Gerçekten Bir 

Gerginliktir” Ġfadesine Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımları 

  N Yüzde (%) 

Hiçbir 

zaman 
59 22.35 

Çok Nadir 103 39.01 

Bazen 88 33.33 

Çoğu 

Zaman 
14 5.30 

Toplam 264 100.0 

Tablo 11‟de “Bütün gün insanlarla çalışmak benim için gerçekten bir 

gerginliktir” ifadesine “Hiçbir zaman” cevabını verenlerin oranı % 22,35, “Çok 

Nadir” cevabını verenlerin oranı %39,01, “Bazen” cevabını verenlerin oranı % 

33,33, “Çoğu Zaman” cevabını verenlerin oranı% 5,3‟tür. Katılımcıların büyük 

kısmı bütün gün insanlarla çalıĢmanın kendisinde çok nadir gerginliğe sebep 

olduğunu ancak çok az kısmı ise çoğu zaman gerginliğe sebep olduğunu 

düĢünmektedir. 

 

Tablo 12:“ĠĢim Gereği KarĢılaĢtığım Ġnsanların Sorunlarına En Uygun 

Çözüm Yollarını Bulurum” Ġfadesine Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde 

Dağılımları 

  N Yüzde (%) 

Hiçbir 

zaman 
7 2.65 

Çok Nadir 7 2.65 

Bazen 73 27.65 

Çoğu 

Zaman 
159 60.23 

Her Zaman 18 6.83 

Toplam 264 100.0 
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Tablo 12‟de “İşim gereği karşılaştığım insanların sorunlarına en uygun 

çözüm yollarını bulurum” ifadesine “Hiçbir zaman” cevabını verenlerin oranı 

% 2,65, “Çok Nadir” cevabını verenlerin oranı %2,65, “Bazen” cevabını 

verenlerin oranı % 27,65, “Çoğu Zaman” cevabını verenlerin oranı% 60,23 ve 

“Her Zaman” cevabını verenlerin oranı % 6,83‟tür. Katılımcıların büyük 

çoğunluğu çoğu zaman karĢılaĢtığı insanların sorunları için en uygun çözüm 

yolunu bulduğunu, çok az kısmı ise hiçbir zaman bulamadığını ifade etmiĢtir. 

 

Tablo 13:“ĠĢimin Beni Tükettiğini Hissediyorum” Ġfadesine Verilen 

Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımları 

  N Yüzde (%) 

Hiçbir 

zaman 
52 19.69 

Çok Nadir 87 32.95 

Bazen 91 34.47 

Çoğu 

Zaman 
26 9.85 

Her Zaman 8 3.03 

Toplam 264 100.0 

Tablo 13‟te “İşimin beni tükettiğini hissediyorum” ifadesine “Hiçbir 

zaman” cevabını verenlerin oranı % 19,69, “Çok Nadir” cevabını verenlerin 

oranı %32,95, “Bazen” cevabını verenlerin oranı % 34,47, “Çoğu Zaman” 

cevabını verenlerin oranı% 9,85 ve “Her Zaman” cevabını verenlerin oranı % 

3,03‟tür. Katılımcıların çok büyük kısmı çok nadir veya bazen iĢlerinin 

kendilerini tükettiğini düĢünmektedir. 
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Tablo 14:“ĠĢim Sayesinde Ġnsanların YaĢamlarını Olumlu Yönde 

Etkilediğimi Hissediyorum” Ġfadesine Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde 

Dağılımları 

  N Yüzde (%) 

Hiçbir 

zaman 
7 2.65 

Çok Nadir 15 5.68 

Bazen 73 27.65 

Çoğu 

Zaman 
143 54.17 

Her Zaman 26 9.85 

Toplam 264 100.0 

Tablo 14‟te “İşim sayesinde insanların yaşamlarını olumlu yönde 

etkilediğimi hissediyorum” ifadesine “Hiçbir zaman” cevabını verenlerin oranı 

% 2,65, “Çok Nadir” cevabını verenlerin oranı %5,68, “Bazen” cevabını 

verenlerin oranı % 27,65, “Çoğu Zaman” cevabını verenlerin oranı% 54,17 ve 

“Her Zaman” cevabını verenlerin oranı %9,85‟tir. Görüldüğü gibi katılımcıların 

çok büyük kısmı çoğu zaman iĢleri sayesinde insanlara yaklaĢımlarının 

olumlu yönde etkilendiğini düĢünmektedir. 

 

Tablo 15:“Bu ĠĢte ÇalıĢmaya BaĢladığımdan Beri Ġnsanlara KarĢı 

Daha SertleĢtim” Ġfadesine Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımları 

  N Yüzde (%) 

Hiçbir 

zaman 
69 26.14 

Çok Nadir 78 29.54 

Bazen 79 29.92 

Çoğu 

Zaman 
36 13.64 

Her Zaman 2 0.76 

Toplam 264 100.0 
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Tablo 15‟te “Bu işte çalışmaya başladığımdan beri insanlara karşı 

daha sertleştim” ifadesine “Hiçbir zaman” cevabını verenlerin oranı % 26,14, 

“Çok Nadir” cevabını verenlerin oranı %29,54, “Bazen” cevabını verenlerin 

oranı % 29,92, “Çoğu Zaman” cevabını verenlerin oranı% 13,64 ve “Her 

Zaman” cevabını verenlerin oranı % 0,76‟dır. Görüldüğü gibi katılımcıların 

büyük çoğunluğu öğretmenlik mesleğinde çalıĢtığından beri insanlara karĢı 

sertleĢtiklerine katılmamaktadır (Hiçbir Zaman, Çok Nadir). 

 

Tablo 16: “Bu ĠĢin Beni Duygusal Olarak KatılaĢtırmasından EndiĢe 

Duyuyorum” Ġfadesine Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımları 

  N Yüzde (%) 

Hiçbir 

zaman 
87 32.95 

Çok Nadir 74 28.03 

Bazen 72 27.27 

Çoğu 

Zaman 
27 10.23 

Her Zaman 4 1.52 

Toplam 264 100.0 

Tablo 16‟da “Bu işin beni duygusal olarak katılaştırmasından endişe 

duyuyorum” ifadesine “Hiçbir zaman” cevabını verenlerin oranı % 32,95, “Çok 

Nadir” cevabını verenlerin oranı %28,03, “Bazen” cevabını verenlerin oranı % 

27,27, “Çoğu Zaman” cevabını verenlerin oranı% 10,23 ve “Her Zaman” 

cevabını verenlerin oranı % 1,52‟dir. Katılımcıların büyük çoğunluğu 

öğretmenlik mesleğinin kendilerini katılaĢtırdığı görüĢüne hiçbir zaman veya 

çok nadir cevabı vermiĢtir. 
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Tablo 17:“Kendimi Çok Enerjik Hissediyorum” Ġfadesine Verilen 

Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımları 

  N Yüzde (%) 

Hiçbir 

zaman 
9 3.41 

Çok Nadir 28 10.61 

Bazen 102 38.64 

Çoğu 

Zaman 
103 39.01 

Her Zaman 22 8.33 

Toplam 264 100.0 

Tablo 17‟de “Kendimi çok enerjik hissediyorum” ifadesine “Hiçbir 

zaman” cevabını verenlerin oranı % 3,41, “Çok Nadir” cevabını verenlerin 

oranı %10,61, “Bazen” cevabını verenlerin oranı % 38,64, “Çoğu Zaman” 

cevabını verenlerin oranı% 39,01 ve “Her Zaman” cevabını verenlerin oranı 

% 8,33‟dir. Katılımcıların büyük çoğunluğu çoğu zaman kendini çok enerjik 

hissettiğini, çok az kısmı ise hiçbir zaman kendilerini enerjik hissetmediklerini 

ifade etmiĢtir.  

 

Tablo 18:“ĠĢimin Beni Engellediğini Hissediyorum” Ġfadesine Verilen 

Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımları 

  N Yüzde (%) 

Hiçbir 

zaman 
87 32.95 

Çok Nadir 76 28.79 

Bazen 75 28.41 

Çoğu 

Zaman 
22 8.33 

Her Zaman 4 1.15 

Toplam 264 100.0 
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Tablo 18‟de “İşimin beni engellediğini hissediyorum” ifadesine “Hiçbir 

zaman” cevabını verenlerin oranı % 32,95, “Çok Nadir” cevabını verenlerin 

oranı %28,79, “Bazen” cevabını verenlerin oranı % 28,41, “Çoğu Zaman” 

cevabını verenlerin oranı% 8,33 ve “Her Zaman” cevabını verenlerin oranı % 

1,15‟tir.  

 

Tablo 19:“ĠĢimde Çok Fazla ÇalıĢtığımı DüĢünüyorum” Ġfadesine 

Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımları 

  N Yüzde (%) 

Hiçbir 

zaman 
47 17.80 

Çok Nadir 58 21.97 

Bazen 89 33.71 

Çoğu 

Zaman 
54 20.45 

Her Zaman 16 6.06 

Toplam 264 100.0 

Tablo 19‟da “İşimde çok fazla çalıştığımı düşünüyorum” ifadesine 

“Hiçbir zaman” cevabını verenlerin oranı 17,80, “Çok Nadir” cevabını 

verenlerin oranı %21,97, “Bazen” cevabını verenlerin oranı % 33,71, “Çoğu 

Zaman” cevabını verenlerin oranı% 20,45 ve “Her Zaman” cevabını 

verenlerin oranı % 6,06‟dır. Görüldüğü gibi katılımcıların büyük çoğunluğu 

bazen iĢinde fazla çalıĢtığını düĢünmektedir. 
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Tablo 20:“ĠĢim Gereği KarĢılaĢtığım Ġnsanlara Ne Olduğu Umurumda 

Değil” Ġfadesine Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımları 

  N Yüzde (%) 

Hiçbir 

zaman 

165 62.5 

Çok Nadir 55 20.83 

Bazen 34 12.88 

Çoğu 

Zaman 

6 2.27 

Her Zaman 4 1.52 

Toplam 264 100.0 

Tablo 20‟de “İşim gereği karşılaştığım insanlara ne olduğu umurumda 

değil” ifadesine “Hiçbir zaman” cevabını verenlerin oranı % 62,5, “Çok Nadir” 

cevabını verenlerin oranı %20,83, “Bazen” cevabını verenlerin oranı % 12,88, 

“Çoğu Zaman” cevabını verenlerin oranı% 2,27 ve “Her Zaman” cevabını 

verenlerin oranı % 1,52‟dir. Katılımcıların büyük çoğunluğu “işleri gereği 

karşılaştığı insanlara ne olduğu umurumda değil“ önermesine hiçbir zaman 

katılmadıkları görülmektedir. 

 

Tablo 21:“Doğrudan Doğruya Ġnsanlarla ÇalıĢmak Bende Çok Fazla 

Stres Yaratıyor” Ġfadesine Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımları 

  N Yüzde (%) 

Hiçbir 

zaman 
49 18.56 

Çok Nadir 89 33.71 

Bazen 96 36.36 

Çoğu 

Zaman 
22 8.33 

Her Zaman 8 3.03 

Toplam 264 100.0 
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Tablo 21‟de “Doğrudan doğruya insanlarla çalışmak bende çok fazla 

stres yaratıyor” ifadesine “Hiçbir zaman” cevabını verenlerin oranı % 18,56, 

“Çok Nadir” cevabını verenlerin oranı %33,71, “Bazen” cevabını verenlerin 

oranı % 36,36, “Çoğu Zaman” cevabını verenlerin oranı% 8,33 ve “Her 

Zaman” cevabını verenlerin oranı % 3,03‟tür. Görüldüğü gibi katılımcıların en 

fazlası insanlarla doğrudan doğruya çalıĢmanın kendilerinde bazen, en azı 

ise her zaman strese neden olduğunu ifade etmiĢtir. 

 

Tablo 22:“ĠĢim Gereği KarĢılaĢtığım Ġnsanlarla Aramızda Rahat Bir 

Hava Yaratabiliyorum” Ġfadesine Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde 

Dağılımları 

  N Yüzde (%) 

Hiçbir 

zaman 
3 1.14 

Çok Nadir 14 5.30 

Bazen 65 24.62 

Çoğu 

Zaman 
153 57.95 

Her Zaman 29 10.98 

Toplam 264 100.0 

Tablo 22‟de “İşim gereği karşılaştığım insanlarla aramızda rahat bir 

hava yaratabiliyorum” ifadesine “Hiçbir zaman” cevabını verenlerin oranı % 

1,14, “Çok Nadir” cevabını verenlerin oranı %5,30, “Bazen” cevabını 

verenlerin oranı % 24,62, “Çoğu Zaman” cevabını verenlerin oranı% 57,95 ve 

“Her Zaman” cevabını verenlerin oranı % 10,98‟dir. Katılımcıların büyük 

çoğunluğu ĠĢim gereği karĢılaĢtığım insanlarla aramızda rahat bir hava 

yaratabiliyorum önermesine çoğu zaman katıldıklarını ifade etmiĢlerdir. 
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Tablo 23:“ĠĢimdeki Ġnsanlarla Yakın Bir ÇalıĢmadan Sonra Kendimi 

CanlanmıĢ Hissediyorum” Ġfadesine Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde 

Dağılımları 

  N Yüzde (%) 

Hiçbir 

zaman 3 1.14 

Çok Nadir 39 14.77 

Bazen 101 38.26 

Çoğu 

Zaman 99 37.5 

Her Zaman 22 8.33 

Toplam 264 100.0 

Tablo 23‟te “İşimdeki insanlarla yakın bir çalışmadan sonra kendimi 

canlanmış hissediyorum” ifadesine “Hiçbir zaman” cevabını verenlerin oranı 

% 1,14, “Çok Nadir” cevabını verenlerin oranı %14,77, “Bazen” cevabını 

verenlerin oranı % 38,26, “Çoğu Zaman” cevabını verenlerin oranı% 37,5 ve 

“Her Zaman” cevabını verenlerin oranı % 8,33‟tür. Katılımcıların büyük 

çoğunluğu ĠĢimdeki insanlarla yakın bir çalıĢmadan sonra kendimi canlanmıĢ 

hissediyorum önermesine bazen ve çoğu zaman düzeyinde katılmaktadırlar. 

 

Tablo 24:“Bu ĠĢte Birçok Kayda Değer BaĢarı Elde Ettim” Ġfadesine 

Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımları 

  N Yüzde (%) 

Hiçbir 

zaman 
17 6.44 

Çok Nadir 27 10.23 

Bazen 104 39.39 

Çoğu 

Zaman 
102 38.64 

Her Zaman 14 5.30 

Toplam 264 100.0 
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Tablo 24‟te “Bu işte birçok kayda değer başarı elde ettim” ifadesine 

“Hiçbir zaman” cevabını verenlerin oranı % 6,44, “Çok Nadir” cevabını 

verenlerin oranı %10,23, “Bazen” cevabını verenlerin oranı % 39,39, “Çoğu 

Zaman” cevabını verenlerin oranı% 38,64 ve “Her Zaman” cevabını 

verenlerin oranı % 5,30‟dur. Katılımcıların büyük çoğunluğu bazen iĢinde 

baĢarılı olduklarını düĢünmektedir, çok az kısmı ise her zaman baĢarılı 

olduklarını düĢünmektedir. 

 

Tablo 25:“ĠĢimde Yolun Sonuna Geldiğimi Hissediyorum” Ġfadesine 

Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımları 

  N Yüzde (%) 

Hiçbir 

zaman 

135 51.14 

Çok Nadir 50 18.94 

Bazen 59 22.35 

Çoğu 

Zaman 

13 4.92 

Her Zaman 7 2.65 

Toplam 264 100.0 

Tablo 25‟te “İşimde yolun sonuna geldiğimi hissediyorum” ifadesine 

“Hiçbir zaman” cevabını verenlerin oranı % 51,14, “Çok Nadir” cevabını 

verenlerin oranı %18,94, “Bazen” cevabını verenlerin oranı % 22,35, “Çoğu 

Zaman” cevabını verenlerin oranı% 4,92 ve “Her Zaman” cevabını verenlerin 

oranı % 2,65 ‟tir. Katılımcıların büyük çoğunluğu ĠĢimde yolun sonuna 

geldiğimi hissediyorum önermesine hiçbir zaman katılmamaktadırlar. 
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Tablo 26:“ĠĢimde KarĢılaĢtığım Duygusal Problemlerle Soğukkanlılıkla 

BaĢ Ederim” Ġfadesine Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımları 

  N Yüzde (%) 

Hiçbir 

zaman 

6 2.27 

Çok Nadir 28 10.61 

Bazen 58 21.97 

Çoğu 

Zaman 

132 50.0 

Her Zaman 40 15.15 

Toplam 264 100.0 

Tablo 26‟da “İşimde karşılaştığım duygusal problemlerle 

soğukkanlılıkla baş ederim” ifadesine “Hiçbir zaman” cevabını verenlerin 

oranı % 2,27, “Çok Nadir” cevabını verenlerin oranı %10,61, “Bazen” 

cevabını verenlerin oranı % 21,97, “Çoğu Zaman” cevabını verenlerin oranı% 

50,0 ve “Her Zaman” cevabını verenlerin oranı % 15,15‟dir. Katılımcıların 

yarısı çoğu zaman iĢinde karĢılaĢtığı duygusal problemlerle soğukkanlılıkla 

baĢ edebileceğini düĢünmektedir. 
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Tablo 27:“ĠĢim Gereği KarĢılaĢtığım Ġnsanların Bazı Problemlerinden 

Dolayı Beni Suçladıklarını Hissediyorum” Ġfadesine Verilen Cevapların 

Frekans ve Yüzde Dağılımları 

  N Yüzde (%) 

Hiçbir 

zaman 

82 31.06 

Çok Nadir 95 35.98 

Bazen 67 25.38 

Çoğu 

Zaman 

16 6.06 

Her Zaman 4 1.52 

Toplam 264 100.0 

Tablo 27‟de “ İşim gereği karşılaştığım insanların bazı problemlerinden 

dolayı beni suçladıklarını hissediyorum” ifadesine “Hiçbir zaman” cevabını 

verenlerin oranı % 31,06, “Çok Nadir” cevabını verenlerin oranı %35,98, 

“Bazen” cevabını verenlerin oranı % 25,38, “Çoğu Zaman” cevabını 

verenlerin oranı% 6,06 ve “Her Zaman” cevabını verenlerin oranı % 1,52‟dir. 

Katılımcıların büyük çoğunluğu ĠĢim gereği karĢılaĢtığım insanların bazı 

problemlerinden dolayı beni suçladıklarını hissediyorum önermesine hiçbir 

zaman ve çok nadir katılmaktadır. 

5.3. MASLACH TÜKENMĠġLĠK ÖLÇEĞĠNĠN PUANLARININ 
YORUMLANMASI 

Maslach ölçeğinden elde edilen puanların yorumlanmasında aĢağıdaki 

tablo dikkate alınır. 

Çam (1992, ss. 155-159) tarafından yapılan araĢtırma neticesinde elde 

edilmiĢtir. AraĢtırmacıya göre duyarsızlaĢma alt boyutunda 10 ve üzeri 

puanlar tükenmiĢlik olarak kabul edilmektedir. 6–9 arası puanlar normal ve 

0–5 arasındaki puanlar ise düĢük tükenmiĢlik olarak belirlenmiĢtir Duygusal 

tükenme alt boyutunda 18 ve üzeri puanlar tükenmiĢlik olarak kabul 

edilmekte, 12–17 arasındaki puanlar normal tükenmiĢlik olarak belirlenmekte,  

0–11 arası puanlar ise düĢük tükenmiĢlik düzeyini göstermektedir. 
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Tablo 28:Maslach TükenmiĢlik Ölçeğinin Ortalama Puanları 

               x  

Duygusal Tükenme 21.21 

DuyarsızlaĢma 8.88 

DüĢük KiĢisel BaĢarı 28.39 

 

Tablo 28‟de Maslach tükenmiĢlik ölçeğinin ortalama puanları verilmiĢtir. 

Yapılan araĢtırmaya göre “Duygusal Tükenme” alt boyutuna göre 

katılımcıların yüksek tükenmiĢlik duygusuna sahip oldukları (18 ve üzeri, 

yüksek), “DuyarsızlaĢma” alt boyutuna göre katılımcıların normal tükenmiĢlik 

düzeyine sahip oldukları (6–9 arası, normal) görülmüĢtür. Ancak “DüĢük 

KiĢisel BaĢarı” alt boyutu incelendiğinde tükenmiĢlik düzeyleri düĢük çıkmıĢtır 

(26 ve üzeri, düĢük). 

5.4. KARġILAġTIRMALARA ĠLĠġKĠN BULGULAR 

Bu kısımda öğretmenlerin değiĢkenlere göre karĢılaĢmalarından elde 

edilen sonuçlar ve analizleri verilmiĢtir.  

Tablo 29:Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Cinsiyetlerine 

Göre Duygusal TükenmiĢlik, DuyarsızlaĢma ve DüĢük KiĢisel BaĢarı Puan 

Ortalamaları, Standart Sapmaları ve T-Testi Sonucu 

    N X ss sd t p 

Duygusal 
Tükenme 

Erkek 109 21.58 6.3 
261 0.881 0.38 

Kadın 154 20.94 5.37 

DuyarsızlaĢma 
Erkek 110 10.31 3.67 

261 1.723 0.86 
Kadın 154 9.57 3.25 

DüĢük KiĢisel 
BaĢarı 

Erkek 110 28.73 3.85 
261 1.102 0.27 

Kadın 154 28.15 4.43 

Tablo 29‟da cinsiyete değiĢkenine göre okullarda görev yapan 

öğretmenlerin duygusal tükenmiĢlik, duyarsızlaĢma ve düĢük kiĢisel baĢarı 

puan ortalaması ve t-testi sonucu verilmiĢtir. Tabloda erkeklerin duygusal 
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tükenme alt boyutu ortalaması ( x =21.58), kadınların ortalamasından ( x

=20.94)  yüksek çıkmıĢtır. Ancak yapılan t-testi sonucu cinsiyete göre 

duygusal tükenme alt boyutunda anlamlı farklılık bulunamamıĢtır 

(t(261)=0.881, p>,05). DuyarsızlaĢma alt boyutu incelendiğinde; erkeklerin 

ortalaması ( x =10.31), kadınlardan ortalamasından ( x =9.57)  yüksek 

çıkmıĢtır. Ancak yapılan t-testi sonucu cinsiyete göre duyarsızlaĢma alt 

boyutunda anlamlı farklılık bulunamamıĢtır (t(261)=1.723, p>,05). DüĢük 

KiĢisel BaĢarı alt boyutu incelendiğinde; erkeklerin ortalaması ( x =28.73), 

kadınların ortalamasından ( x =28.15)  yüksek çıkmıĢtır. Ancak yapılan t-testi 

sonucu cinsiyete göre duyarsızlaĢma alt boyutunda anlamlı farklılık 

bulunamamıĢtır (t(261)=1.102, p>.05). 

 

Tablo 30:Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin YaĢ DeğiĢkenine 

Göre Duygusal TükenmiĢlik, DuyarsızlaĢma ve DüĢük KiĢisel BaĢarı Puan 

Ortalamaları, ANOVA Testi Sonucu 

 

  
Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler 

Ortalaması 
F P 

Duygusal 
Tükenme 

Gruplar 
Arası 

291.791 5 58.36 1.78 0.12 

Grup Ġçi 8431.12 257 32.81 
  

Toplam 8722.91 262 
   

DuyarsızlaĢma 

Gruplar 
Arası 

125.45 5 25.09 2.16 0.06 

Grup Ġçi 2992.67 258 11.59 
  

Toplam 3118.12 263 
   

DüĢük KiĢisel 
BaĢarı 

Gruplar 
Arası 

185.27 5 37.05 2.14 0.06 

Grup Ġçi 4459.54 258 17.29 
  

Toplam 4644.81 263       

Tablo 30‟dayaĢ değiĢkenine göre okullarda görev yapan öğretmenlerin 

duygusal tükenmiĢlik, duyarsızlaĢma ve düĢük kiĢisel baĢarı puanları ve 
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ANOVA testi sonucu verilmiĢtir. YaĢa göre “Duygusal Tükenme” alt boyutu 

sonucunda anlamlı farklılık görülmemiĢtir (F=1.78, p>.05).  Ayrıca 

“DuyarsızlaĢma” (F=2.16, p>.05) ve“ DüĢük KiĢisel BaĢarı” alt boyutunda 

(F=2.14, p>.05)  da yaĢ değiĢkenine göre anlamlı farklılık görülmemiĢtir.  

 

Tablo 31:Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Kıdem 

DeğiĢkenine Göre Duygusal TükenmiĢlik, DuyarsızlaĢma ve DüĢük KiĢisel 

BaĢarı Puan Ortalamaları, ANOVA Testi Sonucu 

  
Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler 

Ortalaması 
F P 

Duygusal 
Tükenme 

Gruplar 
Arası 

431.74 3 143.91 4.49 0.00* 

Grup Ġçi 8291.17 259 32.01 
  

Toplam 8722.91 262 
   

DuyarsızlaĢma 

Gruplar 
Arası 

63.71 3 21.24 1.81 0.15 

Grup Ġçi 3054.41 260 11.75 
  

Toplam 3118.12 263 
   

DüĢük KiĢisel 
BaĢarı 

Gruplar 
Arası 

75.92 3 25.31 1.44 0.23 

Grup Ġçi 4568.89 260 17.57 
  

Toplam 4644.82 263       

P<0.05 

Tablo 31‟de mesleki kıdem değiĢkenine göre okullarda görev yapan 

öğretmenlerin duygusal tükenmiĢlik, duyarsızlaĢma ve düĢük kiĢisel baĢarı 

puanları ve ANOVA testi sonucu verilmiĢtir. Mesleki kıdeme göre “Duygusal 

Tükenme” alt boyutu sonucunda anlamlı farklılık görülmüĢtür (F=4.49, p<.05).  

Ancak “DuyarsızlaĢma” (F=1.81, p>.05) ve “DüĢük KiĢisel BaĢarı” alt 

boyutunda (F=1.44, p>.05)  mesleki kıdem değiĢkenine göre anlamlı farklılık 

görülmemiĢtir.  
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Tablo 32:Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Kıdem 

DeğiĢkenine Göre Duygusal TükenmiĢlik Alt Boyutunda “Scheffe Testi” 

Sonucu OluĢan Farklılığın Kaynağı 

    N X ss 

Anlamlı 
Farklılığın 

Gözlemlendiği 
DeğiĢkenler 

Duygusal 
Tükenme 

1-10(A) 146 20.29 5.59 

A-B                         
11-20(B) 97 22.82 5.41 

21+( C) 20 20.05 7.20 

Toplam 263 21.21 5.77 

Tablo 32‟de Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin mesleki kıdem 

değiĢkenine göre Duygusal TükenmiĢlik alt boyutunda “Scheffe Testi” sonucu 

oluĢan farklılığın kaynağı verilmiĢtir. Tabloya göre 1-10 yıl arası görev 

yapanlar ile 11-20 yıl arası görev yapan öğretmenler arasında anlamlı farklılık 

görülmüĢtür. 11-20 yıl arası görev yapanların duygusal tükenmiĢlik düzeyi 

daha yüksek çıkmıĢtır. 

 

Tablo 33:Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Medeni Duruma 

Göre Duygusal TükenmiĢlik, DuyarsızlaĢma ve DüĢük KiĢisel BaĢarı Puan 

Ortalamaları, Standart Sapmaları ve T-Testi Sonucu 

    N X ss Sd t p 

Duygusal 
Tükenme 

Evli 159 21.23 5.7 
261 0.073 0.94 

Bekar 104 21.17 5.9 

DuyarsızlaĢma 
Evli 159 9.87 3.51 

261 0.06 0.95 
Bekar 105 9.90 3.36 

DüĢük KiĢisel 
BaĢarı 

Evli 159 28.60 4.24 
261 1.016 0.31 

Bekar 105 28.07 4.14 

Tablo 33‟te medeni durum değiĢkenine göre okullarda görev yapan 

öğretmenlerin duygusal tükenmiĢlik, duyarsızlaĢma ve düĢük kiĢisel baĢarı 

puan ortalaması ve t-testi sonucu verilmiĢtir. Tabloda evlilerin duygusal 

tükenme alt boyutu puan ortalaması ( x =21.23), bekârların ortalamasından (



                                                                                                                          52 

 

x =21.17)  yüksek çıkmıĢtır. Ancak yapılan t-testi sonucu medeni duruma 

göre duygusal tükenme alt boyutunda anlamlı farklılık bulunamamıĢtır 

(t(261)=0.073, p>.05). DuyarsızlaĢma alt boyutu incelendiğinde; evlilerin 

ortalaması ( x =9.92), bekârların ortalamasından ( x =9.90)  yüksek çıkmıĢtır. 

Ancak yapılan t-testi sonucu medeni duruma göre duyarsızlaĢma alt 

boyutunda anlamlı farklılık bulunamamıĢtır (t(261)=0.06, p>,05). DüĢük 

KiĢisel BaĢarı alt boyutu incelendiğinde; evlilerin ortalaması ( x =28.60), 

bekârların ortalamasından ( x =28.07)  yüksek çıkmıĢtır. Ancak yapılan t-testi 

sonucu medeni duruma göre duyarsızlaĢma alt boyutunda anlamlı farklılık 

bulunamamıĢtır (t(261)=1.016, p>.05). 

 

Tablo 34:Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Eğitim Düzeyi 

DeğiĢkenine Göre Duygusal TükenmiĢlik, DuyarsızlaĢma ve DüĢük KiĢisel 

BaĢarı Puan Ortalamaları, ANOVA Testi Sonucu 

  
Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler 

Ortalaması 
F P 

Duygusal 
Tükenme 

Gruplar 
Arası 

5.07 1 5.07 0.15 0.69 

Grup Ġçi 8717.84 261 33.4 
  

Toplam 8722.91 262 
   

DuyarsızlaĢma 

Gruplar 
Arası 

10.32 1 10.32 0.87 0.35 

Grup Ġçi 3107.8 262 11.86 
  

Toplam 3118.12 263 
   

DüĢük KiĢisel 
BaĢarı 

Gruplar 
Arası 

8.78 1 8.78 0.5 0.48 

Grup Ġçi 4636.03 262 17.69 
  

Toplam 4644.81 263       

Tablo 34‟te eğitim düzeyi değiĢkenine göre okullarda görev yapan 

öğretmenlerin duygusal tükenmiĢlik, duyarsızlaĢma ve düĢük kiĢisel baĢarı 

puanları ve ANOVA testi sonucu verilmiĢtir. Eğitim düzeyine göre “Duygusal 

Tükenme” alt boyutu sonucunda anlamlı farklılık görülmemiĢtir (F=0.15, 
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p>,05).  Ayrıca “DuyarsızlaĢma” (F=0.87, p>.05) ve “DüĢük KiĢisel BaĢarı” alt 

boyutunda da (F=10.5, p>.05)  eğitim düzeyi değiĢkenine göre anlamlı 

farklılık görülmemiĢtir.  

 

Tablo 35:Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin ÇalıĢtıkları 

Ortamdan Memnun Olma Durumlarına Göre Duygusal TükenmiĢlik, 

DuyarsızlaĢma ve DüĢük KiĢisel BaĢarı Puan Ortalamaları, Standart 

Sapmaları ve T-Testi Sonucu 

 

    N X ss sd t P 

Duygusal 
Tükenme 

Evet 203 19,76 4.99 
261 .8.517 0,00* 

Hayır 60 26,10 5.55 

DuyarsızlaĢma 
Evet 203 9,24 3.11 

261 5.820 0.00* 

Hayır 61 12,00 3.67 

DüĢük KiĢisel 
BaĢarı 

Evet 203 28,93 4.20 
261 3.918 0.00* 

Hayır 61 26,59 3.71 

Tablo 35‟de Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin çalıĢtıkları 

ortamdan memnun olma durumlarına göre Duygusal TükenmiĢlik, 

DuyarsızlaĢma ve DüĢük KiĢisel BaĢarı Puan Ortalamaları, Standart 

Sapmaları ve t-testi sonucu verilmiĢtir. Tabloda çalıĢtığı ortamdan memnun 

olanların duygusal tükenme alt boyutu puan ortalaması ( x =19.76), memnun 

olmayanların ortalamasından ( x =26.10)  düĢük çıkmıĢtır. Bu verilere göre 

çalıĢtıkları ortamdan memnun olmayanların duygusal tükenmiĢlik düzeyleri 

memnun olanlara nazaran oldukça yüksek çıkmıĢtır. Ayrıca yapılan t-testi 

sonucu çalıĢtıkları ortamdan memnun olanlar ile olmayanlar arasında 

duygusal tükenme alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmuĢtur (t(261)=8.517, 

p<.05). DuyarsızlaĢma alt boyutu incelendiğinde; çalıĢtığı ortamdan memnun 

olanların ortalaması ( x =9.24), memnun olmayanların ortalamasından ( x

=12.00)  düĢük çıkmıĢtır. DuyarsızlaĢma alt boyutunda da çalıĢtıkları 

ortamdan memnun olmayanların olanlara nazaran oldukça tükenmiĢ oldukları 
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gözlemlenmiĢtir. Ayrıca yapılan t-testi sonucunda da çalıĢtığı ortamdan 

memnun olanlar ile olmayanlar arasında duyarsızlaĢma alt boyutunda 

anlamlı farklılık bulunmuĢtur (t(261)=5.820, p<.05). DüĢük KiĢisel BaĢarı alt 

boyutu incelendiğinde; çalıĢtığı ortamdan memnun olanların ortalaması ( x

=28.93), olmayanların ortalamasından ( x =26.59)  yüksek çıkmıĢtır. DüĢük 

kiĢisel baĢarının puan yorumlaması diğerlerine nazaran farklı olması bu 

sonucu doğurmuĢtur. ÇalıĢtığı ortamdan memnun olanların kiĢisel baĢarı 

algısı olmayanlarınkinden yüksek çıktığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Yapılan t-testi 

sonucu çalıĢtığı ortamdan memnun olanlar ile olmayanlar arasında düĢük 

kiĢisel baĢarı alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmuĢtur (t(261)=3.918, 

p<.05). 

 

Tablo 36:Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Üstlerinden 

Takdir Görme Durumlarına Göre Duygusal TükenmiĢlik, DuyarsızlaĢma ve 

DüĢük KiĢisel BaĢarı Puan Ortalamaları, Standart Sapmaları ve T-Testi 

Sonucu 

    N X ss sd t P 

Duygusal 
Tükenme 

Evet 150 20,43 5.31 
261 2.525 0.01* 

Hayır 113 22,23 6.20 

DuyarsızlaĢma 
Evet 150 9,57 3.39 

261 1.659 0.09 

Hayır 114 10,28 3.48 

DüĢük KiĢisel 
BaĢarı 

Evet 150 28,65 4.39 
261 1.138 0.26 

Hayır 114 28,05 3.93 

 

Tablo 36‟daOrtaokullarda görev yapan öğretmenlerin üstlerinden takdir 

görme durumlarına göre Duygusal TükenmiĢlik, DuyarsızlaĢma ve DüĢük 

KiĢisel BaĢarı Puan Ortalamaları, Standart Sapmaları ve t-testi sonucu 

verilmiĢtir. Tabloya göre üstlerinden takdir görenlerin duygusal tükenme alt 

boyutu puan ortalaması ( x =20.43), görmeyenlerin ortalamasından ( x =22.23)  

düĢük çıkmıĢtır. Ayrıca yapılan t-testi sonucu üstlerinden takdir görenler ile 



                                                                                                                          55 

 

görmeyenler arasında duygusal tükenme alt boyutunda anlamlı farklılık 

bulunmuĢtur (t(261)=2.525, p<.05). Üstlerinden takdir görmeyenlerin 

duygusal olarak görenlere nazaran daha çok tükendikleri görülmüĢtür. 

DuyarsızlaĢma alt boyutu incelendiğinde; üstlerinden takdir görenlerin 

ortalaması ( x =9.57), görmeyenlerin ortalamasından ( x =10.28)  düĢük 

çıkmıĢtır. Ancak yapılan t-testi sonucunda üstlerinden takdir görenler ile 

görmeyenler arasında duyarsızlaĢma alt boyutunda anlamlı farklılık 

görülmemiĢtir (t(261)=1.659, p>.05). DüĢük KiĢisel BaĢarı alt boyutu 

incelendiğinde; üstlerinden takdir görenlerin ortalaması ( x =28.65), 

görmeyenlerin ortalamasından ( x =28.05)  yüksek çıkmıĢtır. Ancak yapılan t-

testi sonucu üstlerinden takdir görenler ile görmeyenler arasında düĢük 

kiĢisel baĢarı alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmamıĢtır (t(261)=1.138, 

p>.05). 

 

Tablo 37:Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleğinde 

Verimli Olduğunu DüĢünme Durumlarına Göre Duygusal TükenmiĢlik, 

DuyarsızlaĢma ve DüĢük KiĢisel BaĢarı Puan Ortalamaları, Standart 

Sapmaları ve T-Testi Sonucu 

    N X ss sd t P 

Duygusal 
Tükenme 

Evet 238 20,58 5.42 
261 5.790 0.00* 

Hayır 25 27,20 5.61 

DuyarsızlaĢma 
Evet 239 9,51 3.23 

261 5.613 0.00* 

Hayır 25 13,36 3.52 

DüĢük KiĢisel 
BaĢarı 

Evet 239 28,58 4.18 
261 2.307 0.02* 

Hayır 25 26,56 4.01 

 

Tablo 37‟de Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin mesleğinde verimli 

olduğunu düĢünme durumlarına göre Duygusal TükenmiĢlik, DuyarsızlaĢma 

ve DüĢük KiĢisel BaĢarı Puan Ortalamaları, Standart Sapmaları ve t-testi 

sonucu verilmiĢtir. Tabloya göre mesleğinde verimli olduğunu düĢünenlerin 
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duygusal tükenme alt boyutu puan ortalaması ( x =20.58), düĢünmeyenlerin 

ortalamasından ( x =27.20)  düĢük çıkmıĢtır. Mesleğinde verimli olmadığını 

düĢünenlerin olduğunu düĢünenlere nazaran oldukça tükenmiĢ oldukları 

gözlemlenmektedir. Ayrıca yapılan t-testi sonucu mesleğinde verimli 

olduğunu düĢünenler ile düĢünmeyenler arasında duygusal tükenme alt 

boyutunda anlamlı farklılık bulunmuĢtur (t(261)=5.790, p<.05).DuyarsızlaĢma 

alt boyutu incelendiğinde; mesleğinde verimli olduğunu düĢünenlerin 

ortalaması ( x =9.51), düĢünmeyenlerin ortalamasından ( x =13.36)  düĢük 

çıkmıĢtır. Mesleğinde verimli olduğunu düĢünmeyenlerin olduğunu 

düĢünenlere nazaran çok daha fazla duyarsızlaĢmaya kapıldıkları 

gözlemlenmiĢtir. Ayrıca yapılan t-testi sonucunda mesleğinde verimli 

olduğunu düĢünenler ile düĢünmeyenler arasında duyarsızlaĢma alt 

boyutunda anlamlı farklılık görülmüĢtür (t(261)=5.613, p>.05). DüĢük KiĢisel 

BaĢarı alt boyutu incelendiğinde; mesleğinde verimli olduğunu düĢünenlerin 

ortalaması ( x =28.58), düĢünmeyenlerin ortalamasından ( x =26.56)  yüksek 

çıkmıĢtır. Mesleğinde verimli olduğunu düĢünenlerin düĢünmeyenlere 

nazaran çok daha yüksek kiĢisel baĢarı algısına sahip oldukları görülmüĢtür. 

Ayrıca yapılan t-testi sonucu mesleğinde verimli olduğunu düĢünenler ile 

düĢünmeyenler arasında düĢük kiĢisel baĢarı alt boyutunda anlamlı farklılık 

bulunmamıĢtır (t(261)=2.307, p<.05). 
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Tablo 38: Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmenlik 

Mesleğini Ġsteyerek Seçme Durumlarına Göre Duygusal TükenmiĢlik, 

DuyarsızlaĢma ve DüĢük KiĢisel BaĢarı Puan Ortalamaları, Standart 

Sapmaları ve T-Testi Sonucu 

    N X ss sd t P 

Duygusal 
Tükenme 

Evet 243 20,67 5.38 
261 5.524 0.00* 

Hayır 20 27,70 6.49 

DuyarsızlaĢma 
Evet 244 9,75 3.37 

261 2.068 0.04* 

Hayır 20 11,40 4.03 

DüĢük KiĢisel 
BaĢarı 

Evet 244 28,54 4.28 
261 2.049 0.04* 

Hayır 20 26,55 2.60 

Tablo 38‟de Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin öğretmenlik 

mesleğini isteyerek seçme durumlarına göre Duygusal TükenmiĢlik, 

DuyarsızlaĢma ve DüĢük KiĢisel BaĢarı Puan Ortalamaları, Standart 

Sapmaları ve t-testi sonucu verilmiĢtir. Tabloda öğretmenlik mesleğini 

isteyerek seçenlerin duygusal tükenme alt boyutu puan ortalaması ( x

=20.67), istemeden seçenlerin ortalamasından ( x =27.70)  düĢük çıkmıĢtır. 

Bu verilere göre öğretmenlik mesleğini istemeden seçenlerin çalıĢtıkları 

ortamda duygusal olarak tükendikleri görülmüĢtür. Ayrıca yapılan t-testi 

sonucu öğretmenlik mesleğini isteyerek ve istemeyerek seçenler arasında 

duygusal tükenme alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmuĢtur (t(261)=5.524, 

p<.05). DuyarsızlaĢma alt boyutu incelendiğinde; öğretmenlik mesleğini 

isteyerek seçenlerin ortalaması ( x =9.75), istemeden seçenlerin 

ortalamasından ( x =11.40)  düĢük çıkmıĢtır. DuyarsızlaĢma alt boyutunda da 

öğretmenlik mesleğini istemeden seçenlerin oldukça tükenmiĢ oldukları 

görülmüĢtür. Ayrıca yapılan t-testi sonucunda da öğretmenlik mesleğini 

isteyerek seçenler ile istemeden seçenler arasında anlamlı fark bulunmuĢtur 

(t(261)=2.068, p<.05). DüĢük KiĢisel BaĢarı alt boyutu incelendiğinde; 

öğretmenlik mesleğini isteyerek seçenlerin ortalaması ( x =28.54), istemeden 
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seçenlerin ortalamasından ( x =26.55)  yüksek çıkmıĢtır. Öğretmenlik 

mesleğini isteyerek seçenlerin kiĢisel baĢarı algılarının isteyerek 

seçmeyenlerden çok daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Yapılan t-testi sonucu 

öğretmenlik mesleğini isteyerek ve istemeyerek seçenler arasında anlamlı 

farklılık bulunmuĢtur (t(261)=2.049, p<.05). 

5.5. NĠTEL VERĠLERĠN ANALĠZĠ ĠLE ĠLGĠLĠ BULGULAR 

 

. Elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiĢtir. 

Bu bölümde 16 katılımcı ile yapılandırılmıĢ görüĢme formu kullanılarak 

veriler elde edilmiĢtir. Elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak 

değerlendirilmiĢtir. 

DüĢük düzeyde tükenmiĢlik yaĢayan öğretmenlerin (f=9) çoğunluğu 

mesleğini isteyerek seçerken, yüksek düzeyde tükenmiĢlik yaĢayan 

öğretmen adaylarının 4 tanesi mesleğini istemeyerek seçtiğini, 3 ü ise 

isteyerek seçtiğini belirtmiĢtir. Tercih ettikleri bölümlerin beklentilerine cevap 

verip vermedikleri sorusuna düĢük düzeyde tükenmiĢlik yaĢayan 

öğretmenlerin (f=4) %44‟ü evet derken,% 22‟si (f=2) hayır ve % 33‟ü kısmen 

Ģeklinde yanıt vermiĢtir. Yüksek tükenmiĢlik yaĢayan öğretmenlerde ise Evet 

(f=2) %28,5, Hayır (f=5) %71,5 Ģeklinde yanıt verilmiĢtir. 

Elinizde olsa mesleğinizi değiĢtirir miydiniz? Neden? Sorusuna düĢük 

tükenmiĢlik yaĢayan katılımcıların tamamı hayır Ģeklinde cevap vermiĢtir 

ancak yüksek düzeyde tükenmiĢlik yaĢayanların %85,7‟si evet (f=6), %14,3‟ü 

hayır mesleğimi değiĢtirmem ama Ģartlarını değiĢtiririm (f=1) Ģeklince cevap 

vermiĢlerdir. 

Meslek yaĢamınız boyunca yöneticilerinizden takdir gördünüz mü? Bu 

sizin meslek hayatınızı nasıl etkiledi? sorusuna düĢük düzeyde tükenmiĢlik 

yaĢayanların yarısı evet gördüm ve motive ediciydi (f=4) Ģeklinde cevap 

verirken, diğer yarısı ise görmedim verimim düĢtü (f=4) Ģeklinde yanıt 

vermiĢtir. Yüksek düzeyde tükenmiĢlik yaĢayanların ise % 42,8‟i takdir 

edildim ve bu beni olumlu yönde motive etti (f=3) cevabını verirken, % 51,2‟s, 

ise hayır hiç görmedim (f=4) Ģeklinde yanıt vermiĢtir. 
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ÇalıĢtığınız ortamı beğeniyor musunuz? sorusuna yüksek düzey 

tükenmiĢlik yaĢayanların hepsi hayır cevabını verirken, düĢük tükenmiĢlik 

yaĢayanların 7‟si evet 2‟si ise hayır cevabını vermiĢtir. “Nasıl bir ortam 

isterdiniz?” sorusuna düĢük tükenmiĢlik yaĢayan öğretmenler (f=2) arası 

iliĢkinin daha samimi olduğu, daha sosyal bir ortamı istediklerini belirtmiĢtir. 

Yüksek tükenmiĢlik yaĢayan öğretmenler ise, (f=4), fiziki koĢulların ve 

öğrenci profilin daha iyi olmasını, (f=3) demokrat, huzurlu ve sosyal bir ortam 

istediklerini belirtmiĢlerdir. 

Ortamın iyi olması sizi nasıl etkilerdi? sorusuna düĢük tükenmiĢlik 

yaĢayan öğretmenler (f=2) motivasyon ve verimlerini arttıracağını 

düĢünürken, yüksek tükenmiĢlik yaĢayan öğretmenler (f=7) ise daha istekli 

ve mutlu olacağını düĢünmektedir. Mesleğinizde baĢarılı olduğunuzu 

düĢünüyor musunuz? sorusuna düĢük tükenmiĢlik yaĢayanların %88,9‟u evet 

yanıtını verirken (f=8), % 11,1‟i ise bilmiyorum (f=1) yanıtını vermiĢtir. Yüksek 

tükenmiĢlik yaĢayanların ise % %14,3‟ü hayır çünkü mutlu değilim (f=1), 

%14,3‟ü hayır çünkü iĢimi sevmiyorum (f=1), %14,3‟ü hayır çünkü gerekli 

imkâna sahip değilim (f=1), ve %  57,1‟i evet (f=4) Ģeklinde yanıt vermiĢtir. 

Mesleğinizde sizi en çok mutsuz eden durum nedir? En az üç tanesini en 

çoktan en aza doğru sıralayın Ģeklinde yöneltilen soruya düĢük tükenmiĢlik 

yaĢayanlar; Sınıf mevcutları(f=1), öğrencilerin derse ilgisizliği, dil eğitimine 

yönelik ilgisizlik, veli eğitim seviyesi, toplumda öğretmene duyulan saygı, 

öğrenci maddi durumları (f=1), yaptığım iĢin görülmemesi, çalıĢma ortamının 

bozulması, hak ettiğimi almamak (f=1), okulun fiziki yapısı, materyal sıkıntısı, 

öğrenci sayısı (f=1), az çalıĢtığımın düĢünülmesi, her türlü Ģikayetin dikkate 

alınması, veli ilgisizliği (f=1), idare ile iletiĢim sıkıntısı, materyal eksikliği, 

öğretmenlerle iletiĢim sıkıntısı (f=1), yabancı dile ilgisizlik, okul idaresinin 

beklentileri karĢılamaması, öğrencilerin yeteri kadar çalıĢmaması (f=1) 

Ģeklinde yanıtlar vermiĢlerdir. Yüksek düzeyde tükenmiĢlik yaĢayanlar ise; 

Yöneticilerin yetersiz olması, fiziksel koĢullar, alo 147(f=1), sınıf mevcudunun 

fazla olması öğrencilerin derse ve velilerin öğrencilere olan ilgisizliği (f=4),  

bilgi ve donanım konusunda yetersiz oluĢum(f=1), çalıĢan ve çalıĢmayan 
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arasında ekonomik fark olmayıĢı, performans değerlendirmenin objektif 

olmayıĢı, çalıĢanların ödüllendirilmemesi (f=1) Ģeklinde yanıtlamıĢlardır. 
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BÖLÜM VI 

6. SONUÇ, TARTIġMA VE ÖNERĠLER 

6.1. SONUÇ VE TARTIġMA 

 

Öğretmenlerin tükenmiĢlikleri sadece kendilerini ilgilendiren bir durum 

değildir. Eğitim ve öğretim ortamının rehberlik ve yönlendirme konumunda 

olan öğretmenlerin mesleğinden soğuması, kendini baĢarısız hissetmesi ve 

duygusal anlamda aĢırı derecede yıpranmaları eğitim öğretim ortamını 

etkileyecektir. Doğası gereği öğretmenlerin tükenmiĢliğine etki eden 

nedenleri önceden tespit etmek ve bununla ilgili önlem almak eğitim öğretim 

ortamının daha verimli olmasını sağlayacaktır. Ayrıca tükenmiĢlik durumu 

davranıĢlara sahip olan öğretmenlerin de profesyonel destek alarak mevcut 

durumdan sıyrılmaları için çaba sarf etmeleri de önem arz etmektedir. 

Bundan dolayı öğretmenlerin mevcut donanımlarını daha etkili ve verimli 

kullanacakları düĢünülmektedir.  

AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin değiĢkenlere göre katılım durumları 

incelendiğinde Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır; cinsiyet değiĢkenine göre 

katılımcıların büyük kısmının (%58.3) kadın olduğu görülmüĢtür (Tablo 1), 

yaĢ değiĢkenine göre katılımcıların en büyük kısmı (%33.33) 26-30 yaĢ 

aralığında, en az kısmı (%6.06) ise 48 yaĢ ve üstü grubu oluĢturmaktadır 

(Tablo 2), mesleki kıdeme göre katılımcıların en büyük kısmı (%55.68) 1-10 

kıdem yılı aralığında, en az kısmı (%7.6) ise 21 yıl ve sonrası grubu 

oluĢturmaktadır (Tablo 3), medeni duruma göre katılımcıların büyük kısmının 

(% 60.23) evli olduğu görülmüĢtür (Tablo 4) ve son olarak eğitim düzeyine 

göre katılımcıların büyük kısmının (% 84.09) lisans düzeyinde olduğu 

görülmüĢtür (Tablo 5).  

Maslach tükenmiĢlik ölçeği maddelerinin analizleri yapılmıĢ ve Ģu 

sonuçlara ulaĢılmıĢtır: Katılımcıların büyük çoğunluğu (% 41,7) iĢinden bazen 

soğuduğunu, çok az kısmı ise iĢinden her zaman (% 1,52) soğuduğunu 

düĢünmektedir (Tablo 6). ĠĢinden her zaman soğuduğu görüĢüne çok az 
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öğretmenin katılıyor olması olumludur. Bu bağlamda tükenmiĢlik yaĢayan 

öğretmenlerin iĢinden soğuma durumlarının kaygı verici düzeyde olmadığı 

görülmüĢtür. Bu sonucun nedenini nitel verilerdeki “imkanınız olsa iĢinizi 

değiĢtirir miydiniz sorusuna düĢük tükenmiĢlik yaĢayan öğretmenlerin 

tümünün hayır demesi, yüksek tükenmiĢlik yaĢayan öğretmenlerin büyük 

çoğunluğunun mesleğimi değil ama Ģartlarımı değiĢtirirdim Ģeklinde 

açıklaması, öğretmenlerin mesleğine bağlı ve en iyi Ģekilde yapmaya 

çalıĢtıklarının bir göstergesidir (Tablo 7). Öğretmenlerin mesleklerinin 

gereklerini yerine getirdiğinde motivasyon düzeylerinin yüksek olması ve 

sürekli olması eğitimin kalitesi açısından önemlidir. Bu bağlamda 

öğretmenlerin her zaman kendilerini ruhen tükenmiĢ hissetmiyor oluĢları 

olumludur. Katılımcıların büyük kısmı (%36,74) çok nadiren sabah 

kalktığında bir gün daha mevcut iĢlerini kaldıramayacaklarını düĢündükleri, 

çok azının da (% 1,52) her zaman mevcut iĢi kaldıramayacaklarını 

düĢündükleri görülmektedir (Tablo 8). Nitel veriler incelendiğinde 

öğretmenlerin yöneticilerin yetersiz olması, fiziksel koĢullar, sınıf 

mevcudunun fazla olması, öğrencilerin derse ve velilerin öğrencilere olan 

ilgisizliği, çalıĢan ve çalıĢmayan arasında ekonomik fark olmayıĢı, 

performans değerlendirmenin objektif olmayıĢı, çalıĢanların 

ödüllendirilmemesi gibi nedenlerden dolayı çalıĢtıkları ortamdan memnun 

olmadıkları görülmüĢtür. Öğretmenlerde var olan yüksek düzey tükenmiĢliğe 

rağmen, mesleklerinin insan merkezli olması, insanı etkiliyor oluĢu vb. 

durumlardan dolayı, iĢlerini yaparken ahlaki değerlerin kendilerinde iç disiplin 

oluĢturuyor olmasından dolayı böyle bir sonucun ortaya çıkmıĢ olabileceği 

düĢünülmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu (% 54,17) iĢi gereği 

karĢılaĢtığı insanların ne hissettiğini çoğu zaman kolayca anladığı, çok azının 

ise (% 2,27) hiçbir zaman anlamadığı görülmüĢtür (Tablo 9). Öğretmenlik 

mesleğini yapan kiĢilerin özellikle sürekli öğrenciler ile ilgileniyor oluĢlarından 

dolayı bireyleri daha kolay tanıyabilmektedirler. Bundan dolayı öğretmenler 

karĢılaĢtıkları kiĢilerin sorunlarını kolay kavrayabileceklerini düĢündükleri 

görülmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu ĠĢim gereği karĢılaĢtığım bazı 

kimselere sanki insan değillermiĢ gibi davrandığımı hissediyorum görüĢüne 



                                                                                                                          63 

 

katılmamaktadır (Tablo 10). Sürekli insanlar ile ilgilenen öğretmenlerde 

bazen bu durum mekanik bir hal almaktadır. Bu bağlamda öğretmenlerde bu 

tarz bir düĢüncenin oluĢmuĢ olabileceği düĢünülmektedir. Katılımcıların 

büyük kısmı (% 58,33) bütün gün insanlarla çalıĢmanın kendisinde çok nadir 

gerginliğe sebep olduğunu ancak çok az kısmı (% 0,76) ise çoğu zaman 

gerginliğe sebep olduğunu ifade etmiĢtir. Katılımcıların iĢleri ile ilgili yaptıkları 

eylemlerin kendilerini germiyor oluĢu insanlarla etkili iletiĢimi sağlıkla 

yapabilmeleri açısından önemlidir. ( Tablo 11). Katılımcıların büyük 

çoğunluğu (%39,01) çoğu zaman karĢılaĢtığı insanların sorunları için en 

uygun çözüm yolunu bulduğunu, çok az kısmı (% 5,3) ise hiçbir zaman 

bulamadığını ifade etmiĢtir. Öğretmenlerin karĢılaĢabilecekleri sorunlara 

çözüm önerisi geliĢtirmeleri problem çözme becerilerinin sağlıklı olmasına 

bağlıdır. Bu bağlamda öğretmenlerin çoğu zaman karĢılaĢtıkları sorunlara 

çözüm önerisi geliĢtirebiliyor olmaları önemlidir (Tablo 12). Katılımcıların çok 

büyük kısmı çok nadir (%32,95) veya bazen (% 34,47) iĢlerinin kendilerini 

tükettiğini düĢünmektedir (Tablo 13). Aynı Ģekilde katılımcıların çok büyük 

kısmı (% 54,17) çoğu zaman iĢleri sayesinde insanlara yaklaĢımlarının 

olumlu yönde etkilendiğini düĢünmektedir. Özellikle insan eğitme görevi olan 

öğretmenlerin insanlarla sürekli olumlu bir iletiĢim içerisinde olmaları 

mesleklerini sağlıklı bir Ģekilde icra etmeleri açısında önemlidir. Bu bağlamda 

tükenmiĢlik düzeyleri yüksek çıkan öğretmenlerin daha insanlarla etkili 

iletiĢim içerisinde olmaları olumludur (Tablo 14).  

Katılımcıların büyük çoğunluğu öğretmenlik mesleğinde çalıĢtığından 

beri insanlara karĢı sertleĢtiklerine yönelik soruya katılmamaktadır (Hiçbir 

Zaman, Çok Nadir) (Tablo 15). Yine katılımcıların büyük çoğunluğu 

öğretmenlik mesleğinin kendilerini katılaĢtırdığı görüĢüne hiçbir zaman veya 

çok nadir cevabı vermiĢtir (Tablo 16). Öğretmenlik mesleği insanlarla iletiĢim 

içerisinde olan bir meslek olması nedeni ile kiĢilerin bir müddet sonra sürekli 

iletiĢim, benzer konuĢmalar vb. nedenlerden dolayı sıkıldıkları ve bu durumun 

uzun vadede tükenmiĢliğe sebebiyet verdiği yapılan araĢtırmanın sonucunda 

ve benzer araĢtırmalarda gözlemlenmektedir. Öğretmenlik mesleğinin 

meydana getirdiği bu tükenmiĢlik zamanla bireyde katılaĢmaya sebebiyet 
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verebileceğine yönelik yargıların var olabileceği ancak bu çalıĢmada bu tarz 

bir sonucun çıkmamasının olumlu olduğu söylenebilir. Bireylerde meydana 

gelen dıĢlayıcı ve katı tavrın sürekli insan iletiĢimi içinde olan öğretmenler için 

negatif bir durum olacağı bilinmektedir. Ayrıca bu katılaĢmanın hem 

öğrencilerin eğitiminde hem de veli iletiĢiminde sorunlar yaratabileceği 

bilinmektedir. Bu bağlamda öğretmenlerde bu tarz bir katılaĢmanın var 

olmadığı yargısı oldukça önemlidir.  

Katılımcıların büyük çoğunluğu çoğu zaman kendini çok enerjik 

hissettiğini, çok az kısmı ise hiçbir zaman kendilerini enerjik hissetmediklerini 

ifade etmiĢtir (Tablo 17). Katılımcıların büyük çoğunluğu  “ĠĢimin beni 

engellediğini hissediyorum” ifadesine “Hiçbir zaman” cevabını vermiĢtir 

(Tablo 18). Ayrıca katılımcıların büyük çoğunluğu (% 33,71) bazen iĢinde 

fazla çalıĢtığını düĢünmektedir (Tablo 19). Katılımcıların büyük çoğunluğu (% 

62,5) iĢleri gereği karĢılaĢtığı insanlara ne olduğu umurumda değil 

önermesine hiçbir zaman katılmadıkları görülmektedir (Tablo 20). 

KarĢılaĢtığım insanlara ne olduğu umurumda değil önermesinin hiçbir zaman 

düzeyinde iĢaretlenmiĢ olması önemlidir. Zira öğretmenlik mesleğinin 

gerektirdiği etik ve ahlaki değerlerin bu tarz bir davranıĢtan öğretmenleri alı 

koyması gerektiği düĢünülmektedir. Ayrıca doğrudan doğruya insanlarla 

çalıĢmak bende çok fazla stres yaratıyor ifadesine katılımcıların en fazlası 

insanlarla doğrudan doğruya çalıĢmanın kendilerinde bazen (% 36,36), en 

azı (% 3,03) ise her zaman strese neden olduğunu ifade etmiĢtir  (Tablo 21). 

22 ĠĢim gereği karĢılaĢtığım insanlarla aramızda rahat bir hava 

yaratabiliyorum ifadesine katılımcıların büyük çoğunluğu (% 57,95) çoğu 

zaman katıldıklarını ifade etmiĢlerdir (Tablo 22). Öğretmenlik mesleğinde 

etkileĢimin genel anlamda öğrenciyi tanımak, kendisini fark etmek, 

kendisinde var olan sorunları gidermek vb. Ģeklinde ilerlediği bilinmektedir. 

Bu bağlamda baĢlangıç aĢaması bireyi tanıma olan mesleğin çalıĢanlarının 

yeni karĢılaĢtıkları kiĢiler ile etkili ve rahat iletiĢim içerisinde olmaları doğal 

görülmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu ĠĢimdeki insanlarla yakın bir 

çalıĢmadan sonra kendimi canlanmıĢ hissediyorum önermesine bazen ve 

çoğu zaman düzeyinde katılmaktadırlar (Tablo 23). Katılımcıların büyük 
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çoğunluğu bazen iĢinde baĢarılı olduklarını düĢünmektedir, çok az kısmı ise 

her zaman baĢarılı olduklarını düĢünmektedir (Tablo 24). Katılımcıların büyük 

çoğunluğu (% 51,14) ĠĢimde yolun sonuna geldiğimi hissediyorum 

önermesine hiçbir zaman katılmamaktadırlar (Tablo 25). Katılımcıların yarısı 

çoğu zaman iĢinde karĢılaĢtığı duygusal problemlerle soğukkanlılıkla baĢ 

edebileceğini düĢünmektedir (Tablo 26). Katılımcıların büyük çoğunluğu 

(%67,04) ĠĢim gereği karĢılaĢtığım insanların bazı problemlerinden dolayı 

beni suçladıklarını hissediyorum önermesine hiçbir zaman ve çok nadir 

katılmaktadır (Tablo 27). 

Yapılan araĢtırmaya göre “Duygusal Tükenme” alt boyutuna göre 

katılımcıların yüksek tükenmiĢlik duygusuna sahip oldukları (18 ve üzeri, 

yüksek), “DuyarsızlaĢma” alt boyutuna göre katılımcıların normal tükenmiĢlik 

düzeyine sahip oldukları (6–9 arası, normal) görülmüĢtür. Ancak “DüĢük 

KiĢisel BaĢarı” alt boyutu incelendiğinde tükenmiĢlik düzeyleri düĢük çıkmıĢtır 

(26 ve üzeri, düĢük).Bu sonuçlar ele alındığında öğretmenlerin düĢük kiĢisel 

baĢarı düzeylerinin diğer alt boyutlardan farklı bulunması anlamlı 

bulunmuĢtur. Öğretmenlerin 152 tanesinin 26-35 yaĢ arasında bulunup 

duygusal tükenme ve duyarsızlaĢma alt boyutlarında bu denli yüksek 

tükenmiĢlik düzeyine sahip olması düĢündürücüdür. 

Cinsiyet değiĢkeni ele alındığında Duygusal Tükenme”, 

“DuyarsızlaĢma” ve “DüĢük KiĢisel BaĢarı” alt boyutlarında anlamlı farklılık 

gözlemlenmemiĢtir (Tablo 29). Bu sonuçlar Seğmenli (2001), Özipek (2006) 

ve MaraĢlı (2005) tarafından yapılan çalıĢmaları desteklemektedir. 

YaĢa göre “Duygusal Tükenme” alt boyutu sonucunda anlamlı farklılık 

görülmemiĢtir, “DuyarsızlaĢma ve “DüĢük KiĢisel BaĢarı” alt boyutunda da 

yaĢ değiĢkenine göre anlamlı farklılık görülmemiĢtir. Ölçekte yaĢ değiĢkeni: 

20-25, 26-30, 31-35, 36-41, 42-47 ve 48 ve üzeri olmak üzere 

kategorileĢtirilmiĢtir. Bu kategorik değerler arasında anlamlı farklılığın 

bulunmayıĢı 20-25 yaĢ arası ile 48 yıl ve sonrası yaĢ aralığında bulunanlar 

arasında aynı düzeyde tükenmiĢliğin var olduğu gerçeğini bize 

göstermektedir ki bu durum oldukça düĢündürücüdür (Tablo 30). 
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Mesleki kıdeme göre “Duygusal Tükenme” alt boyutu sonucunda 

anlamlı farklılık görülmüĢtür (Tablo 31). Farklılığın kaynağını incelemek 

amacıyla “Scheffe Testi” uygulanmıĢ ve Duygusal Tükenme alt boyutu 

incelendiğinde 1-10 yıl arası görev yapanlar ile 11-20 yıl arası görev yapan 

öğretmenler arasında 11-20 kıdem grubu lehine anlamlı farklılık görülmüĢtür. 

Ancak “DuyarsızlaĢma” ve “DüĢük KiĢisel BaĢarı” alt boyutunda mesleki 

kıdem değiĢkenine göre anlamlı farklılık görülmemiĢtir (Tablo 32). Bu sonuç 

Peker (2002) tarafından yapılan çalıĢma ile paralellik göstermektedir. 

Medeni durum değiĢkeni incelendiğinde duygusal tükenme, 

duyarsızlaĢma ve düĢük kiĢisel baĢarı alt boyutlarında evli ile bekârlar 

arasında anlamlı farklılık görülmemiĢtir (Tablo 33). Bu araĢtırmanın sonucu; 

Seğmenli (2001) ve Özipek (2006) tarafından yapılan araĢtırmalar ile benzer 

sonuçlar göstermiĢtir. 

Eğitim düzeyine göre “Duygusal Tükenme”, “DuyarsızlaĢma” ve 

“DüĢük KiĢisel BaĢarı” alt boyutları sonucunda anlamlı farklılık görülmemiĢtir 

(Tablo 34).  

Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin çalıĢtıkları ortamdan memnun 

olma durumlarına göre Duygusal TükenmiĢlik, DuyarsızlaĢma ve DüĢük 

KiĢisel BaĢarı Puan Ortalamalarına göre; çalıĢtıkları ortamdan memnun 

olmayanların duygusal tükenmiĢlik düzeyleri memnun olanlara nazaran 

oldukça yüksek çıkmıĢtır. ÇalıĢtıkları ortamdan memnun olanlar ile 

olmayanlar arasında duygusal tükenme alt boyutunda anlamlı farklılık 

bulunmuĢtur. DuyarsızlaĢma alt boyutu incelendiğinde; çalıĢtıkları ortamdan 

memnun olmayanların da olanlara nazaran oldukça tükenmiĢ oldukları 

gözlemlenmiĢtir. ÇalıĢtığı ortamdan memnun olanlar ile olmayanlar arasında 

duyarsızlaĢma alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmuĢtur. DüĢük KiĢisel 

BaĢarı alt boyutu incelendiğinde; çalıĢtığı ortamdan memnun olanların kiĢisel 

baĢarı algısı olmayanlarınkinden yüksek çıktığı sonucuna ulaĢılmıĢtır (Tablo 

35). Öğretmenlerin çalıĢtıkları ortamların tükenmiĢlik düzeyi üzerinde oldukça 

etkili olduğu görülmektedir. DüĢük tükenmiĢlik düzeyine sahip öğretmenlerle 

yapılan görüĢme sonucunda ortamdan beklentinin; birlik beraberlik, sosyal 

aktivite ve iliĢkilerin samimi olması Ģeklinde daha çok kiĢiler arası iletiĢim 
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ihtiyacı belirtilmiĢtir. Yüksek düzeyde tükenmiĢlik yaĢayan öğretmenlerle 

yapılan görüĢmede ise ortamdan beklentileri olarak Ģu ifadelere rastlanmıĢtır. 

“fiziki koĢulları ve öğrenci profilinin daha iyi olmasını isterdim, iĢbirliği ve 

sosyal iliĢkilerin geliĢmiĢ olduğu bir ortam olmasını isterdim, huzurlu bir ortam 

olmasını isterdim, daha demokrat ve daha sosyal bir ortam arzu ederdim. 

Dolayısıyla tükenmiĢlik düzeyinin yüksek ya da düĢük olmasına doğrudan 

iliĢkisi olmayan ortam ihtiyacı olarak tanımlanan kavramlar “sosyal ortam, 

iĢbirliği, huzur” dur. Bu durum yetiĢkin bireyler olan öğretmenlerin, takım 

olarak çalıĢmada, iletiĢimde sorunlar yaĢadığı ve iĢ ortamında sosyalleĢme 

ihtiyacını gidermek istediği Ģeklinde yorumlanabilir.  

Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin üstlerinden takdir görme 

durumlarına göre Duygusal TükenmiĢlik, DuyarsızlaĢma ve DüĢük KiĢisel 

BaĢarı puan ortalamaları incelendiğinde; üstlerinden takdir görenlerin 

duygusal tükenme alt boyutu puan ortalaması, görmeyenlerin ortalamasından 

düĢük çıkmıĢtır. Üstlerinden takdir görenler ile görmeyenler arasında 

duygusal tükenme alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmuĢtur. Üstlerinden 

takdir görmeyenlerin duygusal olarak görenlere nazaran daha çok 

tükendikleri görülmüĢtür. DuyarsızlaĢma alt boyutu incelendiğinde de 

üstlerinden takdir görenlerin ortalaması, görmeyenlerin ortalamasından 

düĢük çıkmıĢtır. Ayrıca üstlerinden takdir görenler ile görmeyenler arasında 

duyarsızlaĢma alt boyutunda anlamlı farklılık görülmemiĢtir. Aynı Ģekilde 

görüĢme sonuçlarından de düĢük tükenmiĢlik düzeyinde olan ve yüksek 

tükenmiĢlik düzeyinde olan eĢit sayıda (f=4) öğretmen üstlerinden takdir 

görmüĢtür. DüĢük KiĢisel BaĢarı alt boyutu incelendiğinde; üstlerinden takdir 

görenlerin ortalaması görmeyenlerin ortalamasından yüksek çıkmıĢtır. Ancak 

yapılan t-testi sonucu üstlerinden takdir görenler ile görmeyenler arasında 

düĢük kiĢisel baĢarı alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmamıĢtır (Tablo 36). 

Görüldüğü gibi duygusal tükenme alt boyutu için öğretmenlerin üstlerinde 

takdir görmeleri önemlidir. Bu bağlama yöneticilerin öğretmenleri elde ettikleri 

baĢarı, yaptıkları çalıĢma vb. durumlarda takdir etmeleri için teĢvik 

edilmelerinin sağlıklı olacağı görülmüĢtür. 
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Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin mesleğinde verimli olduğunu 

düĢünme durumlarına göre Duygusal TükenmiĢlik, DuyarsızlaĢma ve DüĢük 

KiĢisel BaĢarı Puan Ortalamaları incelendiğinde; mesleğinde verimli 

olmadığını düĢünenlerin olduğunu düĢünenlere nazaran oldukça tükenmiĢ 

oldukları gözlemlenmektedir. Ayrıca mesleğinde verimli olduğunu düĢünenler 

ile düĢünmeyenler arasında duygusal tükenme alt boyutunda anlamlı farklılık 

bulunmuĢtur. DuyarsızlaĢma alt boyutu incelendiğinde de mesleğinde verimli 

olduğunu düĢünmeyenlerin olduğunu düĢünenlere nazaran çok daha fazla 

duyarsızlaĢmaya kapıldıkları gözlemlenmiĢtir. Ayrıca mesleğinde verimli 

olduğunu düĢünenler ile düĢünmeyenler arasında duyarsızlaĢma alt 

boyutunda anlamlı farklılık görülmüĢtür. DüĢük KiĢisel BaĢarı alt boyutu 

incelendiğinde; mesleğinde verimli olduğunu düĢünenlerin düĢünmeyenlere 

nazaran çok daha yüksek kiĢisel baĢarı algısına sahip oldukları görülmüĢtür. 

Ayrıca mesleğinde verimli olduğunu düĢünenler ile düĢünmeyenler arasında 

düĢük kiĢisel baĢarı alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmamıĢtır (Tablo 37). 

TükenmiĢliğin öğretmenlerin mesleğinde verimli olma düĢüncesinde olumsuz 

bir tavrın benimsenmesine neden olmuĢ olabilir. Ayrıca yapılan görüĢme 

sonunda öğretmenlere Mesleğinizde baĢarılı olduğunuzu düĢünüyor 

musunuz? sorusu yöneltilmiĢ ve baĢarı duygusu ile tükenmiĢlik arasındaki 

iliĢki anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. DüĢük tükenmiĢlik düzeyine sahip 

öğretmenlerin büyük kısmı mesleğinde baĢarılı olduğunu, çok az kısmı ise 

kararsız kalıp bilmiyorum Ģeklinde cevaplandırmıĢtır. Ancak yüksek 

tükenmiĢlik düzeyine sahip öğretmenlerden alınan cevaplar Ģu Ģekilde 

olmuĢtur; “hayır çünkü mutlu değilim”, “hayır çünkü iĢimi sevmiyorum”, “hayır 

çünkü gerekli imkana sahip değilim”. Öğretmenlerin mesleğinde baĢarılı 

oldukları düĢüncesinin tükenmiĢliği etkilediği sonucuna varılmıĢtır. 

Öğretmenlerin mesleğinde baĢarılı olma duygusuna sahip olması onları 

motive eder ve iĢlerini daha sağlıklı ve verimli yapmalarını sağlar. 

Öğretmenlik mesleğini isteyerek seçme durumlarına göre Duygusal 

TükenmiĢlik, DuyarsızlaĢma ve DüĢük KiĢisel BaĢarı Puan Ortalamalarına 

göre; öğretmenlik mesleğini istemeden seçenlerin çalıĢtıkları ortamda 

duygusal olarak tükendikleri görülmüĢtür. Ayrıca öğretmenlik mesleğini 



                                                                                                                          69 

 

isteyerek ve istemeyerek seçenler arasında duygusal tükenme alt boyutunda 

anlamlı farklılık bulunmuĢtur. DuyarsızlaĢma alt boyutu incelendiğinde; 

öğretmenlik mesleğini istemeden seçenlerin oldukça tükenmiĢ oldukları 

görülmüĢtür. Ayrıca öğretmenlik mesleğini isteyerek seçenler ile istemeden 

seçenler arasında anlamlı fark bulunmuĢtur. DüĢük KiĢisel BaĢarı alt boyutu 

incelendiğinde; öğretmenlik mesleğini isteyerek seçenlerin kiĢisel baĢarı 

algılarının isteyerek seçmeyenlerden çok daha yüksek olduğu görülmüĢtür. 

(Tablo 38). Yapılan görüĢmelerde Öğretmenlik mesleğini isteyerek mi 

seçtiniz? sorusu sorularak öğretmenlerin meslek seçimi ve bu seçimin 

tükenmiĢlik ile ilgisi sorgulanmıĢtır. Yapılan inceleme sonunda düĢük 

düzeyde tükenmiĢlik yaĢayan öğretmenlerin tamamının öğretmenlik 

mesleğini isteyerek seçtikleri ancak yüksek düzeyde tükenmiĢlik yaĢayan 

öğretmenlerin mesleklerini büyük oranda (7 kiĢiden 4‟ü) isteyerek 

seçmedikleri görülmüĢtür. YanlıĢ yapılan meslek seçimi tercihlerinin 

öğretmenlerde tükenmiĢliğe neden olduğu saptanmıĢtır. Mesleğini isteyerek 

seçmek bireyin yaptığı meslekte kendini daha mutlu hissetmesini 

sağlamaktadır. Mutlu bireyin mesleğinde daha baĢarılı olacağı gerçeği 

bilinmektedir. Bu bağlamda erken dönemde meslek seçiminin sağlıklı 

yapılabilmesi ve bireylerin daha doğru mesleklere yönlendirilmesi amacıyla 

çeĢitli çalıĢmalar yapılmalıdır. Yapılan bu tarz çalıĢmaların bireyi mutlu 

edeceği, mutlu bireyin ise daha etkili ve verimli bir iĢ ortamı oluĢturacağı 

düĢünülmektedir. 

Öğretmenlerin mesleklerini istemeden seçmiĢ olmaları sadece 

öğretmenlik mesleğine has bir durum değildir. Özellikle rehberlik ve 

yönlendirme konusunda öğrencilerin ciddi sorunlar yaĢadığı bilinmektedir. 

YanlıĢ tercih kurbanı olan öğrencilerin mesleklerinden çabuk sıkıldığı ve 

çalıĢtıkları ortamlardan memnun olmadıkları gözlemlenmektedir. Bu 

bağlamda rehberlik ve yönlendirme konusunda gerekirse ulusal eylem 

planlarının belirlenmesinin iyi olacağı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Öğretmenlik 

mesleği doğrudan öğrenciyi etkiliyor olması münasebeti ile bu mesleği yapan 

kiĢilerin isteyerek yapıyor olmaları onları daha verimli kılacaktır.  
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Son olarak yapılan görüĢme sırasında öğretmenlere “Tercih ettiğiniz 

bölüm beklentilerinize cevap verdi mi?” sorusu yöneltilmiĢ ve sorusuna yanıt 

aranmıĢ ve öğretmenlerin tercih ettikleri bölümle ilgili görüĢlerinin kendilerini 

ne düzeyde tatmin ettikleri öğrenilerek mevcut durumun tükenmiĢliği etkileyip 

etkilemediği tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. DüĢük tükenmiĢlik yaĢayan 

öğretmenlerin dördü evet, üçü kısmen ve ikisi hayır cevabını vermiĢtir. Buna 

karĢılık yüksek tükenmiĢlik yaĢayan öğretmenlerin beĢi evet ikisi hayır 

demiĢtir. Bu bağlamda bölümden beklentinin olumlu olmasının tükenmiĢliği 

azalttığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bundan dolayı meslek seçimi sırasında tercih 

edilecek meslekler ile ilgili daha bilinçli olunması gerektiği Ģeklinde bir 

yorumlama getirilebilir. 

6.2. ÖNERĠLER 

Eğitim ve öğretimin daha sağlıklı olması için öğretmenlerin motivasyon 

düzeyinin yüksek tutulması gerekmektedir. Bu motivasyon yüksekliği 

öğretimin kalitesini arttıracaktır. Yapılan araĢtırmanın sonucunda 

öğretmenlerin tükenmiĢlik düzeylerinin yüksek çıkması düĢündürücüdür. 

Öğretmenlerin tükenmiĢlik düzeylerinin daha düĢük bir seviyeye çekilmesi 

çeĢitli çalıĢmalar yapılmalıdır. Bu çalıĢmalar için Ģunlar önerilmektedir: 

 Özellikle bilim ve teknolojide meydana gelen yoğun değiĢim ve 

geliĢim bilgi bankalarının geliĢmesini sağlamıĢtır. Motivasyonla baĢ 

etme yollarının verildiği bilgi bankaları oluĢturulabilir. 

 Ayrıca öğretmenlerin motivasyonla baĢ etme yollarını fark etmeleri 

için hizmet içi eğitim çalıĢmalarına katılmaları sağlanmalı 

 Özellikle mesleğe yeni baĢlayan öğretmenlerde mesleki 

tükenmiĢliğin görülmesi düĢündürücüdür. Bu öğretmen grubunun 

tükenmiĢlik düzeyinin düĢürülmesi eğitimin geleceği için önemli bir 

olgudur. 

 Mesleğe yeni baĢlayan öğretmenlerde meydana gelen 

olumsuzlukların giderilmesi amacıyla hizmet içi eğitim çalıĢmaları 

yapılmalıdır. 
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 Öğretmenler tarafından yapılan çalıĢmalar sonucu gerekli kurumlar 

tarafından ödüllendirilmeleri sağlanmalıdır. 

 Öğretmenlerin çalıĢtıkları ortamın olumlu olması ve öğretmenlerin 

bu ortamlardan memnun olması tükenmiĢlik düzeyini tükenmiĢlik 

düzeyini düĢürmüĢtür bundan dolayı ilgili otoritelerin öğretmenlerin 

çalıĢma ortamlarında karĢılaĢtıkları sorunları inceleyip çözüme 

kavuĢturması gerekmektedir. 

 Öğretmenlik mesleğini isteyerek seçenler ile istemeden seçenler 

arasında tükenmiĢlik alt boyutlarının tamamında anlamlı fark 

görülmüĢtür. Mesleğini istemeden seçenlerde olumsuzlukların 

ortaya çıktığı görülmüĢtür bu bağlamda sağlıklı bir rehberlik 

sisteminin dizayn edilip yönlendirmelerin doğru yapılması meslek 

seçimini daha sağlıklı bir Ģekle sokacaktır. 
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EKLER 

EK-1 KiĢisel Bilgi Formu-Ölçek 
KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU 

Öğretmenlerin tükenmiĢlik düzeylerini çeĢitli değiĢkenler açısından 
belirlemek amacıyla aĢağıda kiĢisel bilgi formu ve tükenmiĢlik düzeyi anketi 
soruları yer almaktadır. Anketten alınan veriler kiĢisel bazda 
değerlendirilmeyecek ve hiç kimseye verilmeyecektir.  Anketleri doldururken 
her bir bölümde yer alan özel açıklamalara uymanızı bekler, çalıĢmalarınızda 
baĢarılar dileriz.  
Yrd. Doç. Dr. Ganime AYDIN                        Faruk ALKAN 
Tez DanıĢmanı                                                 Ġstanbul Aydın Üniversitesi 
  ĠĢletme Yönetimi 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

BÖLÜM I 
 Bu bölümde kiĢisel bilgiler istenmektedir. Lütfen size en uygun olan seçeneği 

(x) iĢareti koyarak iĢaretleyiniz. 
1. Cinsiyetiniz:   (1)Erkek (2)Kadın 

2. YaĢınız:   (1) 20–25     (2) 26–30     (3) 31–35       (4) 36–41     (5) 42-47    

(6) 48+    

3. Mesleki kıdeminiz:     (1)1–10 (2) 11–20 (3) 21 yıl ve fazlası 

4. Medeni durumunuz:   (1 )Evli   (2 )Bekâr 

5. Eğitim Düzeyiniz:  ( 1) Lisans (2) Yüksek Lisans (3) Doktora  

6. ÇalıĢtığınız ortamdan memnun musunuz? (1 ) Evet ( 2) Hayır  

7. Üstlerinizden takdir görüyor musunuz? (1 ) Evet (2 ) Hayır  

8. Mesleğinizde verimli olduğunuzu düĢünüyor musunuz? ( 1) Evet (2 ) 

Hayır  

9. Öğretmenliği isteyerek mi yapıyorsunuz? (1 ) Evet (2 ) Hayır  
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BÖLÜM II 

MASLACH TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİ 

Ölçekte yer alan "işim gereği karşılaştığım insanlar" 
okulunuzdaki diğer eğitimcileri, öğrencileri, öğrenci velilerini,  

diğer personeli ve işinizle ilgili olarak karşılaştığınız diğer  
insanları ifade etmektedir. Yanıtlarınızı, bu durumu dikkate  

alarak veriniz. H
iç

b
ir

 z
am

an
 

Ç
o

k 
n

ad
ir

  

B
az

en
  

Ç
o

ğu
 z

am
an

  

H
er

 z
am

an
 

1 İşimden soğuduğumu hissediyorum (1) (2) (3) (4) (5) 

2 İş gününün sonunda kendimi ruhen tükenmiş hissediyorum (1) (2) (3) (4) (5) 

3 
Yeni bir iş günü için sabah uyandığımda bir gün daha bu işi 
kaldıramayacağımı hissediyorum 

(1) (2) (3) (4) (5) 

4 İşim gereği karşılaştığım insanların ne hissettiğini kolayca anlayabilirim (1) (2) (3) (4) (5) 

5 
İşim gereği karşılaştığım bazı kimselere sanki insan değillermiş gibi 
davrandığımı hissediyorum 

(1) (2) (3) (4) (5) 

6 Bütün gün insanlarla çalışmak benim için gerçekten bir gerginliktir (1) (2) (3) (4) (5) 

7 
İşim gereği karşılaştığım insanların sorunlarına en uygun çözüm yollarını 
bulurum 

(1) (2) (3) (4) (5) 

8 İşimin beni tükettiğini hissediyorum (1) (2) (3) (4) (5) 

9 
İşim sayesinde insanların yaşamlarını olumlu yönde etkilediğimi 
hissediyorum 

(1) (2) (3) (4) (5) 

10 Bu işte çalışmaya başladığımdan beri insanlara karşı daha sertleştim (1) (2) (3) (4) (5) 

11 Bu işin beni duygusal olarak katılaştırmasından endişe duyuyorum (1) (2) (3) (4) (5) 

12 Kendimi çok enerjik hissediyorum (1) (2) (3) (4) (5) 

13 İşimin beni engellediğini hissediyorum (1) (2) (3) (4) (5) 

14 İşimde çok fazla çalıştığımı düşünüyorum (1) (2) (3) (4) (5) 

15 İşim gereği karşılaştığım insanlara ne olduğu umurumda değil (1) (2) (3) (4) (5) 

16 Doğrudan doğruya insanlarla çalışmak bende çok fazla stres yaratıyor (1) (2) (3) (4) (5) 

17 
İşim gereği karşılaştığım insanlarla aramızda rahat bir hava 
yaratabiliyorum 

(1) (2) (3) (4) (5) 

18 
İşimdeki insanlarla yakın bir çalışmadan sonra kendimi canlanmış 
hissediyorum 

(1) (2) (3) (4) (5) 

19 Bu işte birçok kayda değer başarı elde ettim (1) (2) (3) (4) (5) 

20 İşimde yolun sonuna geldiğimi hissediyorum (1) (2) (3) (4) (5) 

21 İşimde karşılaştığım duygusal problemlerle soğukkanlılıkla baş ederim (1) (2) (3) (4) (5) 

22 
İşim gereği karşılaştığım insanların bazı problemlerinden dolayı beni 
suçladıklarını hissediyorum 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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ÖĞRETMEN GÖRÜġME FORMU 

Ek-2 GörüĢme Formu 

1-Kaç yıllık Öğretmensiniz? 

2- BranĢınız?  

3-Mezuniyet:  1-Fen Edebiyat Fakültesi  2- Eğitim Fakültesi  3- Diğer 

4-Öğretmenliği isteyerek mi seçtiniz? 

Evet: 

 

Hayır; 

 

5.Tercih ettiğiniz bölümde beklentilerinize cevap bulabildiniz mi? 

 

 

6. Elinizde olsa mesleğinizi değiĢtirir miydiniz? Neden? 

 

7-Meslek yaĢamınız boyunca yöneticilerinizden takdir gördünüz mü? Bu sizin 

meslek hayatınızı nasıl etkiledi? 

8.ÇalıĢtığınız ortamı beğeniyor musunuz? 

Hayır ise 

Nasıl bir ortam olmasını isterdiniz? 

Ortamın iyi olması sizi nasıl etkilerdi? 

9.Mesleğinizde baĢarılı olduğunuzu düĢünüyor musunuz? 

Evet, neden? 

Hayır, neden? 

 

10.Mesleğinizde sizi en çok mutsuz eden durum nedir? En az 3 tanesini en 

çoktan en aza sıralayınız 

Hangi durumlar düzeltilirse iĢinizde daha mutlu olursunuz? 

 

 Bu durumu değiĢtirmek için siz ne yapabilirsiniz?                                                               

TeĢekkür ederiz. 
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Ek-3 Valilik Ġzin Belgesi 
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Ek-4 Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ġzin Talep Formu 
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ÖZET 

Öğretmenlerin tükenmiĢlikleri sadece kendilerini ilgilendiren bir durum 

değildir. Eğitim ve öğretim ortamının rehberlik ve yönlendirme konumunda 

olan öğretmenlerin mesleğinden soğuması, kendini baĢarısız hissetmesi ve 

duygusal anlamda aĢırı derecede yıpranmaları eğitim öğretim ortamını 

etkileyecektir. Bu bağlamda öğretim ortamındaki kalitenin artması rehberlik 

konumundaki öğretmenlerin kendini iyi hissetmesi için gerekmektedir. 

Bu araĢtırmada, ortaokul öğretmenlerinin mesleki tükenmiĢlik düzeyleri ve 

nedenleri incelenmiĢtir. AraĢtırma karma yöntemle gerçekleĢtirilmiĢtir. Nicel 

verilerin elde edilmesi için tarama modeli kullanılırken, nicel verilerden elde 

edilen sonuçların nedenlerinin ortaya çıkarılması için yapılandırılmıĢ görüĢme 

tekniği kullanılmıĢtır. Bu araĢtırmanın evreni, Ġstanbul Ġli Esenler Güngören ve 

Bahçelievler ilçesi, örneklem grubu bu ortaokullarda görev yapan eĢit sayıda 

olmak üzere 264 öğretmeni kapsamaktadır. Öğretmenlerin tükenmiĢlik 

düzeylerini belirlemek için Maslach ve Jackson (1981)  tarafından geliĢtirilen 

“Maslach TükenmiĢlik Envanteri (MTE) ve kiĢisel bilgiler içinse araĢtırmacılar 

tarafından geliĢtirilen “KiĢisel Bilgi Formu” kullanılmıĢtır. 

Elde edilen sonuçlara göre, “Duygusal Tükenme” alt boyutunda 

öğretmenlerin yüksek tükenmiĢlik duygusuna sahip oldukları, 

“DuyarsızlaĢma” alt boyutuna göre katılımcıların normal tükenmiĢlik düzeyine 

sahip oldukları ve “DüĢük KiĢisel BaĢarı” alt boyutu incelendiğinde 

tükenmiĢlik düzeylerinin düĢük çıktığı görülmüĢtür. Cinsiyet ve mesleki kıdem 

değiĢkenleri ele alındığında “Duygusal Tükenme”, “DuyarsızlaĢma” ve 

“DüĢük KiĢisel BaĢarı” alt boyutlarında anlamlı farklılık gözlemlenmemiĢtir. 

YaĢ, medeni durum ve eğitim düzeyine göre “Duygusal Tükenme, 

DuyarsızlaĢma ve “DüĢük KiĢisel BaĢarı” alt boyutunda anlamlı farklılık 

görülmemiĢtir.  

 

Anahtar sözcükler: TükenmiĢlik, duygusal tükenme, eğitim, ortaokul, kiĢisel 

baĢarı 
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ABSTRACT 

The burnout level of the teachers is not only related to them. Feeling  

unsuccessful and fraying out sensually will affect the training atmosphere of 

the teachers that are responsible for counselling and leading. In this situation, 

to increase the quality of the training atmosphere, it is necessary that the 

teacher,who are responsible for counselling and leading, feel themselves 

well.  

In this reseach, the burnout levels of teachers in secondary schools 

and the reasons of burnout syndrome was investigated. The mixed method 

was used. The quantitative data was collected by the survey technique and 

qualitative data was obtained by the constructed interview form which was 

developed by the researchers to explain the reasons of high burnout level in 

teachers. “Maslach Burnout Inventory (MBI) scale which was developed by 

The Maslach and Jackson in 1981 was used as a measurement tool to obtain 

the data about the burnout levels of teachers who work  Esenler, Güngören 

and Bahçelievler in Ġstanbul.   

     Accarding to the investment Based on the Emotional extration at lower 

dimensions, participants seen to have a high degree of the feeling of 

extinction, besides, according to the ınsensitiviness basement, participants 

seen to have a normal degree of emotional extration on the other hand, when 

taking the  „‟Low personal success‟‟ savement seen taken info consideration, 

their feeling of extinction degrees were at the lowest rates. This survey 

contains teachers who works at Bahçelievler, Esenler and Güngören. 

Samples are equaly divided into Esenler, Güngoren and Bahçelievler and it 

contains 263 teachers. To figure out teacher‟s burnout syndrome research of 

Maslach and Jackson (1981) “Maslach burnout Inventory” and for personal 

informations his “Personal information Form” were been used. 

    Handling the differences in sexual and Professional seriorities, a meaning 

ful difference hasn‟t seen observed, in emotional Extinction, 

Depersonalization, and Low Personal success at lower dimensions and also 
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a meaningful altenation hasn‟t been observed, according to the versatiles 

about age, educotional degrees, or morital statuses. 

   Key words: Burnout, evotional, drawn, edvotion, unior  high school, 

personol success. 
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