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ÖZET 

ĠġYERĠNDEKĠ STRES DÜZEYĠNĠN ÇALIġANLARIN TÜKENMĠġLĠK 

 ALGILARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ 

 Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin örgütsel stres düzeylerini, örgütsel stres 

düzeylerinin tükenmişliğe etkisini, öğretmenlerin işle ilgili ve demografik özelliklerinin 

örgütsel stres ve tükenmişliğe etkisini incelemektir. 

 Araştırmanın evrenini, İstanbul Bahçelievler ilçesindeki ilköğretim okullarında 

çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Belirtilen evrenin tümüne ulaşılması güç olduğundan, 

örneklem grubu belirlenmiştir. Tesâdüfi örnekleme yöntemi ile Bahçelievler ilçesinin tüm 

ilköğretim okullarında, tarama yapılması amacıyla, 410  öğretmene anket gönderilmiştir. Bu 

anketlerden 238’i değerlendirmeye alınmış, anketlerin analizlerinin yapılması için veri 

girişleri tamamlanmıştır. Anketlerin veri girişleri SPSS Statistics 17.0 programı ile 

yapılmıştır. Analizlerde regresyon, korelasyon, frekans dağılımları, anova, ki-kare ve t-testi 

uygulanmıştır. 

 Örgütsel stres ve alt boyutları ile tükenmişlik ve alt boyutları arasında hipotezler 

oluşturulmuş, boyutlar arasında korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Korelasyon 

analizleri ile aralardaki ilişkiler ve yönleri saptanmış; regresyon analizleri ile de boyutların 

birbirini etkilemesinin istatiksel açıdan anlamlı olup olmadığı incelenmiştir. 
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ABSTRACT 

EFFECT OF LEVEL OF STRESS IN WORK PLACE ON WORKERS’ 

PERCEPTIONS OF BURNOUT 

 The objective of this research is to examine teachers’ levels of organizational stres, 

effect of levels of organizational stres on burnout, teachers’ effect regarding business and 

demographic features on organizational stres and burnout. 

 Teachers working in primary schools in the district of Bahçelievler in İstanbul 

constitutes population. Ampling group has been designated since it’s hard to reach the whole 

specified population. 410 teachers have been sent surveys to hatch in all primary schools of 

dastrict of Bahçelievler through random sampling method. 238 of these surveys have been 

evaluated, data entries to analyze the surveys have been completed. Surveys’ data have been 

entered with SPSS Statistics 17.0 programme. Regression, correlation, time series, anova, chi 

square and t-test have been applied in the analyses. 

 Hypotheses have been made among organizational stres and its sub dimensions, and 

burnout and its sub dimensions, correlation and regression analyses have been made among 

the dimensions. Correlation analyses and relations and directions among have been 

determined; it  has been examined whether it’s significant statistically that regression 

analyses and dimensions affect each other or not. 
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1.GĠRĠġ 

 Bu araĢtırmanın amacı, öğretmenlerin örgütsel stresleri ile tükenmiĢlikleri 

arasındaki iliĢkilerin ve demografik özellikler ile iĢle ilgili özelliklerin, örgütsel stres ve 

tükenmiĢlik durumlarına etkisinin saptanmasıdır. Bu araĢtırma Ġstanbul ili, Bahçelievler 

ilçesinde görevli öğretmenlerin örgütsel stres ve tükenmiĢlik durumlarının belirlenmesi 

ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda önemlidir. 

ĠĢ yaĢamındaki stresin olumsuz sonuçları çalıĢanlar üzerinde olumsuz bir takım 

etkiler yaratmaktadır. Stres, öncelikle organizmada gözle görünür bir etki yarattıktan 

sonra, psikolojik olarak davranıĢlarını da değiĢtirir. Stres altındaki kiĢi stresli duruma 

uyum sağlamak veya bu durumdan kurtulmak için davranıĢ değiĢikliklerine gitmektedir. 

Ġnsanlar hayatlarının her anında stres yaĢamaktadırlar. Günde ortalama sekiz saatini 

stres içinde çalıĢarak geçiren bir kiĢi ömrünün üçte birini stres içinde tamamlamıĢ 

olacaktır. Örgütler, çalıĢanlarında stres yaratan faktörleri ortadan kaldırmak veya en 

azından Ģiddetini azaltmak için gerekli tedbirleri almalıdırlar. Yoğun yaĢanan örgütsel 

stres beraberinde tükenmiĢlik duygusunu da ortaya çıkarmaktadır.  

TükenmiĢlik, hizmet sektöründe , birçok kiĢiye hizmet vererek çalıĢanlarda, 

sıklıkla karĢılaĢılan bir duygulanım bozukluğudur. Stres sonucu tükenmiĢlik yaĢamaya 

baĢlayan iĢ görende önce duygusal boyutta yıpranma baĢlamakta, çevresinde hizmet 

verdiği kiĢilere karĢı duyarsızlaĢmakta ve en sonunda da kendine karĢı olumsuz kimlik 

algısı ile baĢarısızlık hissi geliĢtirmeye baĢlamaktadır. Örgütler iyi bir stres yönetimi ile 

tükenmiĢliği de önleyebileceklerdir.  

17. yüzyılda itibaren tanımları yapılmaya baĢlanan stres konusunda günümüzde 

de araĢtırmalar devam etmektedir. TükenmiĢlik konularında ilk çalıĢma 1974 yıllarında 

Herbert Freudenberger  tarafından yapılmıĢtır. Stres ve tükenmiĢlik konularında sayısız 

araĢtırma ile birçok basılı eser yayımlanmıĢtır. Yapılan araĢtırma ve eserlerde stres, 

tükenmiĢlik ve aralarındaki iliĢkiler ortaya çıkarılmaktadır. 

Bu araĢtırma yedi bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde, giriĢ yapılarak, stres 

ve tükenmiĢlik hakkında kısa bilgiler, araĢtırmanın amacı, önemi, stres ve tükenmiĢlik 

kavramlarının ilk baĢlangıcı, araĢtırma yöntemi ve genel sonuçlara yer verilmiĢtir. 
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Ġkinci Bölümde, stres kavramı ele alınmıĢ, tanımı, stres kaynakları, belirtileri, sonuçları, 

stresle baĢa çıkma yöntemleri anlatılmıĢtır. Üçüncü bölümde, tükenmiĢlik ile ilgili temel 

bilgiler verilmiĢ, tükenmiĢliğin tanımı, nedenleri, belirtileri, alt boyutları, sonuçları ve 

baĢa çıkma yöntemleri açıklanmıĢtır. Dördüncü bölümde, öğretmenlik mesleği, 

öğretmenlerin örgütsel stresi, tükenmiĢliği anlatılmıĢtır. Stres ve tükenmiĢlikle ilgili 

olarak 2003 yılından günümüze kadar yapılmıĢ olan araĢtırmalara yer verilmiĢ, 

araĢtırma sonuçları açıklanmıĢtır. BeĢinci bölümde, araĢtırma ile ilgili olarak yapılmıĢ 

olan istatiksel analizlerin sonuçları açıklanmıĢ ve tablolaĢtırılmıĢtır. Altıncı bölümde 

hipotezler; yedinci bölümde araĢtırma sonuçları ve öneriler bölümü yer almaktadır. 

Ekler bölümünde, araĢtırmada  kullanılan ölçekler ; kaynakça bölümünde ise  araĢtırma 

için incelenmiĢ literatür bilgileri, kitaplar, akademik dergiler, tezler  bulunmaktadır.  

Bu araĢtırmada ise tarama yöntemi ile ilköğretim okullarında görevli 

öğretmenlere bir anket uygulanmıĢ, birincil veriler nicel analiz yöntemlerine tâbi 

tutulmuĢtur. Analizlerde regresyon, korelasyon, frekans dağılımları, anova, ki-kare ve t-

testi uygulanmıĢtır. Kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlikleri yüksektir. Yeni 

ölçekler oluĢturulmayıp; literatüre geçmiĢ, güvenilir ölçekler kullanılmıĢ, bu nedenle 

yeniden faktör analizi yapılmayıp, geçerli olan alt boyutları kabul edilmiĢtir.  

Uygulanan anketlerin analizleri sonucunda, örgütsel stres ve alt boyutları 

arasında doğru orantılı olarak iliĢkiler ortaya çıkmıĢtır.  Örgütsel stresin oluĢması alt 

boyutlara bağlıdır. TükenmiĢliğe de aynı Ģekilde korelasyon analizi yapıldığında, 

tükenmiĢliği en çok etkileyen alt boyutun  duygusal tükenme olduğu görülmüĢtür. 

Analizler sonucunda Örgütsel Stres ile TükenmiĢlik arasında eksi yönde bir iliĢki 

görülmüĢtür. Örgütsel stres arttığında tükenmiĢlik azalmaktadır. Bu bize Öğretmenlerin 

stres altındayken bile öğrencilerine karĢı tükenmiĢlik yaĢamadığını göstermektedir. 

Öğretmenliğin bir görev değil yaĢam biçimi olduğu kanıtlanmaktadır. TükenmiĢliğin alt 

boyutlarına bakıldığında ise kiĢisel baĢarı hissinin azalması diğerlerinden fazla 

çıkmakta, bu durum da bize öğretmenlerin severek yaptığı bu iĢte öğrencilerine karĢı 

duygusal tükenme ve duyarsızlaĢma değil kendi baĢarılarında azalma duygusu 

yaĢadıklarını göstermektedir. TükenmiĢlik ve örgütsel stres alt boyutları arasında 

istatiksel açıdan anlamlı bir iliĢki olduğu regresyon analiziyle ortaya çıkarılmıĢtır. Aynı 
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Ģekilde tükenmiĢlik alt boyutları ile örgütsel stres arasında da istatiksel açıdan 

anlamlılık görülmüĢtür. Demografik ve iĢle ilgili değiĢkenler incelendiğinde, 

öğretmenlerde cinsiyet farkının, medeni durumun,  örgütsel stresi etkilemediği; aynı 

Ģekilde tükenmiĢliğe de etki etmediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Öğretmenlerde özel okulda 

görevli olanların örgütsel stres düzeyi, devlet okullarında çalıĢanlara oranla daha fazla 

çıkmıĢtır. BranĢ öğretmenlerinin örgütsel stres düzeyi sınıf öğretmenlerinden fazla 

çıkmıĢtır. Öğretmenlerin arasında mesleği istemeyerek seçenlerin tükenmiĢliği , 

mesleğini isteyerek seçenlerden fazladır. Devlet okulunda görevli öğretmenlerin 

tükenmiĢliği ise özel okullarda görevli öğretmenlerden fazla olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

Örgütsel stres, tükenmiĢlik ve öğretmenlerin demografik ve iĢle ilgili özellikleri 

incelenerek yapılan bu araĢtırmada 33 hipotez sınanmıĢtır. Hipotezlerin tamamının 

doğrulanmamıĢ olması daha önceden kabul edilmiĢ stres ve tükenmiĢlik iliĢkisine yeni 

bir boyut kazandırmıĢtır.  
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2.STRES 

2.1. STRES ĠLE ĠLGĠLĠ TEMEL BĠLGĠLER 

2.1.1.Stresin Tanımı 

 Stres, her gün kullandığımız, gerçek anlamı bazı değiĢikliklere uğramıĢ bir 

kavram haline gelmiĢtir. EndiĢe, sıkıntı, üzüntü, kaygı gibi yan anlamlar kazanmıĢ ve 

günlük konuĢmalarımızda bu Ģekliyle kullanılmaktadır. Stres kavramının gerçek anlamı 

biraz hafifletilmiĢtir. Oysa ki “stres” daha derin anlamlı, üzerinde araĢtırmalar yapılması 

gerekli olan, hafife alındığında büyük sorunlara yol açan bir olgudur. ĠĢte bu 

nedenlerden dolayı yıllarca incelenmiĢ, hakkında kitaplar yazılmıĢtır. 

17.yüzyılda fizikçi Robert Hook tarafından ilk defa tanımlanmıĢtır. “Elastiki 

nesne ve ona uygulanan dıĢ güç arasındaki iliĢki”yi açıklamak için kullanmıĢtır.
1
 

Latince “estrictia”dan gelmektedir. 17.yüzyılda “felaket, bela, musibet, dert, keder, elem 

gibi anlamlarda kullanılmıĢtır. 18 ve 19.yüzyıllarda ise kavramın anlamı değiĢmiĢ, “güç, 

baskı, zor” gibi anlamlarda kullanılmıĢtır.
2
 Günümüzde ise stres, gerilimli bir durumu 

anlatmaktadır. 

Ivancevich ve Matteson, stresi, “organizmanın çevreyle olan etkileĢimi” ve 

“birey üzerinde özel fiziksel ve/veya psikolojik etkiler yaratan herhangi bir dıĢ faaliyet, 

durum veya olay sonucu olan ve bireysel nitelikler ve/veya psikolojik süreçlerle ortaya 

konan bir uyum tepkisidir” Ģeklinde tanımlamıĢlardır.
3
 Ivancevich ve Matteson’ın stres 

tanımında, organizmayı çevre ile etkileĢim halinde olduğunu , açık sistemde 

bulunduğunu belirterek, bireyin bu çevreye verdiği tepki olarak belirtmiĢlerdir.  

                                                           
1Ümit Akpınar, “Kocaeli Ġli Ġlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Stres Kaynakları ve Stres Yönetimi” , 

(YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi,  Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2006), s.55 
2ġerif ġimĢek ve Said Kıngır,  ÇağdaĢ Yönetim Araçlarından Seçmeler, 1.Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 

2006, s.406 
3Salih Güney, Örgütsel DavranıĢ, 1.Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2011, s.197 
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Stres, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması 

ile ortaya çıkan bir durumdur.
4
 Stres, öncelikle organizmada gözle görünür bir etki 

yarattıktan sonra, psikolojik olarak davranıĢlarını da değiĢtirir. 

Stres, kiĢinin sürekli değiĢen çevreye uymasını sağlayan, duygusal ve fiziksel 

etkileri olan, olumlu duygular da uyandırabilen bir olgudur.
5
 Bireyin içinde bulunduğu 

ortam devamlı değiĢmektedir. Çevrenin bu değiĢimleri durağan olmadığından, kiĢi 

sürekli olarak değiĢen durumlara uyum sağlayabilmek için stres yaĢamaktadır. Ancak 

Stresi tamamen olumsuz algılamayıp, olumlu yönlerinin de olduğu unutulmamalıdır. 

Uygun miktardaki stres her zaman gereklidir. 

Hans Selye’ye göre stres, bünyenin baskı ve isteklere karĢı gösterdiği belirgin 

olmayan tepkidir. Ġnsan bünyesi, ister olumlu, ister olumsuz olsun mutlaka dıĢ isteklere 

karĢı biyokimyasal bir tepki gösterir. Stres kaynağı değiĢik olabilir, ama biyolojik tepki 

daima aynıdır.
6
 Selye, 1950 yılında yaptığı çalıĢmasında stresten baĢka  “stresör” 

kavramını da ilgili yazına eklemiĢtir. “ Bireyde bir dizi tepki yaratan çevresel uyarıcıya 

stresör; bireyin bu tür uyarıcılara verdiği tepkiye de stres demiĢtir.
7
 Hans Selye’nin 

tanımında stresin belirgin olmayan bir tepki olduğu belirtilmiĢse de bu tepki Ģiddeti 

arttığında, stres sonucu davranıĢlar değiĢmektedir. Bu da bize kiĢinin strese maruz 

kaldığını gösterir. Selye, “stresör” kavramı ile organizmada stres yaratan unsurlar için 

literatüre yeni bir kavram kazandırmıĢtır. Stres yaratan her Ģey stresördür. 

Stresin bir çok tanımı yapılmıĢtır. Bunlardan bazıları Ģunlardır: 

Lazarus’a göre, “yoğun ve sıkıntılı bir sonuç yaratan, davranıĢları etkileyen 

önemli bir olay, kiĢiden kaynaklanan bireysel dayanma gücünü aĢan, bireye göre 

kendisini tehdit eden iliĢkilerin toplamı”. Meneghan ve Mullan’a göre, “organizmanın 

zararlı ortamlara tepkisi”dir.  Hann’a göre, “insanın içinde bulunduğu ortamı kötü 

olarak değerlendirmesi sonucunda düĢtüğü durum”, Magnuson’a göre “kiĢinin gerçek 

dünyası ile beklentileri arasındaki farklılığa gösterdiği tepki” olarak tanımlanmaktadır. 

                                                           
4Zuhal BaltaĢ ve Acar  BaltaĢ, Stres ve BaĢaçıkma Yolları, 27.Basım, Ġstanbul: Remzi Kitapevi A.ġ., 2011, s.23 
5Zuhal BaltaĢ, Verimli ĠĢ Hayatının Sırrı:Stres, 5.Basım, Ġstanbul: Remzi Kitapevi A.ġ. , 2011, s.6 
6Salih Güney, Yönetim ve Organizasyon, 2.Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2007, s.594    
7 Nezahat Güçlü,  “Stres Yönetimi”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, 2001, s.91-
109 
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Davis “bir kiĢinin duygularında, düĢünce süreçlerinde veya fiziki Ģartlarında, kiĢinin 

çevresi ile baĢ edebilme gücünü tehdit eden bir gerilim durumu”, Robbins “kiĢilerin 

karĢı karĢıya kaldıkları, fırsat, sınırlama veya istemlerin belirsiz ve önemli olan dinamik 

koĢullarının sonucu”, Cannon “istenmeyen çevresel etkilerden sonra bozulan fizyolojik 

iç dengeyi kazanmak için gerekli olan fizyolojik uyarıcılardır” Ģeklinde sayısız stres 

tanımı yapılmıĢtır.
8
 Bir çok tanımda ortak olan, stresin organizmada bir dizi tepkiler 

oluĢturması, olumsuz bir duruma uyma çabasıdır. 

Bireyin bir gereksiniminden vazgeçmesine yada bir tepkide bulunmasına 

zorlayıcı, bireyin içinden veya dıĢından gelen ve çoğu zaman bireyde gerilime, 

çöküntüye yol açan güçtür.
9
 Stres kiĢiden kiĢiye farklılık göstermektedir. Stresten 

etkilenme düzeyi ve hatta etkilenme Ģekli bile farklı   olmaktadır.   Bir kiĢide   stres 

yaratan bir durum, baĢka bir kiĢide hiç stres yaratmayabilir.
10

  Selye, strese maruz 

kalındığında aynı biyolojik tepkilerin verildiğini belirtirken, bu tanımda ise stresin 

sonuçlarının farklı olduğu yorumu bulunmaktadır. KiĢilik yapısının farklarından dolayı 

her stresör, her  insan üzerinde aynı etkiye sahip olmayabilir. A tipi kiĢiliğe sahip bir 

insanla, B tipi kiĢiliğe sahip bir insanın, stresörlere farklı tepkiler vereceği açıktır. A tipi 

kiĢiliğe sahip bir insan trafikte beklediğinde büyük bir stres yaĢarken; B tipi bir insan bu 

durumdan etkilenmeyebilir. 

Jessie Bernard stresi ikiye ayırıp; zevk veren ve zevk vermeyen stres olarak 

literatüre katmıĢtır. Bunlardan zevk veren stres yaĢandıkça olumlu duygular, neĢe, 

canlılık artar.
11

 Her stres yaratan durumun kötü olmadığı görülmektedir. Bazı 

stresörlerin zevk verme durumu olabilir. Sonucunun merakla beklendiği bir stres 

durumunda, olumlu bir sonuç alındığında, stres yaĢansa bile olumlu duygular 

geliĢmektedir. 

                                                           
8Serpil Aytaç, “ĠĢ Stresi Yönetimi El Kitabı, ĠĢ Stresi: OluĢumu, Nedenleri, BaĢa Çıkma Yolları, Yönetimi”, ÇalıĢma 

Hayatında Stres Eğitim Semineri, Ġstanbul,  15-17 Aralık 2009, TÜRK-Ġġ ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Eğitim 

ve AraĢtırma Merkezi, Ġstanbul, s.76 
9Ġsmail Ok, (2006); “ĠĢ Stresinin Ġlköğretim Okullarında Okul Yöneticileri Üzerindeki Etkisi (Konya Örneği)”, 

(YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya   
10Sadi Can Saruhan ve  Müge Leyla Yıldız, ÇağdaĢ Yönetim Bilimi, 1.Basım, Ġstanbul: Beta Basım A.ġ,2009,  s.308  
11Yusuf Ekinci, “Ġlköğretim Okulu Yöneticilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Göre Öğretmenlerin ĠĢ Doyumu ve ĠĢ 

stresinin KarĢılaĢtırılması”, (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü,2006),s.4 
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Stresin çok sayıda tanımı olmakla beraber, kavramın bilimsel tanımları 

içerisinde, üzerinde en fazla durulan nokta, stresin, bir organizmanın çevreye uyum 

sağlaması için yaptığı geri dönüĢümlerdir. Stres, bir iç savaĢtır. Bu savaĢta birey ve 

çevresi arasında denge sağlanmaya çalıĢılmaktadır. Stres çok yönlü ve birden çok bilim 

dalının ilgi alanına giren bir kavram olmuĢtur.
12

  Sadece insanoğlu  stres yaĢamaz. 

Stresle ilgili yapılan araĢtırmalarda sadece insanın yaĢadığı stres incelenmemiĢtir. 

Stresin tüm canlılar üzerindeki etkileri de her zaman inceleme konusu olmuĢtur. Diğer 

canlı yapılar da strese maruz kaldığında tepkiler verirler. Bu nedenle “stres” kavramının 

evrensel tek bir tanımı yoktur. 

Stres, çok yönlü bir olgudur, kaçınılmaz bir durumdur, bireyin ulaĢmak istediği 

aĢamalar ve bu alanda karĢılaĢtığı kısıtlamalarla ilgilidir. Stres, örgütsel performansı 

etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Stres, çalıĢanları ve çalıĢmayanları hem 

psikolojik hem de fizyolojik yönden etkiler.
13

 Ġnsanlar hayatlarının her anında stres 

yaĢamaktadırlar. Önce fizyolojik olarak baĢlayan olumsuz etkilenme süreci, psikolojik 

etkilenme ile kiĢinin davranıĢlarına yön vermeye baĢlar. AĢırı stres yaĢanması, iĢ 

kayıplarına, iĢ performansının düĢmesine neden olur. Bunların sonucunda da tüm bir 

örgüt stresten olumsuz etkilenir. Örgütün devamının sağlanması için, iĢ yaĢamında 

yaĢanan stresin  iyi bir Ģekilde yönetilmesi gerekmektedir. 

Washington Üniversitesinde psikiyatri profesörü olan Dr. Thomas Holmes ve tıp 

öğrencisi Richard Rahe’nin beraber hazırladığı “sosyal uyum değerleme” ölçütünde, 

insanın hayatındaki değiĢiklikler puanlanmıĢtır.
14

 Bu tablodaki olgulardan “eĢin ölümü”  

100 puan iken , “emekliye ayrılma” 45 puan, “taĢınma” 20 puan, “küçük suçlar” 11 

puan olarak sıralanmıĢtır. Ġnsanın hayatındaki her değiĢim aynı ölçüde stres 

yaratmamaktadır. Bazıları insanı çok etkilerken , bazılarının aĢırı stres yaratmadığı 

görülmektedir. 

                                                           
12Dursun Bingöl ve Atılhan Naktiyok, “Yönetici Akademisyenlerin Temel Stres Kaynakları ve Stresle Mücadele 

Teknikleri”, 9.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ġstanbul, 2001, s.115 
13Aliye Mavili AktaĢ, “Bir Kamu KuruluĢunun Üst Düzey Yöneticilerinin ĠĢ Stresi ve KiĢilik Özellikleri”, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 56, Sayı 4, 2001, s.27 
14ġerife RahĢan Koç, “Sağlık ÇalıĢanlarında ĠĢ Stresi (Acil Servis Örneği)” ,  (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2009), s.55 
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Hayatın her alanında stressiz bir yaĢam olamayacağı içindir ki Ģimdiye kadar 

yapılan araĢtırmalar daha da artacak, stres kavramı yeni tanımlar kazanacaktır. Stres her 

zaman olacaktır. Stresi olumlu yönde kullanmak, üstünlük, verim, baĢarı getirecektir. 

Stres, olumsuz algılanan durumlara uyum sağlama ve bu durumların üstesinden gelme 

yeteneğidir. Yetenektir, çünkü stresle baĢ etme geliĢtirilebilir ve stresin olumsuz etkileri 

ortadan kaldırılabilir. Bunu baĢarmak için etkili bir stres yönetimi gerekir. Strese karĢı 

koymak gereklidir, bu yapılmazsa yüksek seviyede bir iĢ kaybı, baĢarısızlık, bedensel 

ve ruhsal sorunlar baĢ gösterir. 

2.1.2. Stres Kaynakları 

Stres durup dururken ortaya çıkmaz. Bireyde stresin oluĢması için, öncesinde 

bazı stresörlere maruz kalması gerekir. Bu stresörler birbirinden çok farklı olabilir. 

Ġçinde bulunulan zamana göre dahi stres nedenleri değiĢmiĢ ve çeĢitlenmiĢtir. Stresle 

ilgili araĢtırmalar çok eskilere dayanmasa da, stres olgusu çok eskilere dayanmaktadır. 

Ġlk insanlarda yiyecek bulma, barınma ve yırtıcılardan korunma nedeniyle oluĢan stres, 

günümüzde daha farklı nedenlerden dolayı oluĢmaktadır. Eskiden stres nedenleri doğal 

kaynaklardan ileri gelirken, günümüzde beĢeri kaynaklardan ileri gelmektedir.  

Nathan ve Charlesworth’a göre stres nedenleri Ģu ana baĢlıklar altında 

incelenebilir: Fiziki stres vericiler, kimyasal stres vericiler, iĢ ile ilgili stres vericiler, 

çevresel stres vericiler, sosyal stres vericiler ve ruhsal stres vericilerdir.
15

  Bu 

gruplandırmada, iĢ ile ilgili olanlar, çevresel olanlar, sosyal stres vericiler; fiziki stres 

vericiler gurubuna dahil gibidir. Stres unsurlarını gruplandırırken, bireyde ortaya 

çıkardığı sonuçlara göre kategorilendirmek  daha çok yapılmıĢtır. 

ġimĢek ve Kıngır ise stres nedenlerini, iĢten kaynaklanan, iĢ ortamından 

kaynaklanan, bireysel ve örgütsel ögeler olmak üzere dört ana baĢlıkta incelemiĢtir.
16

 

Bu gruplandırmada stres; iĢ ve çalıĢma çevresi baz alınarak yapılmıĢtır. ĠĢin yapısı, 

örgütün politikaları, iĢteki çalıĢanlar arası iliĢkiler, iĢ görenin kiĢisel özellikleri gibi 

faktörler dikkate alınmıĢtır.  

                                                           
15 BaltaĢ “Stres ve BaĢaçıkma Yolları” a.g.e. , s.30 
16 ġimĢek a.g.e. ,  s.406 
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Saruhan ve Yıldız, stres kaynaklarını içsel ve dıĢsal olarak ta ikiye ayırmıĢtır.  

Ġçsel kaynaklar kontrol edilebilen stresörlerdir. DıĢsal kaynaklar ise kontrol edilemeyen 

stresörlerdir.
17

 Ġçsel kaynaklar, organizmanın özellikleri ile ilgilidir. Bu özelliklerin bir 

kısmı kiĢi tarafından uygun bir Ģekilde yönetilebilme özelliğine sahipken; bir kısmı ise 

değiĢtirilemeyebilir özelliklere sahiptir. DıĢ kaynakların tamamı ise kontrol 

edilememektedir. Birey kendi kiĢisel özelliklerinin tamamını değiĢtiremeyebilir. Ancak 

bunun bilincinde olması dahi, strese maruz kaldığında, iyi bir stres yönetimi 

yapabilmesini kolaylaĢtırabilmektedir. 

Bireyin kendisinden kaynaklanan stres nedenleri, kiĢilik yapısı, yükselme hırsı 

ve rekabetten etkilenme, hata yapma korkusu, iletiĢim becerisi, uyum sağlayabilmedir. 

Bireyin özel yaĢamından kaynaklanan stres kaynakları ise, aile içi sorunları, fizyolojik, 

psikolojik ve davranıĢsal sağlık sorunları, sosyallik ve maddi sorunlardır. Bireysel stres 

kaynaklarını Steers (1994) A tipi kiĢilik, kiĢisel kontrol ve yaĢam değiĢim oranı olarak 

tanımlamıĢtır. En önemli bireysel stres kaynağı kiĢilik özelliğidir. Friedman ve 

Roseman 1974 yılında kiĢilikleri A tipi ve B tipi olarak belirlemiĢtir.
18

 Strese en yatkın 

kiĢiliğin A tipi kiĢilik özelliği olduğu, sayısız araĢtırmada ele alınmıĢ; A tipi kiĢiliğin bir 

stresör olduğu kabul edilmiĢtir. KiĢilik yapısından kaynaklanan stres, diğer stresörleri 

de beraberinde getirmektedir. A tipi kiĢiliğe sahip bir kiĢi, iĢ yaĢamında çok saldırgan, 

hırslı, rekabetten hoĢlanan bir tutum sergileyeceği için, içinde bulunduğu iĢ ortamını 

olumsuz etkileyebilmektedir. Ancak kiĢinin, bu özelliğini bilmesi ile, yaĢanacak stres 

olumlu bir yöne çekilebilecek ve örgüt için önemli bir konuma gelecektir. Bu olumlu 

sonuçlar itibariyle de kiĢinin iĢ ve aile yaĢamı stresin olumsuz sonuçları ile karĢı karĢıya 

kalmayacaktır. 

Örgütsel nedenlerden kaynaklananlar: ĠĢ yapısına yönelik nedenler, fiziki 

çevreye yönelik nedenler, genel çevreye yönelik nedenler olarak sıralanabilir.
19

  

Örgütsel nedenler, çalıĢanların hem değiĢtirebileceği hem de değiĢtiremeyeceği 

stresörleri barındırmaktadır. ĠĢ ortamındaki fiziki Ģartların bazıları değiĢtirilemeyecek 

                                                           
17Saruhan a.g.e. ,s.308 
18Manolya Özek, “ÇalıĢan Annelerin ĠĢ Stresiyle BaĢa Çıkma Becerisi Ġle TükenmiĢlik Düzeylerinin Aile 

Değerlendirmesine ve Çocukların DavranıĢlarına Etkisi”, (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2011), s.23 
19Özlem Baytar, “ĠĢ YaĢamında Stresin ĠĢgören Performansı Üzerindeki Etkileri”, (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans 

Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010), s.33 
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unsurlardan olsa da iĢ yerindeki çalıĢanlar arasındaki iliĢkiler daha kaliteli bir duruma 

getirilebilir. Asgari düzeyde strese maruz kalma durumu ile, strese verilen tepkiler 

azaltılabilmektedir. 

Yukarıda değinilen çeĢitli araĢtırmalarda stres kaynakları farklı bölümlere 

ayrılarak incelenmektedir. Genel olarak bir gruplandırma yapılacak olunursa, stres 

nedenleri ikiye ayrılmaktadır. Birincisi kiĢinin kendisinden kaynaklanan bireysel stres 

nedenleri ve ikincisi kiĢinin çevresinden kaynaklanan stres nedenleridir. Bireysel stres 

nedenleri de kendi içinde üçe ayrılır. Bireyin kendisinden kaynaklanan stres nedenleri, 

bireyin özel yaĢamından kaynaklanan stres nedenleri ve sosyo-demografik özelliklerdir. 

AĢağıda stres nedenleri, bireysel stres kaynakları ve örgütsel stres kaynakları olarak 

açıklanmaktadır. KiĢinin çevresinden kaynaklanan stres nedenleri, örgütsel stres 

kaynaklarıdır. Örgütsel stres kaynakları da kendi içinde çeĢitli bölümlere ayrılmaktadır. 

2.1.2.1.Bireysel Stres Kaynakları 

Çok çeĢitli bireysel stres kaynakları bulunmaktadır. KiĢinin kendisinden 

kaynaklanan stres kaynaklarıdır. Bunun en büyük nedeni de kiĢilik yapısıdır. KiĢinin 

üstlendiği rollerin özelliklerinden meydana çıkabilen stres kaynakları da mevcuttur.  Rol 

çatıĢmaları ve beklentilerin karĢılanma durumu stres yaratan faktörlerdir. 

Meyer Friedman ve Ray Rosenman kiĢilik özelliklerini gruplandırmıĢlardır. A 

tipi ve B tipi olarak literatüre kazandırmıĢlardır.
20

 A tipi kiĢilik özelliklerine sahip 

bireylerde, aile bireyleri ve iĢ arkadaĢları için oldukça yüksek bir beklenti vardır. Bu 

beklentileri karĢılanmadığında mutsuz olurlar ve stres sahibi olurlar. Friedman ve 

Rosenman A tipi davranıĢı; daha fazlasını kısa zamanda elde etmek için devamlı 

mücadeleye giren insanların sergiledikleri duygu yüklü eylem, olarak 

tanımlamıĢlardır.
21

 A tipi kiĢilik özelliklerine sahip kiĢilerde daha fazla strese yatkınlık 

vardır. Bu kiĢiler hızlı, hareketli, sabırsız, zamanı yetmeyen, rekabetçi, beklentileri ve 

baĢarı düzeyleri yüksek ve bunların sonucunda da saldırgan eğilimlidirler. B tipi kiĢilik 

özelliğinde ise A tipinin tam tersi olarak bu kiĢilerde stres daha az görülür. Çünkü B tipi 

kiĢilikteki insanlar rekabete girmekten hoĢlanmazlar, esnek yapılıdırlar, zaman kaygıları 

                                                           
20 Güney, “Yönetim ve Organizasyon”, a.g.e., , s.513 
21 Güney, “Yönetim ve Organizasyon”, a.g.e., , s.513 
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yoktur, uysaldırlar, arkadaĢ canlısı, beklentileri yüksek olmayan kiĢilerdir.
 22

 KiĢilik 

özellikleri her ne kadar değiĢtirilemez olsa da , kiĢinin stres kaynağının bu tip özellikler 

olduğunun bilincine varılması, stres yönetimi için olumlu bir adım olacaktır. A tipi ve B 

tipi kiĢilik özellikleri arasında kesin sınırlar bulunmamaktadır. Bir kiĢide her iki kiĢilik 

tipi özellikleri de mevcut olabilir. Ancak bu özelliklerin bazıları çok baskındır. Hangi 

özellikler çok baskınsa kiĢide o tip kiĢiliğe daha yakın bir durum ortaya çıkmaktadır. 

Bir kiĢinin hızlı yemek yemesi onun A tipi kiĢiliğe sahip olduğunu göstermemektedir. 

KiĢi kendini iyi tanımalı, kendisini strese yatkın duruma getiren özelliklerini 

yumuĢatmaya çalıĢmalıdır. Ancak bu takdirde stres altında ezilmez. A tipi kiĢilik 

özelliklerinden biri olan aĢırı rekabetçi tutum, kiĢinin iĢinde yükselmesine yardımcı 

olur. Bunun sınırının bilinmesi için kiĢinin kendini iyi tanıması ve iyi bir stres yönetimi 

yapması gerekmektedir. 

Rol çatıĢmalarının en yüksek olduğu durum, iĢ ve aile rolleri arasındaki 

çatıĢmalardır. Kahn ve arkadaĢları, kiĢinin bir rolü üstlenmiĢ olması nedeniyle ortaya 

çıkan rol baskılarının baĢka bir rolden kaynaklanan baskılarla çeliĢmesi ile ortaya çıkan 

bir çatıĢma türü olarak tanımlamıĢlardır. Roller arası çatıĢmaların temelinde birden fazla 

rolün birbirleri ile uyumsuz olması vardır.
23

 Rol çatıĢmaları günümüz modern 

dünyasında çok karĢılaĢılan bir sorun olmaktadır. Özellikle çalıĢan anneler bu çatıĢmayı 

derin bir Ģekilde yaĢamaktadırlar. Bunun gibi iĢ ve aile rolleri arasındaki çatıĢmalar 

büyük bir stres yaĢanmasına neden olmakta ve strese maruz kalmıĢ kiĢilerde, kaliteli 

yaĢamın azalması, iĢ gücü kaybı, performansın düĢmesi gibi zararlı sonuçlar 

doğurmaktadır. Rol çatıĢması sonucunda yaĢanan stresin kontrolü için kiĢinin bu 

çatıĢmanın bilincinde olması, rol çatıĢmalarını önlemesi veya en azından karĢılaĢacağı  

strese çözüm araması ve uygun yollar bulması daha kolay olmaktadır. 

KiĢinin çevresini nasıl algıladığı, nasıl tepki verdiği, duygusal yoğunluğu, 

olumsuzluklara karĢı gösterdiği direnç, cinsiyeti gibi özellikleri de strese yatkınlığını 

belirler.
24

 Çevresine karĢı olumlu bakıĢ açısı geliĢtirmiĢ bir kiĢi strese karĢı dayanıklıdır. 

                                                           
22Oğuz Aydoğan, “ĠĢ Stresinin TükenmiĢlik ve Örgütsel Bağlılıkla ĠliĢkisi: Kamu Sektöründe Bir Uygulama”,  

(Yüksek Lisans Tezi, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, 2008), s.21 
23Ġlker Çarıkçı, “ĠĢ-Aile ÇatıĢmaları: EtkileĢim, Süreç ve Nedenler- Türkiye’deki Banka ÇalıĢanlarında Bir 

Uygulama”, 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2001, s.157 
24 Güçlü, a.g.e., s.91-109 
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KiĢinin çevresine verdiği tepki ona dönüt sağlayacağı için olumlu tepkiler olumlu 

dönütlere, olumsuz tepkiler ise olumsuz dönütlere dönüĢür.  Her kiĢi aynı oranda 

duygusal yoğunluğa sahip olmadığından dolayı, aĢırı duygulanım yaratan bir durum 

karĢısında herkesin göstereceği duygusal tepki de aynı olmayacaktır. Kimi olay 

karĢısında derin duygularla tepki verebilirken; kimi bu durumu çok olağan karĢılayıp, 

duygusal tepkisini çok az gösterecektir. Olumsuzluklar karĢısında gösterilen direnç 

faktörü de kiĢiden kiĢiye farklılıklar gösterebilmektedir. Olumsuz bir durumdan hemen 

etkilenip, zayıf direnç gösterilebilindiği gibi; böyle bir durumdan çok az etkilenip, 

kuvvetli bir direnç gösteren kiĢiler de mevcuttur. Ayrıca cinsiyet faktörü de stres 

karĢısında belirleyici olabilmektedir. Kadınların erkeklere oranla daha duygusal 

olmalarından dolayı, strese karĢı verdikleri tepki, erkeklerden daha farklı 

olabilmektedir. 

2.1.2.2.Örgütsel Stres Kaynakları 

ĠĢ görenler çalıĢma hayatı boyunca farklı stres durumları ile karĢı karĢıya 

kalmaktadırlar. ĠĢten kaynaklanan nedenler çalıĢanlarda olumsuzluklara sebep 

olmaktadır. ĠĢ ve iĢ gören arasında sıkı bir iliĢki olduğundan, örgütsel boyuttaki bir 

stresör, iĢ gören üzerinde etkili olur ve strese yol açar. ĠĢ görenler örgüt ile etkileĢim 

içindeyken istenmeyen, stres sonucu oluĢan davranıĢlar gösterebilirler. ĠĢ görenlerin 

davranıĢlarını etkileyen stres kaynakları ise bilinmeli ve oluĢabilecek durumlara karĢı 

önlemler önceden alınmalıdır. Örgütsel stres kaynakları Ģunlardır: ĠĢin sıkıcılığı, ücret 

yetersizliği, yükselme olanakları, çalıĢma saatleri, çalıĢma koĢulları, kalabalık çalıĢma, 

aĢırı iĢ yükü. Bunlar görevin yapısına iliĢkin stres kaynaklarıdır. Ayrıca, yetkiye ve 

üretime ait olan stres kaynakları da mevcuttur. Karar vermeye katılma, yetkilerin sınırı, 

sorumluluktan doğan endiĢe, değerlendirme adaletsizlikleri, zaman baskısı, araç-gereç 

yetersizlikleri, yetenek uygunsuzluğu ve çalıĢmaların karĢılığının alınmaması gibi 

nedenler de stres yaratır.
25

 

Örgütsel Stres Kaynaklarından olan iĢin sıkıcılığını azaltmak için iĢ 

zenginleĢtirmesi yapılmalıdır. ĠĢ zenginleĢtirme, iĢ yükünün arttırılması olarak 

anlaĢılmamalıdır. Tam tersine iĢ yükünün artması değil, yapılan iĢin sıkıcılığının 

                                                           
25 Ok, a.g.e., s.44 
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ortadan kaldırılması için, iĢin daha çekici, eğlenceli hale getirilmesidir. Ücretlerin iĢin 

zorluğu ile doğru orantılı bir Ģekilde belirlenmesi gerekmektedir. Hak edilenin altında 

alınan ücret, iĢ görenin iĢinden soğumasına, gerekli yaĢam Ģartlarını sağlayamaması 

sonucu, büyük bir stres altında kalmasına sebep olacaktır. Yükselme olanaklarının 

olmaması veya adil olmaması durumunda da iĢ gören, iĢe karĢı olumsuz tepkiler 

geliĢtireceğinden dolayı, adil ve yerinde bir kariyer planlaması ile ortaya çıkabilecek iĢ 

stresi engellenmelidir. Her canlının dinlenmeye ihtiyacı olduğu göz ardı edilmemeli, iĢ 

görenlerin çalıĢma saatleri buna göre düzenlenmelidir. Uzun saatler, dinlenmeden  

çalıĢmak insanı daha dikkatsiz yapacağından, çalıĢma saatleri uygun bir Ģekilde 

ayarlanmalıdır. ÇalıĢma koĢulları, iĢ görenler açısından motive edici, rahatlatıcı, 

güvenlikli, bedensel ve ruhsal durumlarla uyumlu bir Ģekilde düzenlenmelidir. 

Kalabalık çalıĢma ortamları, iĢ görenleri hem fizyolojik hem de psikolojik yönden 

olumsuz etkilemektedir. AĢırı kalabalık çalıĢma ortamlarında, iĢ gören kendini bunalmıĢ 

ve sıkılmıĢ hissedeceğinden, iĢ verimi düĢecek, strese giden yolun baĢlangıcına 

girecektir. Aynı Ģekilde iĢ görenin yalnız kalması da olumsuz bir durum olarak ortaya 

çıkmaktadır. AĢırı iĢ yükü altında ezilen iĢ gören olumsuz tutumlar gösterecek, 

performansı düĢecek, aĢırı strese maruz kalacaktır. AĢırı iĢ yükünün azaltılması için iĢ 

verenlerin yeterli sayıda çalıĢanı iĢe alması gerekmektedir. 

Örgütsel stres kaynakları, strese maruz kalan kiĢi tarafından 

değiĢtirilememektedir. ÇalıĢma koĢullarının olumlu seviyeye getirilmesi için iĢ gören ve 

iĢ verenlerin uyumlu bir Ģekilde çalıĢmaları gerekmektedir. Arada uyumun olmaması 

halinde iĢten kaynaklanan stres kaçınılmaz olacak, önce iĢ gören bu stres altında 

ezilecek ve bunun sonuçları örgütü olumsuz etkileyecek, örgütün devamı tehlikeye 

girebilecektir.  

2.1.3. Stresin Belirtileri 

Stres kavramı her ne kadar soyut gibi algılansa da, strese maruz kalmıĢ olanlarda 

belirtiler çok somuttur. Stres altındaki bir kiĢi kolaylıkla, stressiz kiĢilerden ayırt 

edilebilir. Stresin olup olmadığını bize gösteren çeĢitli belirtiler vardır. Bu belirtiler 

gözle görülenler olduğu gibi, davranıĢlar sonucu da gözlemlenebilir. 
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Stres belirtileri fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal belirtiler olmak üzere dörde 

ayrılır. Fiziksel Belirtiler: AĢırı yemek yeme veya iĢtahsızlık, sürekli yorgunluk, 

halsizlik, migren tipi ağrılarda artma, uyku düzensizliği, yüksek tansiyon, kalp 

rahatsızlıkları, aĢırı hassasiyet, cinsel sorunlar, aĢırı derecede içki, sigara ve ilaç 

kullanımı, fiziksel ağrıların artması ve genel olarak kiĢinin kendisini sağlıksız 

hissetmesi. Duygusal Belirtiler: Ruhsal durumun ani değiĢmesi, asabiyet, saldırganlık, 

gerginlik, kaygı, depresyon, kendine güvensizlik, aĢırı hassasiyet ve duygusal yönden 

tükenme. Zihinsel Belirtiler: Unutkanlık, dikkatsizlik, konsantrasyon güçlüğü, karar 

verememe, hafızada zayıflık, aĢırı derecede hayal kurma, saplantılı düĢünceler, 

eleĢtirilere aĢırı duyarlı olma ve yoğunlaĢamama. Sosyal Belirtiler: Ġnsanlara karĢı 

güvensizlik, baĢkalarını suçlama, randevulara zamanında gidememek, sürekli baĢka 

insanlarda hata aramak, her konuda baĢkalarını suçlamak, küsmek, uzun süre 

konuĢmamak ve insanları sözleriyle rencide etmek.
26

 Stres belirtileri ortaya çıktığında 

iyi analiz edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Stres belirtilerinin ortaya çıkıĢında 

belli bir sıra yoktur. Genellikle bu belirtiler toplu bir Ģekilde görülmektedir. 

Fiziksel belirtiler hemen anlaĢılabilirken, duygusal belirtiler, zihinsel belirtiler 

ve sosyal belirtiler davranıĢlar sonucu görülebilmektedir. Bu belirtilerden bazıları 

normal durumlarda da yaĢanabilir. Stres belirtilerini bir bütün olarak analiz etmek 

gerekmektedir. Fiziksel ağrıları olan her bireyin strese maruz kaldığı sonucu 

çıkartılmamalıdır. Ya da eleĢtirilere aĢırı duyarlı olan bir kiĢi bunu stres nedeniyle değil 

baĢka bir nedenle de yapabilmektedir. Stresin nedenleri araĢtırılırken etraflıca bir 

değerlendirme yapılmalı, sonra stresin olup olmadığına karar verilmelidir. 

2.1.4. Stresin Sonuçları 

Stresin yaĢanması ile birlikte mutlaka ödenecek bedeller, sonuçlar ortaya 

çıkacaktır. Bu sonuçlar kiĢinin kendisiyle ilgili olduğu gibi, içinde bulunduğu örgüt 

açısından da önemlidir. Olumsuz sonuçlar kiĢiyi etkilediği gibi çevresini de olumsuz 

etkiler. Olumsuz etkilenmiĢ iĢ gören, olumsuz etkilenmiĢ iĢ demektir. Bu bedellerin çok 

ağır olmaması için stresin etkilerinde korunmak, iyi bir stres yönetimi yapmak Ģarttır. 

                                                           
26Nuray Çelik,  “Konaklama ĠĢletmelerinde ÇalıĢanlara Yönelik Yıldırma DavranıĢları (Mobbing) ve ĠĢ Stresi: 

Mersin Ġl Örneği”,  (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi,  Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , 2009), 

s.15 
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Stresin Sonuçlarını iki bölüme ayırabiliriz. Stresin bireysel sonuçları ve stresin 

örgütsel sonuçları. Stresin bireysel sonuçları da kendi içinde fizyolojik, psikolojik ve 

davranıĢsal olarak üçe ayrılır. 

2.1.4.1.Stresin Bireysel Sonuçları 

Stres en baĢta, stresi yaĢayanı etkiler. Stres yaĢayan kiĢide bazı değiĢiklikler 

olmaktadır. ÇeĢitli araĢtırmalarda stresin bireysel sonuçları hakkında bir çok veri elde 

edilmiĢtir. 

Strese maruz kalmıĢ organizma, bozulan dengesini yeniden sağlamaya çalıĢır. 

Buna “genel uyum belirtisi (general adaptation syndrome)” denir. Selye, genel 

adaptasyon sendromunu  üç aĢamaya ayırmıĢtır. A)Alarm reaksiyonu, B)Direnç 

(resistance) dönemi ve C)Tükenme (exhaustion) dönemidir.
27

 Bu aĢamaların sırası her 

zaman aynı olmaktadır. KiĢi önce tükenme aĢamasını yaĢayıp, sonra genel uyum 

göstermez. Stresle karĢı karĢıya kalan iĢ görenin ilk tepkisi alarm aĢamasıdır. Daha 

sonra duruma uymaya çalıĢır. Duruma adapte olursa, stres durumu ortadan kalkar. Ama 

tam tersi, duruma uyum sağlayamazsa bu sefer tükenme aĢaması olan son aĢamaya 

geçer. 

 

ġekil 1:Genel Adaptasyon Sendromunun Üç Dönemi (H.Selye 1977) 

A)Alarm AĢaması: Tehdit hisseden birey ilk olarak onu algılama ve tanımaya 

çalıĢır. Vücutta fiziksel belirtiler baĢ gösterir. Bunlar, kan basıncının artması, kalp 

çarpıntısı, göz bebeklerinde büyüme, kasların gerilmesi, mide asidinin artması gibi 

belirtilerdir. Eğer birey stresin üstesinden gelirse bu belirtiler ortadan kalkar. Bireyde 

                                                           
27 BaltaĢ “Stres ve BaĢaçıkma Yolları “, a.g.e., s.26 
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rahatlama ve uyku hali yaĢanır. Tam tersi durumda ise direnme aĢamasına geçilir. 

B)Direnme AĢaması: Bu aĢamada birey tehdidin üstesinden gelmek için büyük çaba 

harcar. Ġlk aĢamadaki fiziksel belirtiler daha da artar. C)Tükenme AĢaması: Direnme 

baĢarısızlıkla sonuçlandığında tükenme baĢlar. Bireyde fiziksel ve ruhsal tükenmiĢlik 

gözlenir. Sağlık sorunları ortaya çıkar.
28

 ĠĢ görenin henüz alarm aĢamasında iken bu 

durumun bilincinde olması, stresin olumsuz etkilerini azaltabilecektir. Vücudun fiziksel 

belirtilerine karĢı uygun rahatlama egzersizleri ile rahatlama hissedebilecek ve stresöre 

karĢı daha dirençli olarak savaĢabilecektir. Böylelikle stresle mücadele tekniklerini 

uygulayarak daha iyi savunma planları yapabilecektir. ĠĢ gören alarm aĢamasındaki 

göstergeleri iyi analiz edemiyorsa direkt ikinci aĢamaya geçecektir. Ġçinde bulunduğu 

stresli durumu algılayamadığı için direnme aĢaması baĢlayacak, ilk aĢamadaki fiziksel 

belirtiler artarak stres daha da büyüyecektir. Stresle mücadele etmek ve ortadan 

kaldırmaya çalıĢmak zorlaĢacaktır. Ġlk aĢama olan alarm aĢamasında gerekli tedbirlerin 

alınması ikinci aĢama olan direnmenin daha kolay geçmesini sağlayacaktır. Direnme 

aĢamasında, stresin üstesinden gelebilme becerileri yüksek ise stres ortadan kalkacaktır. 

Eğer iyi bir stres yönetimi yapılamazsa üçüncü aĢama olan tükenme aĢamasına 

geçilecektir. 

Stresin bireysel sonuçları gruplandırmasında fizyolojik sonuçlar Ģunlardır: Kalp 

hastalıkları, baĢ ve sırt ağrıları, kanser, diyabet, siroz, akciğer ve deri hastalıkları gibi 

hastalıklar oluĢur. Psikolojik Sonuçları: Aile sorunları, uyku düzensizlikleri, depresyon, 

psikolojik hastalıklar ve tükenme belirtileri oluĢur. DavranıĢsal sonuçları ise, sigara, 

alkol, hap kullanımı, kaza yapma, Ģiddet gösterme, isteksizlik gibi davranıĢ bozuklukları 

ortaya çıkar.
29

  

Stresin bireysel sonuçları, kiĢinin fizyolojik durumuna, psikolojik durumuna, 

davranıĢlarına olumsuz etki etmektedir. Fizyolojik ritmin bozulması ile yaĢanan 

hastalıklar, kiĢinin kendi psikolojisini ve çevresini de olumsuz etkilemektedir. Her türlü 

hastalık, strese maruz kalmıĢ kiĢinin kendisi ve çevresi için olumsuz etkilere sahiptir. 

Maddi ve manevi götürüleri olan hastalıklar bir çok soruna neden olmaktadır. 

                                                           
28Baytar, a.g.e., s.37         
29Nurten Öztürk, “Evli Bayan Öğretmenlerde ĠĢ-Aile ÇatıĢmasının ĠĢ Stresi ve Performansa Etkileri” , 

(YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2008), s.49 
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Hastalıklar ile iĢ gücü kayıpları ortaya çıkmakta, iĢ gören ve örgüt bu durumdan 

olumsuz olarak etkilenmektedir. Hastalığın analizinde hangi faktörlerden oluĢtuğu 

doğru bir Ģekilde ortaya konulmalıdır. Her baĢ ve sırt ağrısının nedeni, her zaman stres 

olmayabilmektedir. Bunun için iyi bir tetkik gereklidir. Fizyolojik sonuçlar neticesinde 

psikolojik sorunlar baĢ gösterebilmektedir. Bunların içinde en fazla ailevi sorunlar 

yaĢanmaktadır. Uyku rejiminin stresten olumsuz etkilenmesi ile birlikte vücut direnci de 

düĢeceğinden,  bir çok hastalık ve tükenme baĢlayacaktır. Psikolojik hastalıklar 

sonucunda davranıĢlarda olumsuz değiĢiklikler ortaya çıkacak, isteksiz bir durum baĢ 

gösterecektir. DavranıĢ bozukluklarının artması ile geri dönülemez sonuçlar, çeĢitli 

bağımlılıklar ortaya çıkacaktır. KiĢinin sadece kendisini etkiliyormuĢ gibi görünen 

stresin bireysel sonuçları, aslında çevresindeki diğer insanları da olumsuz 

etkilemektedir. Stresin sonuçları sarmal bir bütündür. 

2.1.4.2.Stresin Örgütsel Sonuçları 

Stresin örgütsel sonuçları da iĢ gören kadar, örgüt açısından da önemlidir. Stres 

yönetiminin etkin bir Ģekilde yapılmadığı örgütlerde stres, büyük olumsuzluklara neden 

olur. ĠĢ görenin yaĢadığı stres önce kendisinde bir takım değiĢiklikler baĢlatırken daha 

sonrasında bu olumsuz değiĢim örgütü de etkilemektedir. Çünkü örgütleri oluĢturan 

yapıtaĢlarından biri de çalıĢanlarıdır. ĠĢ görende baĢ gösteren bir olumsuzluk, iĢi 

etkileyecek, dolayısıyla da iĢin tamamı yani örgüt bu strese maruz kalacaktır. ĠĢ 

görenlerin stres sonucu iĢi uygun yapmaması ile çeĢitli kayıplar yaĢanacaktır. 

Maliyetin sayısal olarak artması, üretimde kayıpların yaĢanması, verimsizlik, 

performans düĢüklüğü, iĢ gören devir hızının artması, iĢe devamsızlıklar, yabancılaĢma, 

iĢ kazalarında artıĢ gibi birçok olumsuz sonuçlar ortaya çıkar.
30

 Bu olumsuzluklar da 

örgütün devamını tehdit eder. Stres yaĢayan iĢ görenin iĢe geç gitmeye baĢlaması, iĢe 

devamsızlığının artması, iĢe yabancılaĢma yaĢayıp kendini soyutlaması en çok görülen 

sonuçlardır. Bu sonuçlar nedeniyle de iĢ görenlerin iĢten ayrılma ve uzaklaĢtırılma 

döngüsü de artmaktadır.  

                                                           
30 Yunus Yıldırım, “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Görevli Akademisyen Personelin Örgütsel Stres ve 

TükenmiĢlik Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi”, (YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, On Dokuz Mayıs 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,2010), s.29 
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Sökmen’ e göre stresin örgütsel sonuçları, iĢe geç gitme, iĢe devamsızlık, iĢ 

gören devir hızı ve yabancılaĢmadır.
31

 Bu örgütsel sonuçlar Ģöyle açıklanmaktadır:  ĠĢe 

geç gitme(tardiness): Örgütsel stres sonucu olarak iĢe geç gitme, iĢ görenin örgüte 

doğrudan yansıttığı bir durumdur. Sürekli iĢe geç gitme ciddiyetle ele alınması gereken 

bir durumdur.
 32

 ĠĢe geç gitme davranıĢı, iĢ görenin stresli ortama geç katılması 

anlamındadır. ĠĢ gören iĢe karĢı olumsuz tutumlar geliĢtirmiĢtir. Ancak bazen iĢe geç 

gitme farklı nedenlerden de olabilmektedir. ĠĢ verenin bu duruma uygun çözüm 

yollarına gitmesi, hem stresi ortadan kaldıracak, hem de iĢ gören iĢine zamanında 

gelecektir. 

 ĠĢe devamsızlık(absenteeism): ĠĢ görenin çalıĢma programı veya planına göre 

çalıĢması gereken zaman diliminde iĢe gelmemesidir. ĠĢe gitmeme durumu 

rahatsızlanma ile ilgili de olabilir. Devamsızlığa neden olan sorunlara çözüm 

getirilmeye çalıĢılmalıdır. ĠĢe gitmeme, örgütsel stresten kaçma amacıyla da yapılabilir. 

Devamsızlık nedenleri Ģunlar olabilir: YaĢ, cinsiyet, aile durumu, iĢyerinin uzaklığı, 

kıdemlilik, öğrenim derecesi, monotonluk, çalıĢma saatleri, ücret, hastalık…vb.
 33

 YaĢa 

göre iĢe gitmeme konusunda kıdem arttıkça devamsızlıklar da artmaktadır. Kadınların 

iĢe devamsızlığı erkeklere oranla daha fazladır. Bunun nedeni rol çatıĢmalarından doğan 

sorunlar olabilmektedir. ĠĢ yerinin uzaklığı ve çalıĢma saatlerinin uygunsuzluğu iĢe 

ulaĢımda sorunlara neden olmaktadır. ĠĢe devamsızlık sonucunda, iĢ gören ile örgüt 

arasında olumsuz bir ortam oluĢacağından, en kısa sürede bu sorunun çözümü 

gerekmektedir.  

 ĠĢ gören devir hızı(turnover): ĠĢ görenlerin bir kuruluĢun kadrosunda istihdam 

edildikten sonra herhangi bir nedenle ayrılmaları veya uzaklaĢtırılmalarıdır.
 34

 ĠĢ 

görenler stres nedeniyle iĢlerinden ayrılma yoluna gitmekte, böylelikle nitelikli iĢ gücü 

devamlı yer değiĢtirmekte ve bunun sonucunda da örgüt olumsuz etkilenmektedir. 

Örgütte her türlü uygun koĢul sağlandığında iĢ görenler iĢten ayrılmamakta, iĢ gören 

                                                           
31 Alptekin Sökmen, “Konaklama ĠĢletmeleri Yöneticilerinin Stres Nedenlerinin Belirlenmesinde Cinsiyet Faktörü: 

Adana’da Ampirik Bir AraĢtırma”, Ekonomik ve Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 2005, s.65 
32 Sökmen, “a.g.e. , s.66 
33 Sökmen, “a.g.e. , s.67 
34 Sökmen, “a.g.e. , s.68 
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devir hızı azalmaktadır. Bu nedenle örgütte stres yaratacak durumlar engellenmeli, 

olumlu stres ortamı ile çalıĢanlar motive edilmelidir. 

YabancılaĢma(alienation): ĠĢ görenin çalıĢtığı kuruma ya da örgüte karĢı 

tepkisidir. ĠĢ doyumsuzluğu, toplumsal uyumsuzluk ve moral eksikliğinin yanı sıra iĢ 

görenin çalıĢtığı kuruma karĢı duygusal tepkisidir. YabancılaĢan iĢ görenin iĢten ayrılma 

olasılığı diğerlerine göre daha yüksektir.
 35

 ĠĢ gören örgüt içinde uyumsuz davranıĢlar 

sergilemeye baĢlayarak, moral eksikliğini etrafına yansıtarak o örgüte dahil olmak 

istemediğini çevresindekilere göstermek ister. YabancılaĢma psikolojik bir tepkidir. Bu 

tepkinin sonuçları davranıĢlara yansımakta ve iĢ gören kendini örgütünden 

soyutlamaktadır. BaĢlayan bu döngü sonucunda iĢ görenin iĢten ayrılması olasıdır.  

 Stresin örgütsel sonuçlarının önüne geçilmesi için öncelikle iĢ görenin stres 

durumunun iyileĢtirilmesi gerekmektedir. Stres yönetimi kiĢinin kendisinde baĢlamalı, 

daha sonra örgütsel aĢamada, iĢ verenler stresin olumsuz yönlerini azaltmak için uygun 

çalıĢma Ģartları oluĢturmalıdır ki örgüt stresten etkilenmesin. 

2.2. ÇALIġMA HAYATINDA STRES  

 Stres hayatın her alanında bulunmaktadır. KiĢi her alanda stresle karĢı karĢıya 

kalmaktadır. Bu alanlardan önemli biri de çalıĢma hayatıdır. Bir günün yarısına yakın 

bir zamanını stresli bir iĢte geçiren kiĢi, ömrünün yarısını stres altında tamamlamıĢ olur. 

Olumsuzluklarla mücadele edilirken, en önce kaygı duyulur. Kaygı önlenemez ise bu 

strese dönüĢür, kiĢi çıkmaza düĢer. Stres kaçınılmaz olduğundandır ki baĢ edebilme 

yeteneği geliĢtirilmeli, stres yenilmelidir. Her stres mutlaka olumsuz ve tehlikeli 

değildir. Stressiz bir yaĢam bulunmamaktadır. 

 Ġnsan, sağlıklı yaĢamak için, stresi olmayan bir hayat dilemek yerine, değiĢen 

Ģartlar doğrultusunda hareket edebilmeli, böylece stresi yenebilmelidir.
36

 Sağlıklı 

yaĢamak için az da olsa strese ihtiyaç vardır. Stresten kaçmak imkansız gibidir. Ġlk 

çağlarda yiyecek bulmak için yaĢanan stres olmasaydı, günümüzdeki yiyecek çeĢitliliği 

sağlanamazdı. 

                                                           
35 Sökmen, “a.g.e. , s.68 
36 BaltaĢ, “Verimli ĠĢ Hayatının Sırrı:Stres”, a.g.e. s.11  
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 ĠĢ stresi, bireyi normal fonksiyonlarından uzaklaĢtıran psikolojik ya da fiziksel 

davranıĢlarını değiĢtiren, iĢle ilgili etmenlerin sonucunda oluĢan psikolojik bir 

durumdur. Amerikan Ulusal ĠĢ Güvenliği ve Sağlığı Kurumu, iĢ stresini, çalıĢanın 

yetenekleri, kapasite veya ihtiyaçları ile, iĢinin gereklilikleri veya getirileri arasında 

uyumlu bir eĢleĢme olmadığı durumlarda ortaya çıkan zararlı fiziksel ve duygusal 

tepkiler olarak tanımlamaktadır.
37

 ĠĢ stresi örgütlerde uyumsuzluk sonucu ortaya 

çıkmaktadır. ĠĢ görenin yetenekleri iĢin gerektirdiği yeteneklerle uyumlu olmalıdır. 

Dengenin her iki yönde de bozulması durumunda, çok yetenek gerektiren bir iĢte yeterli 

beceriye sahip olmamakla; tam tersi durumda tüm yeteneklerin kullanılamadığı bir 

ortamda çalıĢmak her Ģekilde stres yaĢanmasına neden olacaktır. ĠĢ görenin ve örgütün 

ihtiyaçlarının karĢılanamaması durumunda da stres kaçınılmaz olacaktır. 

 ÇalıĢma hayatında iĢ gören her an stresle karĢı karĢıya kalabilmektedir. ÇalıĢma 

hayatında karĢılaĢılan stres, olumsuz olduğu gibi olumlu da olabilmektedir. Çoğunlukla 

olumsuz algılanan iĢ stresi, kiĢi tarafından olumlu seviyelere çekildiğinde, iĢ gören 

açısında motive edici bir unsur haline gelmektedir. Stresin ezici gücü altında ezilmek 

yerine, stresle baĢ edebilme becerilerinin geliĢtirilerek strese karĢı koyulması ile iĢ 

gören ve örgütü bu olumsuz durumdan baĢarıyla çıkabilecektir. 

2.2.1. ĠĢ Ġle Ġlgili Stresin Nedenleri 

 ĠĢ ile ilgili stresin nedenleri gruplandırılırken, bir çok araĢtırmada hep aynı 

benzer sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Genel olarak örgütün fiziki koĢulları, yönetimi, kariyer 

planlaması ile ilgili stres nedenleri en baĢlarda yer almaktadır.  

 

 

 

                              ġekil 2: İş İle İlgili Stres Nedenleri 

                                                           
37 Gürsu BaĢaran,  “Türkiye’de Otomotiv Sektörü ÇalıĢanlarında ĠĢ Tatmininin ĠĢ Stresine Etkisi” , (Yüksek Lisans 

Tezi, Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008), s.22 

ĠĢ Ġle Ġlgili Stresin Nedenleri 

Bireysel ĠĢ Stresörleri DıĢ Çevresel ĠĢ Stresörleri Örgütsel ĠĢ Stresörleri 
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Dinamik iĢ dünyası, iĢ güvencesindeki endiĢe, ekonomik dalgalanmalar iĢ 

görenlerin sürekli olarak stres içinde yaĢamasına neden olmaktadır. ĠĢ stresi, iĢle ilgili 

stresörlerin,  iĢ görenin sınırlarını zorlamasından oluĢmaktadır. ĠĢ ve stres arasında genel 

bir bağlantı bulunmaktadır. ĠĢ yerindeki strese neden olanlar etkenleri Schermerhorn 

(1989), çalıĢma saatleri, vardiya usulü çalıĢma, fiziksel tehlike varlığı, sorumluluk 

fazlalığı, iĢsizlik korkusu, görevle ilgili beklentiler, rollerle ilgili yaĢanan belirsizlikler, 

kiĢilerarası yaĢanan sorunlar, gereğinden fazla veya yavaĢ mesleki ilerleme olarak 

sıralamıĢtır.
38

 ÇalıĢma saatlerinin, insanların yaĢam Ģekillerine uygun olması 

gerekmektedir. Gece saatleri insanların dinlenme ve uyuma saatleri olduğu için, buna 

dikkat edilerek iĢ saatleri belirlenmelidir. Uzun süreli çalıĢma saatleri yerine vardiya 

usulü çalıĢma ile iĢ yükü dengelenmelidir. ĠĢle ilgili tehlikelere karĢı uygun araç gereç 

ve donanım iĢ veren tarafından sağlanmalıdır. ĠĢ güvencesinin olmaması ve iĢsizlik 

korkusu strese neden olan etmenlerin baĢında gelmektedir. ĠĢ ortamındaki iliĢkilerin 

kalitesi de iĢ stresini etkilemektedir. KiĢiler arası yaĢanan sorunlar iĢ veren tarafından 

uygun ayarlamaların yapılmasıyla ortadan kaldırılmalıdır. Gereğinden fazla mesleki 

ilerleme ile iĢ tecrübesi kazanma engellenmekte, dolayısıyla ilerideki çıkabilecek 

sorunlara karĢı iĢ gören hazırlıksız yakalanmaktadır. Bunun tam tersi durumlarda da hak 

edilen ilerlemenin verilmemesi büyük bir stres kaynağıdır. 

 ĠĢ stresi, her iĢ yerinin kendine özgü ortamı içinde ortaya çıkan sorunlar olarak 

da tanımlanmaktadır. Bu sorunlar, iĢ yerindeki fiziki yapıdan (havalandırma, 

ıĢıklandırma, gürültü, teknolojik imkanlar …vb.), iĢ yükünden, iĢ yoğunluğundan, iĢin 

monotonluk düzeyinden, rol belirsizliğinden, rol çatıĢmasından, amirlerle iliĢkilerden, 

terfi imkanlarından, kararlarda söz sahibi olma durumundan gibi sorunlar olarak 

sıralanmıĢtır.
39

 Örgütteki fiziki koĢulların uygun olmaması çalıĢanlar üzerinde olumsuz 

bir etki yaratmaktadır. ĠĢ yükünün dengeli dağıtılmamıĢ olması, iĢin yoğunluğunun 

yüksek olması veya tam tersi iĢin çok monoton olması örgütte strese neden olmaktadır. 

Kimin hangi iĢi yapıp yapmayacağının ilk baĢta belirlenmesi gerekmektedir. Eğer bu 

yapılmazsa çalıĢanlar arasında bir karmaĢa ortaya çıkacaktır. Amirlerin astlarına karĢı 

                                                           
38 Fatma ġafak Ağma, “ĠĢ YaĢamında Stresin Nedenleri ve Olumsuz Etkileri”, (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans 

Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007), s.30 
39 Aydın Çivilidağ, “Anadolu Lisesi ve Özel Lise Öğretmenlerinin ĠĢ Tatmini, ĠĢ Stresi ve Algılanan Sosyal Destek 

Düzeylerinin KarĢılaĢtırılmasına Yönelik Bir Analiz”, (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003), s.23 
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tutumu eĢit ve adil olmalıdır. Örgütte kararlara katılma ile iĢ görenler kendilerini 

örgütün bir parçası olarak göreceklerdir. 

 AĢırı iĢ yükü veya az çalıĢma, iĢin niteliği, örgütsel yapı ve iklim, rol 

davranıĢları, rol belirsizliği, örgüt içi etkileĢim ve iletiĢim, örgütteki değiĢim ve 

yeniliklerin yarattığı belirsizlik,  sosyokültürel yapı, teknolojik değiĢim, hukuki ve 

politik yapı gibi unsurlar da iĢ stresine neden olmaktadır.
40

 Örgüt içi etkileĢimin kaliteli 

olması, iletiĢimin sadece dikey değil tüm birimler arasında yapılması gerekmektedir. 

Örgütte her hangi bir değiĢiklik yapılacağı zaman bununla ilgili olarak iĢ görenlerin 

bilgilendirilmesi ile iĢsiz kalma duygusu engellenecektir. Aynı Ģekilde teknolojik 

değiĢimler de iĢ görenler arasında iĢten çıkarılma korkusu geliĢtirebilir. Bu nedenle 

yapılacak değiĢiklik iĢ görenlere anlatılmalıdır. 

 Sonuç olarak iĢ stresine neden olan iĢ stresörlerini üç baĢlık altında 

toplayabiliriz. Bireysel nedenler, dıĢ çevresel nedenler ve örgütsel nedenler. 

 2.2.1.1.Bireysel ĠĢ Stresörleri 

 Bireysel iĢ stresörleri, iĢ görenin kendisi ile ilgili olan stres nedenleridir. Bireysel 

stres kaynakları ile bireysel iĢ stresörleri benzerlikler taĢımaktadır. ĠĢ görenin iĢinde 

yaĢadığı stres normal hayatını da etkilediği için, bireysel iĢ stresörleri ile bireysel stres 

kaynakları birbirini tamamlayan, sarmal iliĢkiler gösteren nedenler olmaktadır.   

ĠĢ görenlerin kiĢilik yapısı (A tipi- B tipi), cinsiyeti, yaĢı, çevresini nasıl 

algıladığı, olaylara bakıĢ açısı, kendini algılaması, kendini yeterli olarak görüp 

görmemesi, dıĢ referanslı yani baĢkasının güdümünde olması veya tam tersi iç referansa 

sahip olması, tepki verme tarzı, psikolojik dayanıklılığı, kontrollü olup olmaması, diğer 

kiĢilerle iletiĢim becerileri, değiĢimlere uyum sağlayabilme potansiyeli, iĢ tecrübesi, 

öğrenme Ģekli gibi bireysel özellikler kiĢilerde farklılık yaratacağından, stresle ilgili 

olarak bireysel farklılıklar da yaratmaktadır. Bunun sonucunda bireysel iĢ stresörleri her 

iĢ gören için değiĢik Ģekillerde ortaya çıkmaktadır.  

                                                           
40 Süheyla Alkaya Ferhanoğlu, “ĠĢ Stresi:Türkiye’deki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde ÇalıĢan Uzman 

Psikiyatrist Hekimlerinin ĠĢ Stres Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama”, (YayınlanmamıĢ Yüksek 

Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009), s.27 
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Bireysel iĢ stresörleri, her iĢ gören için farklı seviyelerde etkili olmaktadır ki 

bunun nedeni her iĢ görenin farklı kiĢilik özelliklerine sahip olup, bu stresörlere farklı 

tepkiler vermesindendir. 

2.2.1.2.DıĢ Çevresel ĠĢ Stresörleri 

 ĠĢ görenler örgütün içinde çalıĢırken, örgütün çevresi ile de etkileĢim içindedir. 

Örgütün dıĢ çevresindeki her hangi bir değiĢim örgütü ve dolayısıyla da iĢ göreni 

etkilemektedir. 

Bütün sistemler belirli bir ortamda faaliyet göstermektedirler. Örgütün sınırları 

dıĢında kalan her Ģey dıĢ çevreyi oluĢturur. Bir örgütün dıĢ çevresel unsurları: Doğal 

koĢullar, sosyal koĢullar, ekonomik koĢullar, finansal koĢullar, müĢteriler, rakipler, 

teknoloji, politik koĢullar, satıcılar, kamuoyudur.
41

 Her sistem bir çevre tarafından 

kuĢatılmaktadır. Örgütün içinde bulunduğu çevrenin doğal koĢullarına göre hareket 

edilmesi gerekmektedir. AĢırı sıcak veya aĢırı soğuk bir çevredeki iĢletme, iĢ 

görenlerinin bu olumsuzluklardan etkilenmemesi için uygun çalıĢma Ģartları oluĢturmak 

zorundadır. Canlılar uygun yaĢam sıcaklıklarında faaliyet gösterirler. Sosyal ve 

ekonomik koĢullar iĢ görenin iĢten sonraki zamanını değerlendirmesi açısından 

önemlidir. Örgütlerde iĢ görenlerin yaptığı iĢ, müĢteri özelliklerine paralel olmalıdır. 

MüĢteri memnuniyeti örgütün yaĢaması için önemlidir.  

DıĢ çevredeki siyasal ve yönetsel baskılar, ekonomik, sosyal, teknolojik 

belirsizlikten etkilenmekte ve dıĢ çevredeki değiĢim hareketleri iĢ görenleri 

etkilemektedir. Siyasal ve yönetsel baskılar iĢ görene yeni rol kalıpları sunarak yeni 

davranıĢ Ģekillerini pekiĢtirir. Ekonomik belirsizlikler iĢ görenin gelir düzeyini 

etkilemektedir. ĠĢ güvenliğinin riskli bir duruma gelmesiyle de yaĢamsal kaygı ve onun 

neticesinde stres ortaya çıkmaktadır. Teknolojik değiĢmeler iĢ görende teknolojik 

kullanım güçlüğü yaratabilir. Bu teknolojik güçlükler de strese yol açmaktadır.
42

 

Örgütlerin içinde bulunduğu dıĢ çevre faktörleri her ne kadar örgütü etkiler gibi görünse 

                                                           
41 Tamer Koçel, ĠĢletme Yöneticiliği, 12.Basım, Ġstanbul: Beta Basım A.ġ., 2010, s.675 
42 Faruk Kalay, “BiliĢim Teknolojilerinin ĠĢ Stresi ve ĠĢ Doyumu Üzerindeki Etkileri: Kuram ve Türk Bankacılık 

Sektöründe Bir uygulama” , (YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ,2009), 

s.41 
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de aslında iĢ görenleri etkilemektedir. Bu faktörlerden etkilenen iĢ görenin yaĢayacağı 

stres de iĢi ve bağlantılı olarak örgütü etkileyecektir. 

 ĠĢ görenin mensup olduğu sosyo-kültürel yapı, kültür öğeleri gibi toplumsal 

nitelikli faktörler fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozarak, iĢiyle ilgili stresörler 

yaratabilmektedir.
43

 YurtdıĢında çalıĢan iĢ görenleri sahip olduğu kültürel yapıları, 

gittikleri ülkelerin kültürel yapılarına uymadığı için sorunlar yaĢamaktadırlar. Sahip 

olunan kültür öğelerinin çalıĢtıkları ülkenin kültür öğelerine uygun olmaması ile karĢı 

karĢıya kaldıklarında stres yaĢamaktadırlar. Bu nesilden bir sonraki nesillerde ise uyum 

daha iyi sağlansa bile tam bir kültürlenme gerekmektedir. 

 Connor ve Worley’e (1991) göre de iĢ ile ilgili olarak değiĢimler görülmektedir. 

ÇalıĢma gruplarında, iĢ sorumluluklarında, iĢ süreçlerinde, donanım ve teknoloji 

kullanımında değiĢimler görülebilir. ĠĢ görenler gelecekleri hakkında kesinlik 

hissetmedikçe bu tür değiĢimler stresörler haline gelebilmektedir. DeFrank ve 

Ivancevich’e (1988) göre de iĢletmelerde yeni teknolojik ilerlemeler iĢ görenler 

üzerinde stres yaratmaktadır. Ġlerleyen ve geliĢen dünya teknolojisi iĢgücünü gereksiz 

kılmaya baĢlamıĢtır.
44

 Kendini örgütte gereksiz görmeye baĢlayan iĢ gören stres 

yaĢamaya baĢlamıĢtır. Artık günümüzde yüzlerce iĢ görenin yapabileceği bir iĢi 

makineler daha hızlı ve daha hatasız olarak gerçekleĢtirmektedir. BiliĢim 

teknolojilerindeki ilerleme iĢ görenlerin açısından stresördür. 

 ĠletiĢim ve biliĢim teknolojileri ve buna bağlı olarak bilgisayar 

uygulamalarındaki geliĢmeler  “bilgi çağı”nı ortaya çıkarmıĢtır. Böylelikle yeni 

düĢünce, yaklaĢım ve davranıĢ biçimleri geliĢmiĢtir.
45

 ĠĢ görenlerin bilgi çağına ayak 

uydurmaları için önce kendileri sonra da örgütleri gerekli eğitimleri sağlamalıdır. 

Hizmet içi eğitimlerle iĢ görenlerin iĢle ilgili bilgi ve teknolojik geliĢmesi sağlanmalıdır. 

                                                           
43 Bilge Zeynep Karacaoğlu, “Anesteziyologlar ve Cerrahların ĠĢ Stresi ve TükenmiĢlik Sendromu Açısından 

KarĢılaĢtırılması”, (Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reaminasyon Anabilim 

Dalı, 2010), s.31 
44 Erhan Kaya, “ĠĢ Stresi ve TükenmiĢlik Duygusunun ĠĢten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri:Sağlık Personeli 

Üzerinde Bir Uygulama”, (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Gebze Ġleri teknoloji Enstitüsü  Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2010) s.29 
45  Koçel, a.g.e. , s.436 
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 DıĢ çevre değiĢtikçe, örgüt; örgüt değiĢtikçe de iĢ hayatı ve dolayısıyla iĢ 

görenler etkilenmiĢtir. Bu durum ise iĢ görenler üzerinde stres yaratmaktadır. ĠĢ 

görenlerin yeni durumlara uyum sağlamaları gerekmektedir. Bunun için ortak yapılan 

çalıĢmalarla, yeni durumlara adaptasyon hızlı bir hale getirilmelidir. 

 

2.2.1.3.Örgütsel ĠĢ Stresörleri 

 ĠĢ stresine neden olan stresörlerin baĢında örgütsel kaynaklı stresörler gelir. ĠĢ 

görenler bu stresörler üzerinde değiĢiklik yapma imkanına sahip değildirler. Bu 

stresörler değiĢtirilemez olabilseler de iĢ görenin bunun bilincinde olması dolayısıyla, iĢ 

stresörlerine karĢı durabilme yeteneği geliĢtirilebilinir.  

ĠĢ hayatından kaynaklanan strese “örgütsel stres” denilmektedir. ĠĢ yaĢamının 

niteliğinden kaynaklanan stresörleri, niceliksel ve niteliksel iĢ yükü, iĢ hayatındaki rol 

çatıĢması, ve belirsizliği, bireye sunulan fiziki ve ekonomik ve psiko-sosyal Ģartlar ve 

imkanlar, bilgisayara bağlı iĢ yapmanın meydana getirdiği tekno-stres, kiĢinin çalıĢma 

arkadaĢlarıyla olan iliĢkisinden kaynaklanan sosyal destek eksikliği, yetersiz bireysel 

otonomi, sorumluluğa denk olmayan etki, kariyer geliĢim endiĢesi, örgütsel politikalar, 

örgütsel iklim, örgütsel yapı olarak sıralamak mümkündür.
46

 Örgütsel stresle ilgili 

stresörlerin gruplandırması farklı grup adlarıyla, değiĢik Ģekillerde yapılabilir. Her bir 

stresörü tek tek incelemek yerine , iĢ görenin etkilenmesi bakımından ana bölümlere 

ayırarak incelemek gereklidir. ĠĢ yaĢamındaki stresörleri gruplandırarak sıralarsak, Ģu 

Ģekilde bir gruplandırma yapabiliriz: 

1.Örgütsel Politikalardan Kaynaklanan Stresörler, 

2.Örgütsel Yapıdan Kaynaklanan Stresörler, 

3.ĠĢin Yapısından Kaynaklanan Stresörler, 

4.KiĢiler Arası ĠliĢkilerden Kaynaklanan Stresörler. 

                                                           
46  Kaya, “a.g.e., s.30 
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ġekil 3: Örgütsel İş Stresörleri 

2.2.1.3.1.Örgütsel Politikalardan Kaynaklanan Stresörler 

Her insanın nasıl bir yaĢam tarzı varsa her örgütün de aynı Ģekilde, onun yaĢam 

tarzı olan örgütsel politikaları vardır. Örgütsel politikalarda,  örgütün tüm iĢleyiĢ 

biçimleri yer almaktadır. 

Örgütün yaĢamını sürdürmesi esnasında, ne, ne zaman, nasıl, nerede, kim 

tarafından, neden, hangi maliyetle, hangi sürede, hangi kalitede gibi sorularına verdiği 

cevaplar, o örgütün politikasıdır.
47

 Bu politikalar örgütün yaĢamını ne Ģekilde 

sürdüreceğini yönlendirirken, örgüt içinde çalıĢmakta olan iĢ görenleri de yakından 

etkilemektedir. Bu etkileĢim olumlu yönde olduğunda iĢ gören açısından bir sorun teĢkil 

etmezken; olumsuz etkileĢimde iĢ stresi yaratmaktadır. 

Adil olmayan performans sistemleri, ödeme yetersizlikleri, katı politik kurallar, 

rotasyonlar, prosedür boĢlukları, yetersiz görev dağılımları, rol çatıĢmaları, rol 

fazlalıkları, politik etkenler gibi faktörler örgütlerin politikalarından kaynaklanan 

stresörleridir. Ücret yetersizliği, hak edilen ücretin alınmadığı düĢüncesi ve ücretin 

ihtiyaçları karĢılamaya yetmemesi, yükselmeyle birlikte oluĢacak değiĢmeleri ve hak 

ettiğini düĢündüğü halde yükselememe düĢüncesi, uzun çalıĢma süreleri sonucunda 

                                                           
47 Koçel, a.g.e. , s.155 
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yorgunluk, bitkinlik iĢ görenlerde stres yaratmaktadır.
48

 Adil olmayan performans 

sistemleri iĢ görenlere en fazla zarar veren stresörlerden biri olmaktadır. ĠĢin 

karĢılığında alınan ücretlerin yetersizliği iĢ gören açısından sorun teĢkil etmektedir. ĠĢ 

gören iĢ dıĢındaki yaĢamını sürdürebilmek için bir gelir kazanmalıdır. Yetersiz ücret ve 

maaĢ dengesizliği nedeniyle örgütte çalıĢanlar arasında stres oluĢmaktadır. Örgütün 

ücret politikalarındaki sorunlar sonucu iĢ görende iĢi bırakma, iĢe geç gelme, iĢi uygun 

yapmama gibi eğilimler ortaya çıkabilmektedir.  

Örgütte yetki ve sorumluluklarda bir denge olmalıdır. Verilen yetkiler, 

sorumluluklar açısından yetersiz geliyorsa, iĢ gören karĢılaĢacağı bir problemin 

çözümünde çaresiz kaldığını hissedecektir. Bunun tam tersi durumlarda  yetkilerin çok 

olup, hiçbir sorumluluk alınmaması da örgütün devamı için sakıncalı olabilecek 

kararların alınması ve bunların sonucunda kararları alan ve uygulatan yetkiliye karĢı 

hiçbir yaptırımın uygulanamaması örgüte zarar verecektir. Zamansız ve habersiz 

yapılan rotasyonlarla örgüt içinde sık sık yer değiĢtirme iĢ görenin günlük yaĢamını, aile 

düzenini de bozmaktadır. Görevle ilgili sorumlulukların ve iĢ tanımlarının tam anlaĢılır 

olmaması iĢ görenler üzerinde stres yaratmaktadır.  

Birbiri ile çeliĢen iki iĢi birden yapmak ta iĢ görenler açısından stres yaratacak 

faktörlerdendir. Aynı anda birden fazla amire karĢı sorumlu olma, iĢ yükü ve rol 

karmaĢası ortaya çıkarabilmektedir. Prosedür boĢluklarının olması  iĢin devam 

ettirilmesini zora sokacak engeller ortaya çıkmaktadır. Örgütlerin politikaları 

planlanırken her türlü sorun, öngörü ile planlanmalıdır. Yetersiz görev dağılımları, iĢ 

yükü ve rol karmaĢası getirebilmektedir. 

Örgütsel politikaların oluĢturulması sırasında dikkatli analizlerle bu politikalar 

oluĢturulmalıdır. Örgütsel politikalar uygulanırken, stres yaratan nedenler değiĢtirilip 

düzeltilmeli, sorun çözülemiyorsa, ortadan kaldırılmaya çalıĢılmalı, iĢ görenlerin 

politikaların olumsuz yönlerinden etkilenmemeleri sağlanmalıdır. ĠĢ görenler de stres 

yaratıcıları doğru algılayıp buna karĢı koyabilmelidir.  
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2.2.1.3.2.Örgütsel Yapıdan Kaynaklanan Stresörler 

Örgütsel yapı ve uygulamalar iĢ gören üzerinde etkili olmaktadır. Kariyer 

planlama ve değerlendirme ölçütleri, yetki ve sorumluluk sınırları, terfi imkanları 

örgütsel yapıdan kaynaklanan stresörlerdendir. 

Örgütsel yapı ile ilgili stres kaynaklarının baĢında değerlendirme ve kariyer 

sorunları gelmektedir. ĠĢletmelerde değerlendirmenin nesnel ölçütler ile yapıldığı 

konusunda Ģüphelerin olması, baĢarı değerleme standartlarının uygunsuzluğu, terfi 

olanağının olmaması veya terfide subjektif tutumlar, yetersiz veya hızlı terfi, hırs ve 

baĢarı duygusunun engellenmesi, iĢ görenlerin değerlendirme sistemini anlayamaması 

veya bu sisteme inanmaması, yeterince bilgilendirilmemeleri gibi etkenler çalıĢanlar 

için stres kaynağı olmaktadır. Örgüt içinde adil olmayan baĢarı değerlendirmelerine 

göre yapılan kariyer planlama ve geliĢtirme uygulamaları da, liyakat esasına uymadığı 

için kiĢiler arasında çatıĢmaya, dolayısıyla da strese neden olmaktadır.
49

 Kariyer 

planlamasının doğru yapılmadığı örgütlerde kiĢiler arası çatıĢma kaçınılmaz olurken, bu 

durumdan örgüt de etkilenecek ve örgütün devamının sağlanması tehlikeye girecektir. 

AĢırı disiplinli çalıĢma ortamlarında, sıkıcılık artıp kiĢiler arası dengeler 

bozulacağından dolayı iĢ görenler büyük bir stres altına gireceklerdir. Örgüt içi 

haberleĢmenin dikey değil her yöne olması gereklidir. Her birim kendi aralarında bilgi 

alıĢ veriĢi yapabilmelidir. HaberleĢme ağı bu yapıya uygun olmalıdır.  

Yeteneklerin kullanılmadığı bir örgütte geliĢme ve ilerleme duracağından dolayı, 

iĢ görenlerin iĢi algılama ve değerlendirmesi de durağanlaĢacaktır. ĠĢ görenler, karar 

vermek için yeterli yetkiye sahip olmalı, kararlara katılımları ile kendilerini örgütün bir 

parçası olarak görebilmelidirler. 

Örgütlerde yetki ve sorumluluklar belli mevkilere dağıtılmalı, aralardaki iliĢkiler 

koordineli olmalıdır. AĢırı sorumluluk ve yetkiler, yetki devri ile aĢılmaya 

çalıĢılmalıdır. Örgütteki iĢ, iĢ görenler arasında uygun bir Ģekilde paylaĢtırılmalı, aĢırı 

                                                           
49 Abdullah Soysal, “Farklı Sektörlerde ÇalıĢan ĠĢ Görenlerde Örgütsel Stres Kaynakları: KahramanmaraĢ ve 

Gaziantep’te Bir AraĢtırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:14, 

2009,  s.359 



 
 

29 

 

sorumluluk ve yetki ile iĢ gören üzerinde ağır bir yük haline getirilmemelidir. Bunun 

aksi durumlar iĢ görenler üzerinde ağır stres yaratmaktadır. 

2.2.1.3.3.ĠĢin Yapısından Kaynaklanan Stresörler 

Genel olarak örgütlerde yapılan iĢin yapısı ile ilgili stresörleri beĢe ayırıp 

inceleyebiliriz. Bunlar, iĢ yoğunluğu ve monotonluğu, zaman baskısı, iĢte tehlike 

unsurunun varlığı, rol belirsizliği ve rol çatıĢması, vardiyalı çalıĢma düzenidir.
50

  ĠĢlerin 

önceden belirlenmiĢ sürelerde bitirilememesi iĢin uzamasına, iĢ görenin dinlenmesi için 

gerekli olan zamanın ise kısalmasına neden olmaktadır. Böyle bir durumda iĢ görenler 

büyük bir stres altına girmekte ve zincirleme olarak iĢten soğumaya baĢlamaktadırlar. 

ÇalıĢma saatlerindeki belirsizlikler ve zaman baskısı altında çalıĢma da aynı Ģekilde iĢin 

yapısından kaynaklanan örgütsel stres faktörlerindendir. Zaman baskısı altında 

çalıĢmak, iĢlerin yetiĢtirilememesi korkusu yaĢatacağından, politikalar belirlenirken 

gerçekçi yaklaĢımlar seçilerek zaman baskısı ortadan kaldırılmaya çalıĢılmalıdır.  

Örgütteki iĢle ilgili olarak tehlike unsuru, iĢ görenleri iĢten soğutmakta ve 

uzaklaĢtırmaktadır. ĠĢte tehlike unsuru varsa uygun donanımlarla iĢ görenler 

çalıĢtırılmalıdır. ĠĢin riskine göre gerekli iĢ güçlüğü tazminatları uygulanmalıdır.  

Yapılan iĢin hızı da stresi etkilemektedir. Yapılan iĢin aĢırı monoton olması veya 

tam tersi iĢin aĢırı yoğun olması, iĢ görende stres yaratmaktadır. ĠĢ yoğunluğu ile iĢ 

gören kiĢisel ihtiyaçlarını karĢılayamamakta, uygun dinlenme ortamı olmadığı için aĢırı 

yorulmakta ve yıpranmaktadır. Bu durum da aĢırı bir stres ve iĢ gücü kaybına neden 

olmaktadır.  

Vardiya düzeni sağlığı ve esenliği iki temel noktadan etkilemektedir. Birincisi 

vardiya düzeni özellikle uyku ve sindirim açısından bedenin biyolojik ritmi ile 

uymamasıdır. Ġkincisi aile hayatını ve sosyal hayatı bozmasıdır. AraĢtırmalarda gece 

vardiyası çalıĢanlarının bir ila iki buçuk saat daha kısa uyudukları, rüyalı rem 

uykusunun daha kısa olduğu saptanmıĢtır. Bunların sonucunda da kiĢi kendini sürekli 
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olarak yorgun, huzursuz, sinirli ve gergin hissetmektedir.
51

 ĠĢin yoğunluğuna göre 

uygulanabilecek olan vardiya usulünün karĢılığında, iĢ görenlerin ücret farkları uygun 

olmalıdır. 

ĠĢin yapısından kaynaklanan bu stresörler aĢırı seviyelerde oluĢtuğunda olumsuz 

stres yaratmaktadır. Eğer bu stresörler yeterli bir seviyeye çekilebilinirse, iĢ görenin 

çalıĢmasına olumlu yönde etki yapabilecektir. 

ĠĢ gören gününün büyük bir kısmını iĢi ile geçirmektedir. Türkiye’deki ortalama 

günlük çalıĢma süreleri dikkate alındığında, bunun uzun bir zaman dilimini kapsamakta 

olduğu görülmektedir.  

Haftalık çalıĢma saatlerinde Fransa 35 saat ile en az çalıĢma yapılan ülke iken, 

Almanya 38 saat, Çin, Ġtalya, Japonya, Meksika, Amerika BirleĢik Devletleri 40 saat, 

Türkiye’de ise haftalık çalıĢma saati 45 saat ile ortalamanın üstünde kalan ülkelerden 

biridir. Hindistan, BirleĢik Arap Emirlikleri ise 48 saatle en yüksek haftalık çalıĢma 

saatine sahip ülkelerdir.
52

 Bu veriler ortalamaları yansıtmaktadır. Bilindiği üzere kamu 

alanları dıĢındaki çalıĢma süreleri daha uzun olmaktadır. ÇalıĢma saatleri böylesine 

uzunken, iĢ görenlerin saatlerini geçirdiği çalıĢma ortamları da her türlü stresörden 

arındırılmalıdır ki, iĢ görenden en yüksek verim alınabilsin. Öğretmenlerin çalıĢma 

saatlerine bakılacak olursa bu ortalamalarla uyumludur. 

ÇalıĢma ortamının, iĢin istenilen düzeyde yapılması için düzenlenmemesi 

çalıĢanların kısa sürede yorulmalarına, iĢten tatmin olmamalarına, çalıĢma ortamından 

uzaklaĢmalarına, ve verimli çalıĢamamalarına neden olmaktadır. Böyle bir çalıĢma 

ortamında iĢ görenin stres yaĢamaması da mümkün değildir. ÇalıĢma ortamının fiziksel 

Ģartlarından kaynaklanan stresörler Ģunlardır: Aydınlatma yetersizlikleri, gürültülü 

çalıĢma ortamı, ısının yanlıĢ ayarlanması ve çalıĢma ortamının kalabalık olmasıdır. 

Kötü ıĢıklandırma, sıkıntılı bir çalıĢma ortamının doğmasına, göz sinirlerinin 

yıpranmasına, zayıflamasına, geçici körlüklere, göz kamaĢmasına, uygunsuz renklerin 
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kullanımı strese neden olmaktadır. Gürültü ise iĢ gören üzerinde iĢitme duyarlılıklarının 

azalmasına neden olmaktadır. Ġnsanlar için en ideal ses düzeyi elli desibel ve daha 

altıdır. Dylan’a göre gürültünün üç etkisi bulunmaktadır. ĠĢitme kaybı oluĢabilir, iĢ 

görenlerin normal sesleriyle iletiĢim kurmasını engeller, kendini kötü hissetme ile 

birlikte stres doğurur. Kalabalık iĢ ortamlarında gürültü artar, kalabalık çalıĢma, gizlilik 

ve kiĢiye özgü olmayı ortadan kaldırdığı için stres nedenidir. AĢırı sıcak ve aĢırı soğuk 

ortamlarda da yorgunluk, sinirlilik, kazalar, baĢ ağrısı ve performans düĢüklüğü 

yaĢanır.
53

 ÇalıĢma ortamlarının, iĢ görmeye uygun olmaması sonucunda, iĢ görenin 

yaĢayacağı stres, örgüte de yansıyacağından gerekli önlemler alınarak, çalıĢma 

ortamının iyileĢtirilmesine çalıĢılması örgütün de yararına olacaktır. 

2.2.1.3.4.KiĢiler Arası ĠliĢkilerden Kaynaklanan Stresörler 

Ġnsan sosyal bir varlık olduğundan dolayı diğer kiĢilerle etkileĢim halindedir. 

KiĢiler arası iliĢkiler örgütlerde de bulunmaktadır. ĠĢ ortamındaki olumlu iliĢkiler, iĢ 

görenler açısından çok önemlidir. Bunun tam tersi durumlarda ise kiĢiler arası olumsuz 

iliĢkiler büyük bir stres kaynağı  teĢkil etmektedir. 

Örgütlerde yaĢanan duygusal taciz (mobbing), örgütün sağlığını bozarak, iĢ 

görenlerin memnuniyetini ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyerek, stres 

yaratmaktadır.
54

 Mobbing kiĢiler arası iliĢkilerin olumsuz yönde geliĢerek önce 

psikolojik olarak ,  sonra daha da Ģiddetlenmesi sonucunda fiziksel olarak insanlara etki 

etmektedir. Mobbing nedeniyle psikolojik veya fiziksel olarak Ģiddete maruz kalan 

çalıĢanlar, bu durumu gizleme yoluna giderlerse, çözümden çok Ģiddetin artmasına 

zemin hazırlamıĢ olurlar. Bu nedenle böyle bir durumla karĢılaĢılması durumunda, iĢ 

görenler bunu saklamamalı, yetkili makamlara bildirme yolunu tercih etmelidirler.  

ÇalıĢanlar arasında görüĢ farklılıklarının olması doğaldır. Ama bu farklılıklar 

sorun yaratıyorsa iĢ görenler için stres yaratır. DıĢlanmak, kıskanılmak ileri geri 

konuĢmalara yani dedikodulara yol açabilir. Bu durumda da stres ortamı oluĢmuĢ olur. 

Rekabetin fazlası da örgütü yaĢanılmaz hale getirmektedir. Rekabetin sınırları örgüt 
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tarafından belirlenmeli, haksız rekabet önlenmelidir. Duygusal içerikten yoksun iletiĢim 

de stres yaratan bir diğer faktördür.
55

 ÇalıĢanlar arasında sosyal destek olması ve 

iliĢkilerin kuvvetli olması stresi azaltır. YaĢanılanların paylaĢılması, ortak değerler 

üretirken birlikteliğin doğmasına neden olmaktadır. KiĢiler arası iliĢkilerde uyumun 

bulunması iĢten doğan stresi azaltacağından, iĢ verenler ve  iĢ görenler uygun iletiĢim 

kanallarını doğru bir biçimde kullanmalıdır.  KiĢiler arası iliĢkilerini iyi 

düzenleyemeyenler olumsuz bir ortamın ortaya çıkmasına neden olmaktadırlar. ĠliĢkiler 

bozulunca örgütteki iĢ akıĢı sekteye uğrayacağından, olumsuzluklar örgütü kötü 

etkileyecektir. 

ĠĢ görenlerle iĢ veren arasında da iliĢkiler iyi düzenlenmelidir. Üstler astlarının 

baĢarılarını ödüllendirerek, onların örgüt için ne denli önemli olduğunu göstermelidir. 

Bu yapıldığı zaman da iĢ görenlerde örgüte karĢı aidiyet duygusu geliĢir ve örgüt bu 

durumdan olumlu etkilenir. Üstün aĢırı cezalandırıcı davranıĢları ise tam tersi bir durum 

yaratarak, iĢ görenlerin olumsuz etkilenmesine, dolayısıyla da örgütün olumsuz 

etkilenmesine neden olmaktadır. 

Örgütler, alt sistemleri olan açık bir sistemdir. Bu nedenle de sistem unsurları 

içindeki uyum sistemin bütününü etkilemektedir. KiĢiler arası iliĢkilerin olumlu 

kurulduğu örgütlerde stres daha az yaĢanıp, paylaĢılacağı için bu konuda kiĢiler 

kendilerini geliĢtirmek durumundadır. 

 2.2.2. ĠĢ Ġle Ġlgili Stresin Sonuçları 

 ĠĢ yaĢamında karĢılaĢılan stresin birçok  sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlar 

iĢ göreni, iĢ ortamında olumsuz etkilediği gibi, özel yaĢamında da etkilemektedir.  

 Stresten kaynaklanan bazı performans sorunları Ģunlardır: Verimin azalması, rol 

çatıĢmaları, bireysel moral sorunları, bireysel kariyer sorunları, iletiĢim sorunlarıdır.
56

 ĠĢ 

görenler örgütün bir parçası olduğundan dolayı, stres altında çalıĢma sonucu bazı 

olumsuzlukların geliĢmesiyle performans düĢüklüğü  yaĢayabilmektedirler. ĠĢ 

performansının yüksekliği iĢ görene bağlıdır. ĠĢ stresinin olumsuz sonuçları, çalıĢanları 
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olumsuz yönde etkileyeceğinden verim düĢmektedir. ĠĢ görenler arasında oluĢan rol 

çatıĢmaları da stres sonucunda, iĢin yapılıĢında meydana gelen aksaklıklar sonucu, iĢ 

görenlerin rollerinde oluĢan karıĢıklıklar sonucu ortaya çıkmaktadır. ĠĢ stresi iĢ 

görenlerin verimini düĢürünce, oluĢan olumsuz durum bu sefer morali de bozmakta, bu 

da örgütteki iklimi olumsuz yönde değiĢtirmektedir. Moralin düĢmesi motivasyonu 

azaltacağından, yine örgütte verim düĢüklüğü yaĢanacaktır. ĠletiĢim kanalları da stresten 

etkilenmektedir. ĠletiĢimde alıcı ile gönderici arasındaki stresten kaynaklanan tutumlar, 

karĢılıklı Ģekilde birbirlerini olumsuz etkileyecektir. 

 2.2.3. ĠĢ Hayatında Stresle BaĢa Çıkma Yöntemleri 

 ĠĢ hayatındaki stresten kurtulmak için iĢ görenin tek baĢına bazı önlemler alması 

yeterli olamaz. Bireysel önlemlerin yanında örgütlerin de iĢ stresini azaltmak için 

stratejiler belirlemeleri gerekmektedir. Bu nedenle iĢ stresi ile baĢ etmede kullanılacak 

stratejiler ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; Bireysel Stratejiler ve Örgütsel Stratejilerdir. 

2.2.3.1.ĠĢ Stresiyle BaĢa Çıkmada Bireysel Stratejiler 

KiĢilik özelliklerinin değiĢtirilmesi, spor ve egzersiz yapılması, solunum 

egzersizi yapılması, gevĢeme hareketlerinin yapılması, toplumsal destek alınması, 

sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımın sağlanması, ümit ve iyimserliğin 

arttırılması, zaman yönetiminin yapılması gibi stratejilerle bireysel olarak iĢ stresine 

dayanıklılığın arttırılması gerekmektedir.
57

 KiĢilik özelliklerinin tamamını değiĢtirmek 

mümkün olmayacağından, bazı özelliklerin yumuĢatılması durumuna gidilmelidir. B 

tipi kiĢilik özelliklerine sahip olmak strese karĢı bir set oluĢturmak gibidir. Ġyimser bir 

tutum sergilemek , kiĢileri  zorluklara karĢı dolayısıyla da strese karĢı koruyacaktır. 

Spor ve egzersizle iĢ görenler kendilerine zaman ayırmalı, sporun yararlı 

sonuçlarını göz ardı etmemelidirler. Spor ve egzersiz, duygusal ve fiziksel olarak 

kiĢileri daha dayanıklı hale getirmektedir. Solunum ve gevĢeme egzersizlerinin 

öğrenilmesi, kızgınlık ve stres anlarında bu duyguların hissedilmesinin Ģiddetini 

engellemektedir. Günümüz modern toplumları insanları yalnızlaĢtırmaktadır. Bu durum 
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sonucu kiĢilerin sosyal destek almak için psikologlara gitmesine neden olmaktadır. 

KiĢinin boĢ zamanlarında, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılması, iĢ 

ortamındaki stresten daha az etkilenmesini sağlamaktadır. 

KonuĢmak, dengeli bir sosyal ortamda dostluk kazanmak için iĢ arkadaĢlarıyla 

konuĢmak, spor etkinliklerine katılmak, yürüyüĢ, yoga ve kendini dinlemek, her Ģeyi 

orantılı yapmak, iĢ dıĢında diğer iĢleri de önemli bulmak, bahçe iĢleri yapmak, limitini 

bilmek, daha sağlıklı bir yaĢama yönelmek, iĢ faaliyetlerini planlamak gibi yollar da iĢ 

stresiyle baĢa çıkmada etkili olmaktadır.
58

 Kaliteli bir zaman yönetimi yapılmasıyla, 

randımanlı çalıĢma ve yaĢama sağlanacağından, stresin yıkıcı etkileri azalacaktır. 

Stresten korunmak için kiĢiler öncelikli olarak kendileriyle ilgili, bireysel 

inisiyatif kullanarak bazı değiĢiklikleri uygulamalıdırlar. Tüm stres faktörleri yok etmek 

olanaksız olduğu için kiĢi önce kendinden baĢlamalıdır. 

2.2.3.2.ĠĢ Stresiyle BaĢa Çıkmada Örgütsel Stratejiler 

ĠĢ stresinin azaltılması veya ortadan kaldırılması için örgütün yönetim 

kademelerindekilere büyük değiĢiklikler yapma görevi düĢmektedir. Örgütte bir stres 

yaĢanıyorsa, bu durum iyice analiz edilmeli ve ona göre gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Stres Yönetimi ile ilgili yeni stratejiler geliĢtirilmelidir. GeliĢtirilen stratejiler zaman 

kaybetmeden uygulanmaya baĢlanmalıdır.  

Yetersiz ücret ve maaĢ dengesizliğinden kaynaklanan bir stres durumu 

yaĢanıyorsa, iĢ verenler bunun çözümü için gerekli maddi kaynaklar yaratmalı; maaĢ 

dengesizliğinin yaĢandığı durumlarda piyasa araĢtırmaları yaptırarak ücretlendirmeyi 

adil bir duruma getirmelidirler. Bu tip önlemlerin alınmaması durumunda yetiĢmiĢ 

personelin kaybını yaĢayabilirler. 

Yetki ve sorumluluklarda uyumsuzluk yaĢanmaması için model alarak 

düzenlemeler yapmalıdırlar. Sorumlulukların açık bir Ģekilde tanımlanması 

gerekmektedir. ĠĢletme içinde sık sık yer değiĢtirme yerine belli aralıklarla rotasyonlara 

                                                           
58 Murat Zonana, “ĠĢ Stresinin ĠĢgörenlerin Örgütsel SosyalleĢme Düzeylerine Etkileri ve Bir AraĢtırma”, 
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gidilmelidir. ĠĢ görenlerin birbiri ile çeliĢen iĢleri aynı anda yapmaları engellenmelidir. 

Görev dağılımında her hangi bir adaletsizlik varsa düzeltilmeli, uygun iĢe uygun kiĢiler 

yerleĢtirilmelidir. Performans değerlendirme herkes için adil olmalıdır. ĠĢ görenlerin 

baĢarıları zaman kaybetmeden pekiĢtirilmesi için ödüllendirme yoluna gidilmelidir. 

AĢırı disiplinli çalıĢma ortamları yerine, uygun seviyelerde disiplin sağlayan ortamlar 

oluĢturulmalıdır. ĠĢ görenler yetenekleri doğrultusunda, uygun görevler verilerek 

istihdam edilmelidir. Örgüt içi haberleĢmenin sağlanması için uygun iletiĢim kanalları 

seçilmelidir. ÇalıĢma saatlerinden kaynaklanan bir stres durumu yaĢanıyorsa, saatler 

düzenlenirken iĢ görenlerin ihtiyacına göre ayarlamalar yapılmalıdır.  

ĠĢ zenginleĢtirme, iĢ geniĢletme çalıĢmaları yapılmalıdır. Kurumda yapılacak 

değiĢimler için önceden çalıĢanlar bilgilendirilmeli ve katılım sağlanmalıdır. 

ÇalıĢanların iĢinden ve kendisinden gurur duyması sağlanmalıdır. ĠĢ görenler arasındaki 

rekabet doğru yönetilmelidir.
59

 ÇalıĢanlar arasında aĢırı rekabetin olması, çatıĢma 

ortamı doğuracağından, rekabette aĢırıya kaçılmaması için gerekli önlemler örgüt 

tarafından alınmalıdır. ĠĢ görenleri hak ettiği takdir onlara sunulmalı, göz ardı 

edilmemelidir.  

Örgütlerde iĢ görenlerin yöneticilerden destek alamaması, düĢmanca davranıĢlar 

sergilenmesi, o örgüte zarar vermektedir. ĠĢ görenlerin yaĢayacağı stres, örgütün 

genelini de etkileyeceğinden, stres yaratan faktörler azaltılmalı veya ortadan 

kaldırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Koç, a.g.e. , s.31 



 
 

36 

 

3.TÜKENMĠġLĠK 

3.1. TÜKENMĠġLĠK  ĠLE ĠLGĠLĠ TEMEL BĠLGĠLER 

3.1.1.TükenmiĢliğin Tanımı 

TükenmiĢlik, hizmet sektöründe çalıĢanlarda, birçok kiĢiye hizmet vererek 

çalıĢanlarda, sıklıkla karĢılaĢılan bir duygulanım bozukluğudur. Sonucunda, iĢ görende 

olumsuzluklara yol açmaktadır. 

ĠĢ görenin fiziksel, duygusal ve zihinsel yorgunluğuna neden olan bir 

sendromdur. Birey iĢ yerinde yoğun duygusal beklentilerle karĢı karĢıya kaldığı zaman, 

bir süre sonra hizmet verdiği kiĢilere karĢı duyarlılığını ve ilgisini yitirmekte; kendisine 

ve hizmet verdiği kiĢilere karĢı olumsuz duygular geliĢtirmektedir. Böylece kiĢinin 

performansı düĢmekte, verdiği hizmetin kalitesi azalmaktadır. Bazı meslek 

gruplarındaki tükenmiĢlik riski diğerlerine oranla daha fazla olmaktadır. Polisler, 

avukatlar, doktorlar, hemĢireler, öğretmenler, bankacılar gibi insanlarla yüz yüze 

çalıĢanlarda bu olgu daha sık ortaya çıkmaktadır.
60

 ÇalıĢanın karĢısındaki hizmet 

bekleyenlerin yoğun ilgi istemesi, ilgilenilmek istemesi, sürekli hizmet beklemesi; bunu 

dile getirmese de iĢin gerekliliğinin bu olması, çalıĢanlarda önce stresin baĢlamasına ve 

sonra da artarak devam etmesine ve yetersiz hissetmeye yol açmasına tükenmiĢlik 

denilmektedir. TükenmiĢlik yaĢayan iĢ görenlerde karĢısındaki kiĢilere karĢı 

duyarsızlaĢma , onlara karĢı ilgiyi kaybetme baĢ göstermektedir. 

TükenmiĢlik kavramı ilk olarak 1974 yılında Herbert Freudenberger tarafından 

ele alınmıĢ, “baĢarısızlık, yıpranma, enerji ve güç kaybı veya insanın iç kaynakları 

üzerinde, karĢılanmayan istekler sonucunda ortaya çıkan bir tükenme durumu” Ģeklinde 

tanımlanmıĢtır.
61

 Maslach ve Leiter’a göre tükenmiĢlik, yavaĢ yavaĢ ve sürekli olarak 

geliĢen, insanı, kurtuluĢu zor bir girdabın içine sürükleyen bir hastalıktır. Storlie’ye 

göre, çoğu zaman bu duruma engel olmaya çalıĢılmaz, hatta bazen uyum gösterilir. 

Yaratıcılık yok olur ve daha iyisi için uğraĢ verilmez. Torun’a göre, bireyin enerji 
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kaynaklarının stres yapıcı koĢullar altında azalmasıdır. Edelwich’e göre, baĢkalarına 

yardım sağlayan mesleklerde çalıĢan bireylerde, çalıĢma koĢullarının bir sonucu olarak 

görülen; idealizm, enerji ve amaçta sürekli olarak artan bir kayıptır. Maher’e göre, 

psikosomatik hastalığı, uykusuzluğu, iĢ ve müĢterilere karĢı negatif tutumu, iĢe 

gelmemeyi, alkol yada ilaç kullanımını, suçluluğu, kötümserliği, ilgisizliği ve 

depresyonu içeren kompleks bir durumdur. Spanial ve Caputo’ya göre, iĢ ve özel 

yaĢamdaki stresle baĢ edebilme konusundaki yetersizliktir. Pearlman ve Hartman, 

tükenmiĢliğin tanımı için çoklu kavramlaĢtırma yaparak Ģu tanımları sıralamıĢlardır: 

BaĢarısızlık, yorgunluk ve duygusal olarak tükenme, yaratıcılığı yitirme, iĢe bağlılığı 

yitirme, kiĢilere karĢı yabancılaĢma, kronik strese verilen tepki, genellikle rahatsız edici 

fiziksel ve duygusal belirtilerle iliĢkili olarak,bireyin kendisine ve karĢısındakilere 

uygun olmayan davranıĢlar sergilemesidir.
62

 Birçok tükenmiĢlik tanımı yapılmıĢ ve 

literatüre kazandırılmıĢtır. TükenmiĢlik; BaĢarısızlık, yıpranma, güç kaybı, kurtuluĢun 

zor olduğu, yaratıcılığı ortadan kaldıran, amaç kaybı yaĢatan, uykusuzluk, depresyon, 

alkol-ilaç bağımlılığı, kötümserlik, ilgisizlik, yetersizlik hissi, çaresizlik, umutsuzluk, 

yorgunluk, yabancılaĢma, gibi olumsuz nitelendirilebilecek durumlarla bağlantılı bir 

duygulanım Ģeklidir. 

Günümüzde tükenmiĢliğin en yaygın ve kabul gören tanımı, aynı zamanda kendi 

adıyla anılan Maslach TükenmiĢlik Ölçeği’ni de geliĢtiren Christina Maslach tarafından 

yapılmıĢtır. Maslach’a göre tükenmiĢlik “işi gereği yoğun duygusal taleplere maruz 

kalan ve sürekli diğer insanlarla yüz yüze çalışmak durumunda olan kişilerde görülen 

fiziksel bitkinlik, uzun süreli yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk duygularının, yapılan 

işe, hayata ve diğer insanlara karşı olumsuz tutumlarla yansıması ile oluşan bir 

sendrom”dur. ĠĢi gereği insanlarla yoğun bir iliĢki içinde olan bireylerde görülen 

duygusal tükenme, duyarsızlaĢma ve düĢük kiĢisel baĢarı hissi, tükenmiĢliktir.
63

 

TükenmiĢlik stresle mücadele sonucunda, bireyin mücadelesini 

kazanamamasıyla geliĢen, sürekli yaĢanan, çok zor düzeltilebilen bir davranıĢ 
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çökmesidir. ĠĢ görenin, hizmet ettiği sektördeki kiĢilere karĢı aĢırı duyarsızlaĢması, 

onlara karĢı yabancılaĢması ve kendini soyutlamasıdır. 

3.1.2.TükenmiĢliğin Nedenleri 

TükenmiĢliğin ilk nedeni, stresin kontrol edilememesidir. ĠĢ stresinin etkileri ile 

baĢa çıkılamaması sonucunda tükenmiĢlik oluĢmaktadır. Stres sonucunda iĢ görenlerde 

oluĢan iĢ doyumunun azalması ile tükenmiĢlik arasında doğru orantı bulunmaktadır. 

Stres ne kadar çok artarsa, tükenmiĢlik de o oranda artmaktadır. Selye’nin literatüre 

kazandırdığı, stres karĢısında organizmanın denge durumuna geçmek için uyguladığı 

genel adaptasyon sendromunun son aĢaması tükenmedir. Stres tedavi edilip yok 

edilemez ise tükenme arkasından gelecektir. 

TükenmiĢliğin nedenleri kiĢisel ve yönetsel örgütsel nedenler olarak ikiye 

ayrılmaktadır. 

3.1.2.1.TükenmiĢliğin KiĢisel Nedenleri 

Stresten etkilenme nasıl ki her insanda birbirinden farklı seviyelerde oluyorsa, 

tükenmiĢlik duygusunun etkisi de her insanda farklı olmaktadır. Her insan birbirinden 

farklı olduğuna göre, yaĢayacakları duygular da farklılaĢacaktır. Bu farklar sonucunda 

tükenmiĢlik her kiĢiyi aynı ölçüde etkilemeyecektir. 

TükenmiĢliğin kiĢisel nedenlerinden bazıları: KiĢilik özellikleri, medeni durum, 

kiĢisel duyguların analizi ve paylaĢımı, demografik özellikler, eğitim düzeyi, çalıĢma 

yılı, motivasyon düzeyi, benlik gücü, engellenmeye dayanıklılık düzeyi, iĢe aĢırı düĢkün 

olunması, kiĢisel beklenti düzeyi ve tolerans düzeyi olarak sıralanmaktadır.
64

 A tipi 

kiĢiliğe sahip kiĢiler strese daha yatkın olduklarından dolayı, tükenmiĢliği de fazla 

yaĢamaları olağandır. B tipi kiĢilik özelliğine sahip olanlar ise daha iyimser bir bakıĢ 

açısına sahip oldukları için, A tipi kiĢilik özelliği taĢıyanlara oranla daha az tükenmiĢlik 

duygusu hissedeceklerdir. Medeni durum farkı da tükenmiĢliği etkilemektedir. Bekar ve 

dul olanlar, evli olanlara oranla daha fazla tükenmiĢlik yaĢamaktadırlar. KiĢisel 
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duygularını karĢısındakilerle paylaĢabilenler daha az tükenmiĢlik hissetmektedirler. 

Eğitim düzeyi arttıkça yaĢanan tükenmiĢlik de artmaktadır. ĠĢteki hizmet yılının artması, 

tecrübe kazandırdığı için tükenmiĢlik duygusunun hissedilmesi azalmaktadır. 

Motivasyonu , benlik algısı ve gücü  yüksek olanlar çevrelerine olumlu mesajlar verdiği 

için tükenmiĢlik hissetmemektedirler. 

Maslach ve Jackson yaptıkları araĢtırmalarda hizmet sektöründe çalıĢan 

bayanların, erkeklerden daha fazla duygusal yorgunluk yaĢadıklarını bulmuĢlardır. 

Doyle ve Hind ise erkeklerin daha fazla duyarsızlaĢtıklarına katılmakla beraber, 

duygusal yorgunluk ve kiĢisel baĢarıda cinsiyet bakımından bir fark olmadığını 

belirtmiĢlerdir. Maslach ve Jackson, tükenmiĢliğin iĢ tecrübesiyle olumsuz iliĢki içinde 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Evli ve çocuk sahibi olan kiĢilerin bekar yada çocuğu 

olmayanlara oranla daha fazla duygusal yorgunluk ve duyarsızlaĢma yaĢadıklarını 

belirtmiĢlerdir. Ayrıca Maslach ve Jackson, yüksek eğitimli kiĢilerin diğerlerine oranla 

daha fazla tükendiklerini belirtmiĢlerdir.
65

 TükenmiĢliğin birçok farklı kiĢisel nedenleri 

olabilmektedir. Yapılan çalıĢmalarda tükenmiĢlikle ilgili kiĢisel nedenlerin Ģunlar 

olduğu görülmektedir: 

 KiĢilik özellikleri 

 Medeni Durum 

 Duyguların PaylaĢımı 

 Demografik Özellikler 

 Eğitim Düzeyi 

 ÇalıĢma Süresi 

 Motivasyon 

 Olumlu Benlik Algısı 
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3.1.2.2.TükenmiĢliğin Örgütsel Nedenleri  

TükenmiĢlik, iĢ görenlerin yaĢadığı olumsuz bir duygulanım olmasına karĢılık 

bunun nedenlerini sadece çalıĢanda aramak yersiz olur. Örgütlerin bazıları yapısal 

olarak tükenmiĢliğe açık bir durumda olabilmektedirler. 

ĠĢin niteliği, çalıĢılan kurumun tipi, haftalık çalıĢma süresi, kurumun özellikleri, 

iĢ yükü, iĢ gerilimi, rol belirsizliği, yönetimle ilgili iĢlerde geçirilen zaman miktarı, 

kiĢinin eğitim durumu, yeterli veya yetersiz oluĢu, önemli kararlara katılmama, örgütsel 

iĢleyiĢteki kusurlar, iĢin yüksek performans gerektirmesi, hizmet verilen insanlarla 

iliĢkiler, yetersiz personel, yetersiz araç, örgütün havası gibi birçok etken örgütsel 

etkenler olarak belirtilmektedir.
66

 ĠĢ görenlerin haftalık çalıĢma saatlerinin uzun olması, 

bu nedenle yeteri kadar dinlenememeleri sonucunda tükenme yaĢamaktadırlar. ĠĢ 

yükünün fazla olması iĢ görenler açısından dayanılamaz olurken, hizmet alan kiĢilere 

ulaĢılamama ile tükenmiĢlik artmaktadır. KiĢiler arası gerilimin olması, örgüte ve 

hizmet alanlara yansıyacağı için sorunların çıkması ve tükenmiĢlik yaĢanması 

kaçınılmazdır. Rol belirsizliği ile iĢ görenlerin iĢleriyle ilgili karmaĢa yaĢaması da 

tükenmiĢlik nedenlerinden biridir. ĠĢ görenlerin asli görevleri dıĢında yazıĢmalar, 

yönetim görevleri aĢırı bir zaman kaybına yol açacağı için bu tür iĢler için yetki devri 

yapılması yerinde olacaktır. ĠĢ görenlerin üstleneceği sorumluluk özellikleriyle uygun 

olmalı, iĢ gören iĢe yetebilmelidir. Hizmet verilen insanlarla iliĢkilerin olumlu bir 

havada olması tükenmiĢliği azaltmaktadır. Yetersiz personelle çalıĢmak, aĢırı iĢ yükü 

getireceği için stres ve tükenmiĢliğe neden olmaktadır. 

ĠĢ ortamındaki iĢ stresi ne kadar fazla hissediliyorsa, çalıĢanların hizmet alanlara 

karĢı hissedeceği tükenmiĢlik duygusu da o ölçüde fazla olacaktır. Örgütsel stres 

nedenleriyle benzerlikler gösteren örgütsel tükenmiĢlik nedenleri, örgüt politikaları ve 

uygun stratejilerle ortadan kaldırılmaya çalıĢılmalıdır.  
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3.1.3.TükenmiĢliğin Belirtileri 

TükenmiĢliğin belirtileri ile stresin belirtileri birbirine benzer nitelikler 

taĢımaktadır. Bu belirtileri fiziksel, davranıĢsal olarak iki grup altında inceleyebiliriz.  

Fiziksel Belirtiler: AĢırı yorgunluk, grip ve soğuk algınlığının sık sık 

tekrarlanması veya hiç geçmemesi, çeĢitli vücut ağrıları, uykusuzluk, ani kilo farkları, 

yüksek tansiyon. DavranıĢsal Belirtiler: Asabiyet, ağlama krizleri, diğer insanları 

küçümseme, ikna edilememe, inatçılık, depresyon, öfke kontrolünü kaybetme. 

Freudenberger’e göre tükenmiĢlik yaĢayanlarda, kiĢide bitkinlik ve yorgunluk 

vardır, sürekli devam eden soğuk algınlığı görülmektedir. Sık sık baĢ ağrıları, mide ile 

ilgili rahatsızlıklar, uykusuzluk ve nefes darlığı bu kiĢilerde baĢ göstermektedir. Fiziksel 

belirtiler yanında davranıĢsal belirtiler de vardır. ĠĢ görenin çabuk sinirlenmesi, ani öfke 

ve asabiyet tepkileri vermesi, çok çabuk ağlaması, paranoik hali, kendine aĢırı 

güvenmesi, baĢkalarına aptalca görünmesi, inatçı, katı olması, ikna edilememesi, 

inandırılamaz olması, değiĢimlere tepki göstermesi, üretken olmayan çabalar göstermesi 

gibi belirtiler görülmektedir. Stanley ise tükenmiĢlik belirtilerini bedensel ve duygusal 

belirtiler olarak ayırmıĢtır. Bedensel Belirtiler: Bedensel yorulma, sık ve uzun süren 

soğuk algınlıkları, baĢ ağrıları, uykusuzluk ve kabus görme, ülser, mide bağırsak 

hastalıkları, ani kilo farkları, Ģeker hastalığı, yüksek tansiyon, astım, çabuk kırılma , sırt 

ve boyun ağrılarıdır. Duygusal belirtiler: Çaresizlik, depresyon, baĢarısızlık, öfke ve 

engellenme, umutsuzluktur.
67

 Birçok araĢtırmada, tükenmiĢliğin belirtileri ile ilgili 

benzer bulgulara ulaĢılmıĢtır. 

3.1.4.TükenmiĢliğin Boyutları 

Maslach ve arkadaĢları tarafından yapılmıĢ olan tükenmiĢlik tanımında literatüre 

“üç boyut” kazandırılmıĢtır. Bu boyutlar Ģunlardır: 1.Duygusal Tükenme, 

2.DuyarsızlaĢma,  3.DüĢük KiĢisel BaĢarı Hissi’dir.
68
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ġekil 4: Tükenmişliğin Alt Boyutları 

3.1.4.1.Duygusal Tükenme 

Duygusal tükenmiĢlik olan ilk boyutta, iĢ görenler görevleri sırasında aĢırı 

yorulmaktadırlar. AĢırı iĢ karĢısında yorulmalar sonucu iĢ görenler yıpranmaktadırlar. 

Duygusal Tükenme, Maslach ve Jackson tarafından, çalıĢanların yorgunluk ve 

duygusal yönden kendilerini aĢırı yıpranmıĢ hissetmelerindeki artıĢ olarak 

tanımlanmıĢtır. Duygusal yönden yoğun çalıĢma temposunda olan kiĢilerin kendisini 

zorlaması ve diğer insanların duygusal tepkileri altında ezilmesi karĢısında bir tepki 

olarak ortaya çıkmaktadır.
69

 ĠĢ görenlerin iĢ karĢısında duygusal yönden aĢırı yorulması 

ile bir duygusal tükenmiĢlik duygusu yaĢaması boyutudur. Bu durumun devamlı 

yaĢanması ile kiĢi kendini yetersiz hissettiğini düĢünmeye baĢlar. 

Duygusal tükenme, tükenmiĢliğin en kritik ve belirleyici boyutu olarak ifade 

edilmektedir. Bu boyut tükenmiĢliğin içsel boyutudur. Bu aĢamada bireyde yorgunluk, 

enerji eksikliği, duygusal yönden kendini yıpranmıĢ hissetmesi gözlenmektedir. 

Bunların yanı sıra bireyin özgüveni, mesleğe karĢı ilgisi ve coĢkusu azalmıĢ yada 

kaybolmuĢtur. Duygusal tükenmiĢliği yaĢayan birey, hizmet sunduğu kiĢilere geçmiĢte 

olduğu kadar verici ve sorumlu davranmadığını düĢünür, gerginlik ve engellenmiĢlik 

duygularını yaĢar.
70

 ĠĢ görenin iĢinden soğuduğunu hissetmesi, evine döndüğünde 

kendini ruhen tükenmiĢ hissetmesi, iĢe baĢlarken bir gün daha bu iĢi kaldıramayacağını 

hissetmesi, bütün gün kiĢilere hizmet vermesi, yaptığı iĢten yıldığını hissetmesi, iĢin 
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kendini kısıtladığını hissetmesi, çok uzun süreler çalıĢması, insanlara hizmet verirken 

stres yaĢaması, yolun sonuna geldiğini hissetmesi, iĢ görende duygusal tükenme 

yaĢandığını göstermektedir. 

ĠĢiyle ve duygularıyla mücadele sonucunda ya kazanıp duygusal tükenmeyi 

aĢacaktır yada tam tersi duygusal tükenmeden sonraki aĢama olan duyarsızlaĢmaya 

geçecektir.  

Duygusal tükenme aĢamasında, örgütün alacağı tedbirlerle bu durumun önüne 

geçmek mümkündür. Bundan sonra yapılacak müdahaleler için çok geç kalınmıĢ 

olabilmektedir. 

3.1.4.2.DuyarsızlaĢma 

Uzun süre duygusal tükenme yaĢayan iĢ gören, bu durumun düzelemeyeceğine 

kanaat getirirse bu defa ikinci aĢama olan duyarsızlaĢma ortaya çıkmaktadır. Duygusal 

tükenme sonucunda olumsuz durumu kabullenme ile iĢlerin hiçbir zaman 

düzelemeyeceği kanıksanmıĢ olur. Bunun sonucunda iĢ gören hizmet verdiği kiĢilere 

karĢı sert bir tavır takınır. 

Maslach’a göre duyarsızlaĢma, hizmet verilen kiĢilere karĢı uzaklaĢmıĢ, katı, 

hatta insancıl olmayan bir yanıttır. Bireylerde uzaklaĢmanın artmasıyla, diğerlerinin 

gereksinimlerine aldırıĢ etmeyen bir tutum ve duygularına aldırmama durumu meydana 

gelmektedir. GeliĢtirilen soğuk, ilgisiz, katı tutumlar, tükenmiĢlik sendromunun ikinci 

aĢaması olan duyarsızlaĢmayı oluĢturmaktadır. KiĢi karĢısındakine aĢağılayıcı ve kaba 

davranabilmektedir. Ġnsanlara karĢı bir nesneymiĢ gibi davranabilmektedir.
71

 ĠĢ gören 

karĢısındaki hizmet alanlara karĢı sanki insan değillermiĢ gibi davranmaya baĢlar. 

Ġnsanlara karĢı sertleĢir. Hizmet alanlara ne olacağı umurunda olmaz. ĠĢteki problemleri 

sanki kendi yaratmıĢ gibi algılandığına inanır. 

Örgüt, iĢ görenleri ödüllendirme yoluna giderse bu durum aĢılabilmektedir. 

DuyarsızlaĢmanın sık sık tekrarlanması sonucunda, iĢ gören içinde bulunduğu durumun 
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farkına varabildiği için bu defa kendine karĢı da duyarsızlaĢma yaĢamaya baĢlayacak ve 

tükenmiĢliğin son aĢaması olan kiĢisel baĢarı hissinin azalması boyutuna geçecektir. 

3.1.4.3.DüĢük KiĢisel BaĢarı Hissi 

DüĢük kiĢisel baĢarı hissi iĢ görenin kendine karĢı geliĢtirdiği olumsuz ve haksız 

bir tutumdur. ĠĢ gören, kendini yetersiz, baĢarısız olarak algılayıp pasif bir duruma 

geçmektedir.  Bu pasiflik sonucu, hizmet ettiği kiĢilerin ne hissettiğini anlayamadığını, 

karĢısındaki insanların sorunlarına uygun çözüm yolları geliĢtiremediğini, insanlara her 

hangi bir katkı sağlayamadığını, iĢ yapacak gücü kalmadığını, iĢi gereği de olsa 

insanlarla arsında olumlu bir hava yaratamadığını, iĢinde hiçbir baĢarısının olmadığını, 

sorunlarla uğraĢırken serinkanlılığını kaybettiğini düĢünmektedir. 

Depresyon, düĢük moral, kiĢiler arası iliĢkilerde geri çekilme, üretkenliğin 

azalması, baskılar ile baĢ edebilmede yetersizlik, baĢarısızlık duygusu, kiĢinin kendisine 

ve kiĢisel baĢarısına iliĢkin olumsuz tutumlar olarak kendini gösterir. KiĢi baĢarısız 

olma ve bunun sürekli olduğu düĢüncesi ile pasifleĢebilmektedir. KiĢiler mesleki 

yeterlilikleri ve insanlarla iliĢkilerinde bir azalma hisseder. Sıklıkla gerilediklerini veya 

yeterince ilerleyemediklerini düĢünürler. 
72

 TükenmiĢlik boyutları belli bir sıra ile 

oluĢmaktadır. Örgütlerde tükenmiĢliği engellemek için uygun tedbirler almak iĢ 

verenlerin yapması gereken bir zorunluluktur. 

3.1.5.TükenmiĢliğin Sonuçları 

TükenmiĢlik sonucunda bireyde meydana gelen değiĢiklikler, bireyin içinde 

bulunduğu ortamı da olumsuz etkilemektedir. Bu etkiler en önce kiĢinin kendisinde 

görülmekte, daha sonra aile hayatına etki etmektedir. TükenmiĢ bireyler bağlı oldukları 

örgütleri de olumsuz etkilemektedirler. 

 ĠĢ yaĢamının erken dönemlerinde oluĢan tükenmiĢlik  sendromu, uzun dönemde 

sorun yaratmıyor gibi görünmekte ve çalıĢanlar bu sendromdan kurtulabilmektedir. ĠĢ 

yaĢamının sonraki dönemlerinde oluĢan tükenmiĢlik ise ciddi ve uzun süren sorunlara 
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sebep olmaktadır.
73

 ĠĢ yaĢamının her anında tükenmiĢlik geliĢebilmektedir. 

TükenmiĢliğin sonuçları hem iĢ gören hem de örgüt açısından bazı olumsuzluklara 

sebep olmaktadır. TükenmiĢliğin sonuçları üç grupta incelenebilmektedir. 

TükenmiĢliğin kiĢisel sonuçları, ailevi sonuçları ve örgütsel sonuçlarıdır. 

3.1.5.1.TükenmiĢliğin KiĢisel Sonuçları 

TükenmiĢlik duygusu en önce iĢ görenin kendinde ortaya çıkmaktadır. Daha 

sonra ailesi ve örgütü etkilenmektedir. ĠĢ görende stres sonucu oluĢan tükenmiĢlik 

nedeniyle, motivasyon ve iĢ kayıpları yaĢanmaya baĢlamaktadır. Ardından hastalıklar 

ortaya çıkmaktadır. 

Freudenberger’e göre tükenmiĢliğin en önemli sonuçlarından biri, bireyin enerji 

seviyesindeki düĢmedir. Duygusal yorgunluk ile fiziksel yorgunluk ta oluĢmaktadır. 

Birçok  psikosomatik  Ģikayetler oluĢmaktadır.  Bunların baĢlıcaları Ģunlardır: BaĢ 

ağrısı, geçmeyen soğuk algınlığı, grip, sırt ağrıları gibi Ģikayetler olmaktadır. 

TükenmiĢlik sonucunda, kiĢisel baĢarı duygusu ve bireyin benlik saygısında azalmalar 

olmaktadır. TükenmiĢ kiĢi kendisi ve iĢi hakkında kötü hissetmektedir.
74

 TükenmiĢ kiĢi 

iĢinden soğumaya baĢlar. Kendini ruhen tükenmiĢ hisseder ve böylece fiziksel tükenme 

de baĢlar. Ruhen ve fiziksel olarak tükenme hissedilmesi bağıĢıklık sistemini olumsuz 

etkileyerek kiĢinin hastalıklara açık hale gelmesine etki eder. Böylelikle kısa sürede 

iyileĢebilecek bir hastalığın iyileĢme süreci uzayacaktır. 

KiĢinin kendisine ve özellikle iĢine karĢı olumsuz değerlendirme eğilimi 

oluĢmaktadır. ĠĢinde herhangi bir ilerleme kaydetmediğini, hatta gerilediğini düĢünen iĢ 

görenler, kendilerini suçlu hissederler ve harcadıkları çabanın bir iĢe yaramayacağını 

düĢünürler.
75

 Bu düĢüncelerle iĢ gören kendini yetersiz, yıpranmıĢ, yaptığı iĢten usanmıĢ 

hissetmektedir. ĠĢ göreni en çok etkileyen ise kendini yetersiz görmesi yani kiĢisel 
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baĢarısızlık hissetmesidir. Kendine güvenini ve saygısını kaybeden bir kiĢinin bunları 

tekrardan kazanması uzun bir zaman alacaktır. 

3.1.5.2.TükenmiĢliğin Aile Hayatı Üzerindeki Sonuçları 

Evlilik ve aile yaĢantısı üzerinde de birçok olumsuz sonuçları oluĢmaktadır. 

EĢler ve aile bireyleri arasında birbirinden uzaklaĢma, aile kutlamalarına katılmama 

eğilimi, aile yaĢamının çökmesi, cinsel isteksizlikler bu sonuçların baĢlarında 

gelmektedir.
76

 

3.1.5.3.TükenmiĢliğin Örgütsel Sonuçları 

TükenmiĢlik önce iĢ gören tarafından yaĢanılan olumsuz bir durumdur. Bu 

olumsuzluğun etkileri iĢ görenden sonra örgütü de etkisi altına almaktadır. ĠĢ görenin 

tükenmiĢlikten etkilenme derecesi ve hangi boyutta bulunduğu örgüt açısından çok 

önemlidir.  

Duygusal tükenme  boyutunda bulunan iĢ gören için tükenmiĢlikten dönmek 

daha kolay olacağından, örgütün olumsuz etkilenmesi de daha az seviyelerde olacaktır. 

Örgüt yöneticileri bu durum üzerine gerekli tedbirleri aldığında, iĢ görenin duygusal 

tükenmesi ortadan kalkabilecektir. ĠĢ görenin duyarsızlaĢma aĢamasına geçmesi, örgüt 

açısından  tehlikenin arttığı yolunda bir iĢaret olmaktadır.  

DuyarsızlaĢma yaĢayan iĢ gören artık sadece kendisine değil örgütüne de zarar 

vermeye baĢlamıĢtır. Hizmet alanların bu olumsuzluklara maruz kalması örgüt için 

prestij ve iĢ kaybına yol açmaktadır. ĠĢ gören yaĢadığı olumsuzlukları hizmet alanlara 

yansıttığı için gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır. Bu yapılmazsa örgütün 

yaĢayacağı zarar, geri dönülemez olabilmektedir.  

ĠĢ görenin kendini baĢarısız olarak algılamaya baĢladığı üçüncü boyut en 

tehlikeli olanıdır. KiĢisel baĢarı hissinin azalması durumlarında örgüt büyük bir 

karmaĢaya sürüklenmektedir. ÇalıĢanlar kendilerinin iĢe yaramadığını düĢündüğünden 

dolayı, örgüt yeniliklere kapalı kalacağı için, çöküĢ baĢlayabilecektir. 
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TükenmiĢlik yaratıcılığı olumsuz yönde engellemektedir. ĠĢ görenin verimli 

çalıĢma kapasitesini de düĢürmektedir. ĠĢe katılımın düĢmesi, iĢ doyumunda azalma, 

grup bağlılığının azalması, iĢe devamsızlık, iĢten ayrılma, performans miktarı ve 

kalitesindeki düĢüĢ, iĢi savsaklama, iĢi bırakma niyetinde artıĢ, hizmet niteliğinin 

bozulması, iĢe izinsiz gelmeme, izin bitiminde rapor alma gibi yollarla izni uzatmaya 

çalıĢma, iĢ kazalarında artıĢ, iĢ fazlalığı ve ağırlığını bilerek çalıĢma ortamından 

uzaklaĢma eğilimi, evraklarla ilgili sahtekarlıklar, tükenmiĢlik sendromunun çalıĢma 

hayatındaki olumsuz sonuçları olarak sıralanmaktadır.
77

 Örgütün tükenmiĢlikten 

etkilenmesi, örgütün hayatta kalması Ģansını azaltmaktadır. Tüm bu olumsuzluklar 

baĢlamadan, örgüt politikalarının doğru ve etkili belirlenmesi gerekmektedir. ĠĢ görende 

tükenmiĢliğin baĢlaması birbiri ile zincirleme olarak en sonunda örgütü etkilemektedir. 

3.1.6.TükenmiĢlikle BaĢa Çıkma Yöntemleri 

3.1.6.1.Bireysel Yöntemler 

TükenmiĢlikten kaçınmak için iĢ görenlerin öncelikle kendilerini iyi tanıması ve 

buna uygun meslekleri seçmesi gerekmektedir. TükenmiĢlikle mücadele için birçok 

alınabilecek önlemler mevcuttur. 

Glagow’a göre tükenmiĢlikle mücadelede alınabilecek bireysel düzeydeki 

önlemler Ģunlardır: Gerçekçi hedefler belirleme, atılganlık eğitimi, danıĢmanlık 

gruplarına katılma, zaman yönetimi, hobi edinme, yer değiĢtirmedir. Gerçekçi olmayan 

hedefler belirleyip bunlara ulaĢamayan kiĢi yorgunluk, hayal kırıklığı 

yaĢayabilmektedir. Bunun sonucunda da kendi içinde yoğun çatıĢmalar baĢlar ve yaĢam 

enerjisi tükenir. ÇalıĢma esnasında verilen dinlenme araları, izinler, çay ve yemek 

molaları da bireysel yöntemlerdendir.
78

 KiĢiler seçecekleri mesleklerle ilgili olarak 

kiĢilik yapılarına uygun gerçekçi hedefler belirleyip, kendilerine uygun olmayan 

meslekleri seçmemelidirler. Sosyal iletiĢim becerileri zayıf olan bir kiĢinin, halkla 

iliĢkiler bölümlerinde çalıĢması, iĢinden kısa zamanda soğumasına, duyarsızlaĢmasına 

                                                           
77 Ömür Tulunay, “Sınıf Öğretmenlerinin TükenmiĢlik Düzeyleri ve Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel ĠletiĢim ĠliĢkisi 
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78 Nazim Taner Yungul, “Sınıf Öğretmenlerinin TükenmiĢlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi”, (YayınlanmamıĢ 

Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006), s.44 
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ve kendini baĢarısız olarak algılamasına neden olmaktadır. ĠĢ görenler yaĢadıkları 

tükenmiĢliği yenmek için iĢleriyle ilgili danıĢmanlık hizmeti almalıdırlar. Zaman 

yönetimi yaparken, özel ilgi alanlarına göre, kendilerine iĢ dıĢında da keyif verebilecek 

hobiler edinmelidirler. ĠĢle ilgili rotasyonlar da çalıĢanlar açısından iĢin farklı açılardan 

görülmesi imkanı sunacağından, isteki sıkıcılık ve monotonluk azalacaktır. 

3.1.6.2.Örgütsel Yöntemler 

ĠĢ görenler her ne kadar kendilerini tükenmiĢlikten uzak tutmaya çalıĢsalar da 

örgüt politikaları ve yapılarındaki yanlıĢ uygulamalar da tükenmiĢliğe neden 

olmaktadır. ĠĢ görenlerin kendi baĢlarına tükenmiĢlikten korunması yeterli 

olamamaktadır. Bu nedenle tükenmiĢlikle mücadelede iĢ görenler ve örgüt ortak 

çalıĢmalar yaparak bu durumu lehlerine çevirmelidirler. Sağlanacak örgütsel 

yöntemlerle tükenmiĢlik yaĢanması engellenebilmektedir. 

ĠĢ görenlere hizmet içi eğitimler sağlamak, örgütü geliĢtirmek, yetki devri ile 

sorumluluğu paylaĢtırmak, çatıĢma yönetimi uygulamak, makul hedefler belirlemektir. 

Rogers, yöneticilerin tükenmiĢlik belirtilerini hafifletmek için çeĢitli yönetsel tedbirler 

alabileceklerini belirtmiĢtir. ĠĢin yoğunlaĢtığı dönemlerde yardımcı personel ve ek 

donanım sağlamak, karara katılma imkanlarını arttırmak, baĢarıları takdir etmek, ödül 

dağıtımını adil düzenlemek, kiĢisel dinlenme ve geliĢme için uygun süreler tanımak, 

kiĢiler arası iliĢkilerin biçimini değiĢtirmek, iletiĢim miktarını azaltıp kalitesini 

yükseltmek ve kiĢileri yeni görevlere atamak.
79

 Bu sayılan önlemler örgüt tarafından 

yapılacak ve uygulanacak tedbirler olmaktadır. ĠĢ görenlere hizmet içi eğitim 

sağlanarak, kendilerini iĢleriyle ilgili geliĢtirmeleri sağlanmalıdır. ĠĢinde kaliteli olarak 

hizmet vermesi için çalıĢanların hizmet içi eğitim alması gerekmektedir. Bu eğitimlerle 

iĢ görenlerin iĢe bakıĢ açısı ve iĢi algılaması olumlu yönde geliĢme göstermektedir. ĠĢ 

yükünün hafifletilmesi için gerekli yetki devirleri sağlanmalı, iĢ orantılı bir biçimde 

bölüĢülmelidir. ÇalıĢanlar arasında yaĢanması muhtemel olabilecek çatıĢmalar için 

önceden gerekli önlemler alınmalı, çatıĢma yaĢandığı durumlarda örgüt bu durumu 

düzeltmek için harekete geçmelidir. Örgüt politikaları belirlenirken hedefler gerçekçi bir 

Ģekilde belirlenmelidir. Bu yapılmadığı durumlarda, örgütün iĢ görenlerden aĢırı 
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beklenti içinde olması, iĢ görenlerin yaĢadığı sorunları görememesi ile 

sonuçlanabilmektedir. BaĢarıların takdir edilip, makul düzeylerde ödüllendirilmesi, 

çalıĢanlara adil davranılması iĢ görenleri örgüte daha çok bağlayıp, kendilerini örgütün 

önemli bir parçası olarak algılamasına neden olacağından, bu tür önlemler ve 

yaptırımlar çok önemli olmaktadır. ĠĢ görenlerin de her canlı gibi ihtiyaçlarının olduğu 

bilinmeli ve buna uygun dinlenme süreleri çalıĢanlara tanınmalıdır. 
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4.ĠġYERĠNDE STRES VE TÜKENMĠġLĠK ARASINDAKĠ 

ĠLĠġKĠLER 

Öğretmenlik mesleği hakkında bir çok tanım yapılmıĢ olsa da, terimsel anlamı 

ilgili kanunlarla belirlenmiĢtir. Bu kanun Milli Eğitim Temel Kanunu’dur. Milli Eğitim 

Temel Kanunu 14.06.1973’te kabul edilmiĢtir. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda 

öğretmenlik mesleğinin ne olduğu tanımlanmıĢ, görevleri, hangi amaç ve hedeflere 

uygun olarak yapılması gerektiği , hangi eğitimlerle öğretmenlik mesleğinin 

yapılabileceği belirtilmiĢtir. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda “Öğretmenlik” tanımı Ģu 

Ģekilde yapılmıĢtır:  

“Üçüncü Kısım Öğretmenlik Mesleği Madde 43 – Öğretmenlik, Devletin 

eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas 

mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel 

ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık 

genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır. Yukarıda belirtilen 

nitelikleri kazanabilmeleri için, hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen 

adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, 

lisans ve lisans üstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere de imkan verecek biçimde 

düzenlenir.”
80

 Tanımda özel bir ihtisas mesleğidir denilmektedir. Bu özelliği sağlamak 

için öğretmen adayları iyi bir eğitim almalı, mesleğinde kendini geliĢtirmelidir. Milli 

Eğitim Temel Kanunu, öğretmenlik mesleğinin tanımını net bir Ģekilde yapmıĢtır.  

Öğretmenliğin tanımı, kapsamı, sahip olunması gereken özellikleri, amaç ve 

hedeflerinin belirtildiği Milli Eğitim Temel Kanunu dıĢında Türk Dil Kurumu 

tarafından da yapılmıĢ bir öğretmenlik mesleği tanımı mevcuttur. 

Türk Dil Kurumu, öğretmenliği: “1. isim Mesleği bilgi öğretmek olan kimse, 

hoca, muallim, muallime” olarak belirtmektedir. 
81

 Bu tanımda da öğretmenin bilgi 

öğretme özelliği vurgulanmıĢtır. Öğretmenliğin birçok toplumda saygı uyandıran bir 
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meslek olarak görülmesi, bu mesleği cazip hale getirmektedir. Stres altında çalıĢma ve 

tükenmiĢliğe maruz kalma açısından da öğretmenlik baĢı çekmektedir. 

Öğretme; davranıĢ değiĢikliğinin okulda planlı ve programlı bir Ģekilde yapılması 

sürecidir. Öğrenme; yaĢantı ürünü ve az çok kalıcı izli davranıĢ değiĢikliğidir. Eğitimin 

vazgeçilmez temel unsurları öğretmen, öğrenci ve eğitim programlarıdır. Öğretmenler, 

öğrencilere istendik davranıĢları eğitim programları yoluyla kazandırırlar.
82

 

Öğretmenlerin uygun eğitim programlarını doğru bir Ģekilde uygulayabilmeleri de, 

öğretmenin olumlu psikolojik ve fizyolojik durumu ile doğru orantılıdır. Stres altında 

çalıĢan, psikolojisi bozulmuĢ, kendini verimli hissedemeyen, bir çok sağlık sorunu olan  

öğretmenlerin eğitim programlarını doğru bir Ģekilde öğrencilere uygulayabilmeleri 

beklenirken; öğretmenler bu programları doğru uygulamak Ģöyle dursun, programların 

içeriklerini dahi görememektedirler. Öğretme iĢinin öğretmen tarafından ve öğrenmenin 

de öğrenci tarafından uygun olarak yapılması en baĢta öğretmenin stressiz bir durumda 

olmasıyla mümkün olabilmektedir. 

Öğrencilerde yaĢantı çeĢitlerini sağlama bakımından sınıftaki en önemli kiĢi 

öğretmendir. Bir sınıfta süre gelen Ģeylerin çoğu doğrudan veya dolaylı olarak 

öğretmenle ilgilidir.  Öğretmen sıcakkanlı ve dostça tavırlı olmalıdır. Öğretmen, öğrenci 

gözünde “bir otorite figürü” dür.  O, gücün bir temsilcisidir, çünkü çok büyük güç ve 

otorite sahibi diğer insanlar, onu çocuklara danıĢman rolüne atamıĢlar ve sorumluluğunu 

baĢarması için güç ve özgürlük vermiĢlerdir.
83

 Bir öğretmen gücünü ve otoritesini hiçbir 

zaman kaybetmemelidir. Topluma göre öğretmenlik tanımı daha duygu içerikli, 

beklentilerin daha yoğun olduğu bir tanımdır. Öğretmen sadece bilgi öğretmez,  

öğrencilere önder olmalıdır. Daha birçok beklenti bu tanım içine girebilir.  

Öğretmenlerin de biyolojik bir canlı olduğu, duygulara sahip  olduğu, strese 

maruz kalabileceği, stres altında farklı psikolojik tepkiler verebileceği göz ardı 

edilemez. Öğretmenler her türlü beklentiyi karĢılayabilmek için yoğun bir tempoda 
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çalıĢmaktadır. Bu yoğun tempo bazen strese yol açmakta; stres önlenemediğinde de 

öğretmenlerde tükenmiĢlik duygusu ortaya çıkabilmektedir. 

4.1. ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNDE Ġġ STRESĠ VE TÜKENMĠġLĠK 

 Öğretmenler, okullarda öğrenciler ile karĢı karĢıya, etkileĢim içinde olan iĢ 

görenlerdir ki bu nedenle de eğitim-öğretimde kilit konumundadırlar. Eğitim-öğretim ile 

öğrenci arasında köprü vazifesi görmektedirler. Öğretmenlerin, eğitim-öğretim için 

sahip oldukları hazır bulunuĢluk seviyeleri her zaman en yüksek seviyede olmalıdır. 

Öğretmenlerin her türlü gereksinimleri karĢılanırsa, görevlerini hiçbir sıkıntı olmadan 

yerine getirebileceklerdir.  

ĠĢ stresine maruz kalma, iĢ stresi ile baĢ etme konularında tek baĢlarına 

bırakılmamalıdırlar. Öğretmenlerden sorumlu olan yöneticiler, okul ortamındaki 

stresörleri ortadan kaldırmalı, okulları eğitim-öğretime uygun bir hale getirmelidirler.  

Son yıllarda ülkemizdeki öğretmenlerin ruh sağlığının gittikçe bozulduğu, 

ekonomik sıkıntılar yüzünden , toplumun gösterdiği saygın yere sahip olamayan 

öğretmenlerin sıkıntılarını okula ve öğrencilere yansıttıkları ve bunalıma düĢtükleri 

görülmektedir.
84

 Öğretmenler de birer canlı olduğu için yaĢayacakları olumsuzluklar 

nedeniyle, stres ve sonrasında da tükenmiĢliğe maruz kalmaları kaçınılmazdır.  

Her birey bir örgüte girerken bazı gereksemeler ve beklentilerin etkisi altında 

davranmaktadır. Bu gereksemeler ve beklentiler karĢılanmadığında, örgütün bir üyesi 

olarak moral bozukluğu ve verimin düĢmesi ile karĢılaĢılabilinir.
85

 Öğretmenler de bu 

mesleği seçtiklerine bazı beklentiler içinde olmuĢlardır. Kaliteli çalıĢma ve yaĢama 

Ģartları sağlanamadığında motivasyon ve moralleri düĢebilmekte ve stres 

yaĢayabilmektedirler. 

Bir çok mesleğe oranla öğretmenlikte stres ve sonucu olan tükenme daha az 

yaĢanmaktadır. Çünkü öğretmenlerin hizmet verdiği topluluk, öğrencilerdir. Öğretmen 

ve öğrenci arasında kurulan duygusal iliĢkiler, öğretmenlerin öğrencilerine karĢı stres 
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hissetse bile bunun tükenmeye dönüĢmemesine neden olmaktadır. Öğretmenlik 

mesleğinin iyi yapılıp yapılmadığına karar vermek için uzun bir hizmet, eğitim, öğretim 

dönemi geçmeli, öğrencilerin baĢarı veya baĢarısızlık sonuçlarına göre öğretmenle ilgili 

bir değerlendirme yapılmaktadır. Çıktısının alınması en uzun olan meslek 

öğretmenliktir. Çıktının doğru analiz edilmesi için hizmet alan öğrencilerin büyüyüp, 

birey olması gerekmektedir. 

Öğrencilerin düĢük motivasyonları, öğretmen-öğrenci iletiĢim sorunları, zaman 

baskısı, disiplin sorunları öğretmenlerin iĢ stresini orta derecede etkilemektedir. DüĢük 

öğretmenlik ücretleri, düĢük sosyal statü, zayıf çalıĢma koĢulları, fazla iĢ yükü, terfi 

olanağının az olması, yönetsel sorunlar ve eğitimde yaĢanan değiĢimlerde 

öğretmenlerde orta seviyede iĢ stresi yaratmaktadır.
86

 Öğretmenlik mesleğinin ifa 

edilmesinde duygular etkili olduğu için stres yaĢansa bile bunun tükenmiĢlik aĢamasına 

geçmesi kolay olmamaktadır. Öğrencilerin motivasyonlarının düĢük olması, öğretmenin 

kullanacağı yöntem ve tekniklerle olumlu yönde değiĢtirilebilmektedir. Bunu 

baĢarabilen öğretmenler, öğrencilerin motivasyon seviyelerini arttırmakta ve böylelikle 

öğrenci davranıĢlarını değiĢtirmekte ve öğretmenler strese daha az maruz 

kalmaktadırlar. Öğretmen- öğrenci iletiĢiminin kalitesi de öğretmene bağlıdır. ĠletiĢimin 

açık ve iki yönlü olması öğrencinin kendisini değerli hissetmesini sağlayacağından, 

öğrencinin öğretmene, okula ve derslere kendini daha yakın hissetmesine de neden 

olacaktır.  

Öğretmenlerin zaman baskısı en çok karĢılaĢtıkları sorunlardan biridir. 

YetiĢtirilmesi gereken müfredat programları bazen sınıf seviyesi ile eĢ zamanlı 

olamamakta bu nedenle de öğretmen sıkıntı yaĢamaktadır. Disiplin sağlanması da 

okulların ve öğretmenlerin çözmek zorunda kaldığı önemli bir sorundur. Bununla ilgili 

olarak önleyici uygulamalar ve kurallar getirilerek, okulların disiplin konusunda sorun 

yaĢamaması sağlanmalıdır. ÇalıĢma koĢullarının zorluğu her ne kadar iĢ görenleri 

etkilese de öğretmenlik mesleğinde bu durum orta seviyede stres yaratmaktadır. Çünkü 

öğretmenlik mesleğinin manevi yönü daha ağır basmakta ve öğretmenler çalıĢma 

koĢullarını çok fazla stres yaratan bir durum olarak algılamamaktadırlar. 
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Öğretmenlerin sorunları; ekonomik sorunlar, konut sorunları, tayin, nakil, terfi, 

sağlık sorunları ve diğerleri Ģeklinde sıralanabilmektedir. Ġmkanların yetersiz olduğu 

bölgelerde çalıĢan öğretmenlerde bu gibi sorunlar, altından kalkılamadığında 

öğretmenlerin var olma mücadelesine yenik düĢtüğü Ģeklini aldığı görülmektedir. 
87

 Bu 

olumsuz durumların ortadan kaldırılması için öğretmenlerin bağlı bulunduğu Milli 

Eğitim Bakanlığı devreye girmeli ve öğretmenlerin görevlerini yapmak için sahip 

olması gereken Ģartlar sağlanmalıdır.  

Okullarda yapılan eğitim-öğretimden en baĢta sorumlu tutulanlar arasında 

öğretmenler baĢı çekmektedir. Çünkü hizmet alan öğrenci ve velilerin ilk karĢılaĢtıkları 

birim öğretmenlerdir. Öğretmenlerin sosyal iliĢkileri yüksek olmalı, öğrenci ve velilerle, 

aynı zamanda diğer öğretmenlerle de uyumlu davranıĢlar sergilemelidirler. 

Öğretmenlerin görevlerini tam anlamıyla doğru yapabilmeleri için de bulundukları 

ortamın koĢullarının iyi bilip analiz etmeleri gereklidir. Bu analizlerin doğruluğu ile 

yaptıkları görevin kalitesi paralel geliĢmektedir. Okulun içinde bulunduğu çevrenin tün 

özelliklerine uygun olarak yapılacak eğitim-öğretim iĢi, öğretmene olumlu dönütler 

sağlayacaktır. 

Orta yaĢ bunalımı, aile sorunları, tekdüzelik, ekonomik sorunlar, siyasi ve politik 

belirsizlikler, sosyal ve kültürel değiĢmeler, teknolojik değiĢmeler de öğretmenlerde 

strese yol açmaktadır.
88

 Aile sorunları için sosyal destek alınması gerekmektedir. Aile 

sorunlarının aĢılamaması durumlarında öğretmenlerin yaĢayacağı stres iĢlerine de 

yansıyacaktır. Tekdüzeliğin ortadan kaldırılması için, öğretmenlerin iĢlerinin dıĢında 

sosyal, sportif etkinliklere katılmaları bu olumsuz durumu ortadan kaldıracaktır. 

Ekonomik sorunlar kapsamında, öğretmenlerin aldıkları ücretlerde iyileĢtirmeler 

yapılması; öğretmenlerin bireysel olarak tek baĢlarına değiĢtirebilecekleri bir durum 

değil, uygun devlet politikaları ve yerinde maaĢ uygulamaları ile aĢılabilecek 

düzenlemelerdir. Siyasi ve politik belirsizlikler, sosyal-kültürel değiĢimler sadece 

öğretmenleri değil diğer tüm meslekleri de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle 

belirsizlik dönemlerinde sabırlı olunmalıdır. Bilgi çağının ilerlemesiyle birlikte eğitim 
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öğretim alanında da yenilikler olmaktadır. Öğretmenlerin çağın gerektirdiği bilgi ve 

iletiĢim teknolojilerine sahip olması ile iĢleri hafifleyeceğinden dolayı eksik yönleri 

varsa tamamlamak için uygun eğitimlere gitmeli ve kendilerini geliĢtirmelidirler. 

Bakanlık tarafından yapılacak hizmet içi eğitimlerle bu açıklar giderilmeye 

çalıĢılmaktadır. 

Bilim ve teknolojideki hızlı değiĢmeler, insanların çok daha karmaĢık sorunları, 

problemleri çözmeleri ve daha karmaĢık cihazları iĢe koĢabilmelerini gerektirmektedir. 

Bu iĢlevlerin yerine getirilmesi için de okul ortamlarının, öğrencilerin daha ileri 

düzeyde çalıĢabilmeleri için teknik açıdan donatılmasını zorunlu hale getirmektedir.
89

 

Okulların teknoloji ile donatılması sadece öğretmenlerin elinde olan bir Ģey değildir. 

Okullarda verilecek olan eğitim öğretime bilgi teknolojileri dahil edilmeli, bunun 

sağlanması için de okul yöneticilerine ve okul aile birliklerine bazı görevler 

düĢmektedir. 

Öğretmenlerde en sık rastlanan stres kaynakları Ģunlardır: Bakanlık tarafından 

öğretmenlere sahip çıkılmaması, eğitim sisteminde kalitenin düĢmesi, öğrenci 

kalitesinin her yıl biraz daha düĢmesi, sınıflarda öğrenci sayılarının fazla olması, 

eğitime siyasetin karıĢması, eğitime gereken önemin verilmemesi, nitelikli öğretmen 

yetiĢtirilememesi, program içeriğinin gereksiz ayrıntılarla dolu olması, eğitimin öğrenci 

merkezli olması, yöneticilerin, yönetim becerilerinin olmaması, iĢ yükünün fazla 

olması, ücretin yetersiz olması, yeterli araç-gerecin olmaması, örgüt içindeki kiĢiler 

arası iliĢkilerin niteliği, yetki ve sorumluluk belirsizliği, organizasyon yapısının özelliği, 

geliĢme ve değiĢimler karĢısında yetersiz kalma, kiĢilik çatıĢmaları
90

 olarak 

sıralanabilmektedir. Öğretmenlerin verimli bir Ģekilde görevlerini yerine getirmesi için, 

kendilerini örgütlerinin bir parçası olarak görmeleri gereklidir. DıĢlanmıĢ hissetmek 

nasıl ki her insanı olumsuz etkileyebildiği gibi öğretmenler de bunu hissetmektedirler. 

Nitelikli öğretmen yetiĢtirilmesi konusunda, üniversiteler bünyesindeki eğitim 

fakültelerinde uygun düzenlemeler yapılarak, mezun olacak öğretmen adaylarına 

mesleki yeterlilik kazandırılmalıdır. Yapılacak olan stajyerlik eğitimleri ile mezun olan 

öğretmen adayları görevlerine atandıklarında tecrübesizlik yaĢamaları azaltılmalıdır. 

                                                           
89 Yavuz Akpınar, Bilgisayar Destekli Öğretim, 1.Basım, Ankara, Anı Yayıncılık, 1999, s.127 
90 Kemal Soytürk, Eğitim Yönetiminde Stres, 1.Basım, Ġstanbul, Akademik Kitaplar, 2011, s.61 
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Okulların baĢında bulunan yöneticilerin göreve uygun olarak seçilmeleri, iyi bir liderlik 

yapmaları sağlanmaya çalıĢılmalıdır. Okulların fiziki Ģartlarının her ne kadar stres 

yaratıcı faktörlerin baĢında olmaması görülse de okulun Ģartları eğitim öğretimin 

aksamaması için düzeltilmelidir. Öğretmenler arası, öğretmen-idareciler arası iliĢkilerin 

iyi olması için okul yöneticilerinin, örgütlerinin havasını olumlu bir duruma getirmesi 

için iyi bir liderlik modeli sergilemeleri gerekmektedir. KiĢiler arası çatıĢmaların 

azaltılması gereklidir. 

Toplumsal konum; bir kiĢinin ya da ailenin, öteki toplum üyelerinin gözündeki 

yeridir.
91

 Öğretmenlerin toplum içindeki konumları, onları öğrencilerin gözünde 

farklılaĢtırmaktadır. Stres altındaki bir insan nasıl doğru davranıĢlar sergileyemezse, bir 

insan olan öğretmen de stres altında doğru çalıĢamaz. Böylece öğrenci önünde 

değersizleĢir.  

Kendini stres altında hisseden öğretmen, eğer tehdit edici uyarıcılara karĢı 

gereken tepkileri geliĢtiremezse kendini değersiz, güvensiz, yalnız hissedecektir. Okul 

ortamında çekingen kalacaktır.
92

 Bu durum öğretmenin kendisini dıĢlanmıĢ ve yalnız 

hissetmesine neden olacaktır.  

ĠĢine, çalıĢma arkadaĢlarına, yönetime ve bulunduğu ortama karĢı olumsuz 

duygular içerisinde olan bir öğretmenin öğrencileriyle doğru bir iletiĢim kurup, uygun 

eğitim-öğretim ortamını oluĢturması imkansızdır.
93

 Stres altında çalıĢan bir öğretmenin 

verimi kesinlikle düĢecektir. Veriminin düĢmesiyle, öğrencilerin kazanması gereken 

eğitim-öğretim yaĢantıları sağlanamayacak, baĢarıları azalacak, öğrencilere 

kazandırılması gereken davranıĢlar kazandırılamayacak ve böylelikle çıktılar yani 

öğrenciler istenilen nitelikte olamayacaktır. 

 TükenmiĢliğe etki eden faktörler; örgütsel çatıĢma, kararlara katılamama, 

çalıĢma saatlerinin uzunluğu, örgütsel iletiĢimsizlik, sosyal desteğin olmaması, rol 

çatıĢması, rol belirsizliği, çalıĢma alanının olumsuz fiziksel koĢulları, ilerleme 

fırsatlarının olmaması, iĢ güvenliğinin olmaması, örgüt yapısına uygun olmayan liderlik 

                                                           
91 Ethem BaĢaran, Eğitime GiriĢ, 5.Basım, Ankara, Umut Yayım Dağıtım, 1999, s.59 
92 Mikail OkumuĢ, Öğretmenlerde Meslek Tatmini ve ĠĢ Stresi, 1.Basım, Ġstanbul, Ark Kitapları, 2011, s.47 
93 Ekinci, a.g.e., s.24 
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tipleri, iĢ standardizasyonunun olmaması, örgüt kültürü olarak sıralanmaktadır.
94

 

Öğretmenlerin tükenmiĢliğine etki eden faktörler, okullarda kiĢiler arası iliĢkilerde 

çatıĢmaların olması, okul ve öğrencilerle ilgili olarak alınacak kararlarda katılımcı 

olamaması, ast-üst iliĢkilerinde iletiĢimsizlik yaĢanması, özel hayatları ve öğretmenlik 

hayatları arasında rol çatıĢmaları yaĢanması, çalıĢma ortamı olan okulların, 

dershanelerin, sınıfların fiziksel koĢullarının eğitim-öğretimi sekteye uğratması, uzman 

öğretmenlik ve baĢöğretmenlik kariyer planlamalarının hak edilen Ģekilde 

yapılamaması, okulların güvenliğinin bazı durumlarda sağlanamaması, okul 

müdürlerinin olumsuz tutumları, olumsuz örgüt kültürünün okul ortamında yaĢanması 

gibi sıralanabilmektedir. 

 Örgüt kültürü, bir örgüt tarafından çevreyle uyum ve içsel bütünleĢme 

sorunlarının çözümü sürecinde icat edilmiĢ, keĢfedilmiĢ veya öğrenilmiĢ, iĢlevselliği 

nedeniyle dikkate alınan ve bu yüzden de grup üyelerine öğretilmesi istenen, doğru 

algılama, düĢünme, duygu, iliĢkiler, değerler ve temel varsayım kalıplarıdır. Örgüt 

kültürü, örgüt üyelerinin zihinsel süreçlerine dayanan biliĢsel bir süreçtir.
95

 Okulun 

içinde bulunduğu örgüt kültürü, çalıĢanları etkilemektedir. Bu etki öğretmenlerin 

tükenmiĢlik seviyesini azaltmakta ya da arttırmaktadır. Okuldaki örgütsel çatıĢma, 

kutuplaĢmalara neden olurken, kararlara katılamama, iletiĢim eksiklikleri, okulun 

fiziksel ortamının uygun olamayıĢı, okul liderinin olumsuz olabilecek özellikleri 

okuldaki öğretmenleri etkilemektedir. TükenmiĢlik duygusunun ortaya çıkması, eğitim-

öğretimi olumsuz yöne çekecektir.  

 Öğretmenlerin çalıĢma veriminin düĢmesine neden olan en önemli faktör 

tükenmiĢliktir. Öğretmenler, göreve baĢladıklarında çeĢitli nedenlerle hayal kırıklığına 

uğramakta, yaĢanılan huzursuzluklar zaman içerisinde öğretmende tükenmiĢlik 

duyguları yaratmakta ve öğretmenlerden istenilen verim düĢmektedir.
96

 Verimin 

düĢmesi sonucu, eğitim-öğretim gerektiği gibi yapılamamakta ve bu durumdan en çok 

öğrenciler etkilenmektedir. 

                                                           
94 Kadir Ardıç ve Sema Polatçı, “TükenmiĢlik Sendromu Akademisyenler Üzerinde Bir Uygulama (GOÜ Örneği)”, 

Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Cilt:10, Sayı:2, 2008,  s:69-96 
95 Binali Doğan, Örgüt Kültürü, 1.Basım, Ġstanbul, Beta Basım A.ġ. , 2007, s.104 
96 Seçil Arıkan, “Muğla Merkez Ġlköğretim Birinci Kademede Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin TükenmiĢlik 

Düzeylerinin ve Nedenlerinin Ġncelenmesi”, (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, 2007), s.56 
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 Eğitim alanındaki insanlarla yoğun bir etkileĢimi içeren, ağır çalıĢma Ģartları, 

fazla ders yükü, anlayıĢsız veliler, doyum vermeyen ödüllendirme yapısı, gelir 

düzeyindeki azlık sonucu tükenmiĢlik ortaya çıkmakta bu da eğitimi olumsuz yönde 

etkilemektedir.
97

 Öğretmenlerin zorunlu görevlerini yerine getirirken karĢılaĢtığı 

çalıĢma Ģartları neticesinde ve bunların üstesinden gelebilme davranıĢlarının yetersiz 

kalabilmesinden dolayı, öğretmenliğin ilk yılları, sonraki yıllara oranla daha yorucu 

olabilmektedir.  

 TükenmiĢlik öğretmenlerin daha fazla sinirli olmasına, verimlerinin düĢmesine, 

iĢlerindeki kalitenin azalmasına neden olurken, öğrencilere, okul personeline, 

ebeveynlere, öğretmenin kendi ailesine ve sonuçta tüm topluma da zarar vermektedir. 

Öğretmenlikte tükenmiĢlik, öğretmenin öğrencilere karĢı ilgisini kaybetmesine, daha 

sonra ise öğrencilere karĢı duyarsızlaĢmasına, alaycı ve insanlık dıĢı davranmasına, 

onlara küçültücü bir Ģekilde hitap etmesine neden olmaktadır.
98

 Öğretmenler fiziksel ve 

duygusal Ģiddet geliĢtirebilmektedirler. TükenmiĢlik yaĢadığı ve bunu algılayamadığı 

zamanlarda öğretmenler daha tahammülsüz, daha gergin olmaktadırlar. Bu olumsuz 

tutumlar da öğretmen tarafından en baĢta öğrencilere yansıtılmaktadır. Duygusal 

tükenme aĢamasıyla baĢlayan tükenmiĢlik, duyarsızlaĢma aĢamasında, öğretmenin 

öğrencilerine ve okul içinde çalıĢan herkese karĢı oluĢabilmektedir. DuyarsızlaĢma 

yaĢayan öğretmen, sınıf yönetimi konusunda gerekli uygulamaları doğru yapamadığı 

için öğrencilerinin gözünde artık liderlikten çıkacaktır. Sınıf yönetiminin kaybı ile 

eğitim-öğretim yaĢantıları ve öğrencilerin kazanması gereken davranıĢ değiĢikliği 

sağlanamayacaktır. Öğretmen artık kendini yetersiz görmeye baĢlayacak ve kendine 

karĢı düĢük kiĢisel baĢarı hissi geliĢtirecektir. Bu durum bir döngü halinde 

tekrarlandıkça, diğer öğretmen ve veliler gözünde de öğretmen kiĢisel baĢarısızlık 

konumunda değerlendirilecektir.  

 Tüm bu tükenmiĢlik belirtilerinin ortadan kaldırılması veya oluĢmadan önce 

engellenmesi için öğretmen-öğrenci-veli-okul idaresi arasında iyi iliĢkiler geliĢtirilirken, 

öğretmenin bağlı bulunduğu örgüt her türlü önlemi almalıdır. 

                                                           
97 AyĢe Dericioğulları ve Diğerleri, “Öğretim Elemanlarının TükenmiĢlik Düzeyleri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Örneği”, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi ,Cilt:2 ,Sayı:5, 2007, s.128 
98 Bülent Gündüz, “Ġlköğretim Öğretmenlerinde TükenmiĢlik”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 

Cilt:1, Sayı:1 , 2005, s.152-166 
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4.2. ÖĞRETMENLERĠN STRES VE TÜKENMĠġLĠK YÖNETĠMĠ 

 Stres ve tükenmiĢlik bir öğretmen için mesleğini çekilmez hale getiren, birbiriyle 

iliĢkili iki olumsuz faktördür. Öğretmenler ve kurumları stres ve tükenmiĢlikten 

korunmak için önlemler almalılardır.  

 ĠĢ ortamının değiĢtirilemez unsurları kabul edilmeli, etkileĢimde bulunulanlara 

karĢı yardımcı olunmalı ve stres seviyesi kontrol edilmelidir. Olumsuz stres 

döngüsünden kurtulmak için dört adımlı bir yaklaĢım kullanılabilir. Ġlk adım, stresin 

oluĢtuğunun anlaĢıldığı anda durmaktır. Ġkinci adım derin nefes alarak, diyaframı 

rahatlatmaktır. Üçüncü adım, probleme, stresin sebebine odaklanmaktır. Son adım ise 

gerçek çözümü bulmaktır. 
99

 Bu yapılacak bireysel bir yöntemdir. Öğretmenlik 

mesleğinin uygulanması sırasında, öğretmenler çoğu defa strese maruz kalmaktadırlar. 

Bu nedenle stres durumlarında uygulayabilecekleri yöntemleri iyi bilmelidirler. 

KiĢinin içinde bulunduğu sosyal ortam ve zaman diliminde istemediği koĢullarla 

karĢı karĢıya kalması ve bir sonuç için zorlanması durumunda  gerçekleĢtirdiği 

davranıĢlar ve  ulaĢtığı duygusal yapı çatıĢma olarak adlandırılmaktadır.
100

 Örgüt 

içindeki çatıĢmaları azaltarak stres ve tükenmiĢlik duygularının geliĢimi 

engellenebilmektedir. Bunun için etkili bir çatıĢma yönetimi geliĢtirilmelidir. 

ÇatıĢmadan kaçınma tutumları da bazen iĢe yarayabilmektedir. 

Öğrencilerin, öğretmenin verdiği bilgilerin yanı sıra ve daha çok gösterdiği 

tutum ve davranıĢlardan etkilendiği görülmektedir.
101

 Bu nedenle öğretmenler, 

öğrencilerinin gözünde her zaman doğru olanı yapan olmaktadır. Stres ve tükenmiĢliğin 

ezici etkisi altında kalan bir öğretmen, doğru tutum ve davranıĢlar 

sergileyemeyeceğinden dolayı, öğrencileri de olumsuz etkileyecektir. 

 Stresle baĢa çıkmak için öğretmenler Ģunları yapabilir: Solunumu iyi yönetmeli, 

gevĢeme hareketlerini yeri geldikçe tekrarlamalı, sosyal destek almalı, spor yaparak 

stresi azaltmalı, doğru beslenme kalıpları uygulayarak hastalıkların önüne geçmelidir.. 

                                                           
99 Cemal Engin, Stres Yönetimi, 1.Basım, Ġstanbul, Optimist Yayınları, 2010, s.33 
100 Nuri Tortop ve Diğerleri, Yönetim Bilimi, 1.Basım, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2010, s.149 
101 Dilek Gözütok, “Disiplin Sağlamada Öğretmen DavranıĢları”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 

Cilt 25, Sayı 2, 1992, s.703 
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Okul örgütlerinde de stres için önlemler alınabilir: Olumlu örgütsel hava yaratılmalı, 

rollerin belirlenmesi sırasında uygun bir rol paylaĢımı yapılmalı, çatıĢmaların 

azaltılması için yöneticilerin çatıĢma yönetimini uygulamaları, mesleki geliĢim 

yollarının planlanması yapılmalı ve öğretmenlere mesleki geliĢim konusunda 

kolaylıklar sağlanmalı, danıĢmanlık hizmetleriyle öğretmenlerin yaĢadığı problemlere 

çözümler getirilmeli, okulun fiziksel koĢullarının iyileĢtirilmesi sağlanmalı, yeni 

öğretmenlerin uyumunun sağlanması ve bütünleĢtirilmesi için oryantasyon sağlanmalı, 

stresli öğretmenlere streslerini yönetebilmeleri için yardım sağlanmalı, iĢ yükünün 

dengelenmesi için uygun koĢullar sağlanmalı, stres yönetimi eğitimi verilmelidir. 

 Bireysel düzeyde tükenmiĢlikle baĢ etme yollarından bazıları Ģunlardır: ĠĢle ilgili 

gerçekçi beklentilerin ve hedeflerin geliĢtirilmesi, atılganlık eğitimi, kiĢisel geliĢme ve 

danıĢmanlık gruplarına katılma, zaman yönetimi, hobi edinme, tatile çıkma, 

meditasyon, gevĢeme eğitimi, spor, monotonluğun azaltılması ve iĢ değiĢikliğidir. 

Örgütsel teknikler ise: Uygun personel seçimi, örgüt geliĢtirme, personeli güçlendirme, 

katılmalı yönetim, iĢ zenginleĢtirme, kariyer danıĢmanlığı sağlama, çalıĢma koĢullarının 

iyileĢtirilmesi, adil performans değerlendirmesidir.
102

 TükenmiĢlik sonucu 

öğretmenlerin veriminin düĢmesinin engellenmesi hem öğretmenlerin hem de bağlı 

oldukları örgütün ortak çalıĢmaları sonucu yapılacaktır. Tek taraflı olarak önlemlerin 

alınması tükenmiĢliği önleyemeyecektir.  

4.3. STRES VE TÜKENMĠġLĠK ĠLE ĠLGĠLĠ YAPILMIġ ÇALIġMALAR 

 Bu bölümde yurtiçinde, stres ve tükenmiĢlikle ilgili yapılan araĢtırmalar  

bulunmaktadır. 

 Stres 1950’lerde toplum tarafından tanınmaya baĢlamıĢtır. Ġlk stres tanımını 

Hans Selye yapmıĢtır. 1980’lerde Time Dergisi tarafından on yılın salgın hastalığı 

olarak, 1990’larda BirleĢmiĢ Milletler tarafından 20.yüzyılın hastalığı olarak 

tanımlanmıĢtır. Son 30-40 yılda ise yapılan çalıĢmaların sayıca arttığı görülmektedir.
103

 

                                                           
102 Filiz ġahin, “Eğitim Örgütlerinde Öğretmenlerin KiĢisel Kariyer Planlaması ve TükenmiĢlik Düzeyleri ĠliĢkisi”, 
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103 Derya Kara, “Eğitim Öğretim YaĢantısında Stres Yaratan Faktörler ve Aile Özelliklerine Göre Öğrencilerin 

Stresle BaĢaçıkma DavranıĢlarının Ġncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Sayı:22, 
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Stres ve tükenmiĢlik konusunda yapılacak araĢtırmalar, bu konuda yeni bilgilerin 

literatüre kazandırılmasını sağlarken; araĢtırma sonuçları kamuoyu tarafından ele alınıp, 

insanların stres ve tükenmiĢlik ile ilgili bilinç kazanması sağlanmıĢ olacaktır. 

 Stres ve tükenmiĢlik ile ilgili olarak Türkiye’de sayısız çalıĢmalar yapılmıĢtır ve 

halen bu çalıĢmalar devam etmektedir.  Bu çalıĢmaların devam etmesinin nedeni 

konunun önemi olmaktadır. 

 Pek çok meslek grubundaki insanlar stres ve tükenmiĢlik yaĢayabilirler. Bu 

nedenle sayısız araĢtırmalar literatüre kazandırılmıĢtır. AĢağıda son yıllarda yapılan 

araĢtırma sonuçlarına yer verilmiĢtir. 

2003 yılında Aydın Çivilidağ tarafından yapılan çalıĢmada  Anadolu Liseleri ve 

Özel Liselerde çalıĢan öğretmenlerin iĢ stresi karĢılaĢtırılmıĢtır ve fark olmadığı 

görülmüĢtür.
104

 

 ġule Aydın tarafından 2004 yılında yapılan araĢtırmada otel iĢletmelerindeki 

örgütsel stres faktörleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Yapılan analizler sonucunda, iĢ 

görenlerin demografik özellikleri ile stres arasında iliĢki olup olmadığına bakılmıĢ ve 

bazı demografik özellikler ile iliĢki bulunmuĢtur. Otel iĢletmelerinde çalıĢan iĢ 

görenlerin yoğun olarak stresörler ile karĢı karĢıya kaldıkları saptanmıĢtır.
105

 

 2006 yılında Ġsmail Çakır tarafından yapılan araĢtırmada polislerin iĢ stresi ve 

baĢa çıkma tarzları incelenmiĢtir. Polislerin algıladıkları iĢ stresi düzeyi arttıkça kendine 

güvensizlik ve sosyal desteğe ihtiyaç artmıĢtır.
106

 Bülent Dilsiz’in yaptığı araĢtırmada 

öğretmenlerin tükenmiĢlik ve iĢ doyumu karĢılaĢtırılmıĢ, tükenmiĢlik kavramına, yaĢ, 

hizmet süresi, yerleĢim bölgesi, okul idaresi ile olan iliĢkileri ve tekrar öğretmenlik 

mesleğini seçmede istek sırasının net ve belirleyici bir farkının olduğu görülmüĢtür.
107

 

Yusuf Ekinci yaptığı araĢtırmada okul yöneticilerinin sosyal beceri düzeylerine göre 

öğretmenlerin iĢ stresi ve iĢ doyumunun karĢılaĢtırmıĢtır. Sonucunda sosyal becerilerini 

yüksek düzeyde algılayan müdürle çalıĢan öğretmenlerin iĢ doyumu yüksek, iĢ stresi 
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düĢük çıkmıĢtır.
108

 Ertan Kaya’nın yaptığı çalıĢmada, akademisyenler üzerindeki 

örgütsel stres kaynakları araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada, örgütsel stres kaynakları 

belirlenmiĢtir. Bunlar: ĠĢin gereklerinden kaynaklanan, iĢteki iliĢkilerden kaynaklanan, 

örgüt yapısı ve ikliminden kaynaklanan, örgüt politikasından kaynaklanan, fiziksel 

koĢullardan kaynaklanan ve genel çevresel kaynaklı stres olarak gruplandırılmıĢtır.
109

 

Ġsmail Ok’un çalıĢmasında iĢ stresinin ilköğretim okullarındaki okul yöneticileri 

üzerindeki etkisi ele alınmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda, cinsiyetin streste etkili olmadığı, 

20-30 yaĢ grubunun, 31-40 yaĢ grubuna göre daha fazla stres algıladığı, özel okul 

yöneticilerinin devlet okulu yöneticilerine oranla daha fazla strese maruz kaldıkları 

görülmüĢtür.
110

 Nazim Taner Yungul’un çalıĢmasında sınıf öğretmenlerinin tükenmiĢlik 

düzeyleri değerlendirilmiĢtir. Sınıf öğretmenlerinin duygusal tükenmiĢlik düzeylerinin 

ortalaması düĢük, duyarsızlaĢma düzeylerinin ortalaması normal ve kiĢisel baĢarı 

düzeylerinin ortalaması yüksek olduğu saptanmıĢtır.
111

  

 2007 yılında Fatma ġafak Ağma’nın çalıĢmasında iĢ yaĢamında stresin nedenleri 

ve olumsuz etkileri tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Görev yapısı, yetki yapısı, çalıĢma 

koĢulları, iĢ ortamı, kimlik özellikleri olarak stres faktörleri gruplandırılmıĢtır.
112

 Seçil 

Arıkan’ın çalıĢmasında, sınıf öğretmenlerinin tükenmiĢlik düzeyleri ve nedenleri 

araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda, sınıf öğretmenlerinde cinsiyet, kıdem, ücret ve 

yönetici tavrı tükenmiĢlik açısından duygusal tükenme, duyarsızlaĢma, kiĢisel baĢarı 

boyutlarında ve toplam puanda istatiksel olarak anlamlı bir fark oluĢmamıĢtır.
113

 Sibel 

Çimen’in araĢtırmasında ilköğretim öğretmenlerinin tükenmiĢlik yaĢantıları ve yeterlik 

algıları incelenmiĢtir. Cinsiyet ayırt edici değilken; yaĢ, lisansüstü eğitimin daha çok 

duyarsızlaĢma oluĢturduğu görülmüĢtür. Hizmet yılı, kiĢisel baĢarının ise tükenmiĢlikle 

ters orantıda olduğu sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.
114

 

Dilek Erdemoğlu ġahin’in çalıĢmasında öğretmenlerin mesleki tükenmiĢlik 

düzeyleri incelenmiĢtir. YaĢ, medeni durum, eğitim düzeyi, kıdem, branĢ, okul türü, 
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sınıf mevcudu, okulun sosyo-ekonomik durumu  tükenmiĢlikte etkili olurken; cinsiyet 

tükenmiĢliği etkilememiĢtir.
115

 Filiz ġahin’in araĢtırmasında ise eğitim örgütlerinde 

öğretmenlerin kiĢisel kariyer planlaması ve tükenmiĢlik düzeyleri arasındaki iliĢki 

incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda mesleki geliĢim konusunda kendilerini daha fazla 

geliĢtiren öğretmenlerin daha az duyarsızlaĢma yaĢadıkları görülmüĢtür.
116

 

 2008 yılında Oğuz Aydoğan, iĢ stresinin tükenmiĢlik ve örgütsel bağlılıkla 

iliĢkisini araĢtırmıĢtır. Yaptığı çalıĢmalar sonucunda, öğretmenler üzerinde iĢ stresi ile 

tükenmiĢlik ve örgütsel bağlılık boyutları arasında anlamlı bir iliĢki ortaya çıkmıĢtır.
117

 

Gürsu BaĢaran’ın çalıĢmasında otomotiv sektörü çalıĢanlarında iĢ tatmininin iĢ stresine 

etkisi araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmada çalıĢanların iĢ stresini oluĢturan unsurların kariyer 

kaygısı, nicel iĢ yükü, nitel iĢ yükü, rol çeliĢkisi, rol belirsizliği olduğu görülmüĢtür.
118

 

AyĢegül Cankara, ilköğretim öğretmenlerindeki psikolojik tükenmiĢlik düzeyini 

incelemiĢtir. ġu sonuçlara ulaĢmıĢtır: TükenmiĢlik düzeyleri cinsiyete, yaĢa, medeni 

duruma, branĢa, mezun olduğu okula, kıdeme, öğrenci sayısına, okulun bulunduğu 

sosyo-ekonomik çevreye göre farklılaĢmaktadır ve ilköğretim okullarındaki 

öğretmenlerin psikolojik tükenmiĢlik düzeyleri orta seviyededir.
119

 Nilgün Özdemir, 

sınıfında kaynaĢtırma öğrencisi olan ve olmayan öğretmenlerin tükenmiĢlik seviyelerini 

karĢılaĢtırmıĢtır. Sınıfında kaynaĢtırma öğrencisi olan öğretmenlerin tükenmiĢlik 

seviyeleri, sınıfında kaynaĢtırma öğrencisi olmayan öğretmenlerin tükenmiĢlik 

seviyelerine oranla, daha fazla çıkmıĢtır.
120

 Nurten Öztürk, evli bayan öğretmenlerde iĢ-

aile çatıĢmasının ĠĢ stresi ve performansa etkilerini araĢtırmıĢtır. Sonuçta, öğretmenlerin 

düĢük düzeyde iĢ-aile çatıĢması yaĢadıkları tespit edilmiĢtir. Ayrıca öğretmenlerin 

düĢük düzeyde iĢ stresi yaĢadıkları sonucuna varılmıĢtır.
121

 

 2009 yılında Nuray Çelik’in yaptığı  “Konaklama ĠĢletmelerinde ÇalıĢanlara 

Yönelik Yıldırma DavranıĢları (Mobbing) ve ĠĢ Stresi : Mersin Ġl Örneği” adlı 
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çalıĢmada iĢ stresinin iĢ tatmini üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıĢtır.
122

 Süheyla 

Alkaya Ferhanoğlu “ĠĢ Stresi: Türkiye’deki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde 

ÇalıĢan Uzman Psikiyatrist Hekimlerinin ĠĢ Stres Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik 

Bir Uygulama” isimli çalıĢmasında hekimlerin iĢ stres düzeyi, yaĢ, cinsiyet, medeni 

durum, evlilik sayısı, çocuk sayısı, çalıĢma durumu ve çalıĢma süresi gibi 

değiĢkenlerden etkilenmemiĢtir. Ancak saldırı ve tacize uğrayanların, adli problem 

yaĢayanların daha çok iĢ stresi ile karĢılaĢtığı saptanmıĢtır.
123

 Faruk Kalay, “BiliĢim 

Teknolojilerinin ĠĢ Stresi ve ĠĢ Doyumu Üzerindeki Etkileri: Kuram ve Türk Bankacılık 

Sektöründe Bir Uygulama” adlı çalıĢmasında, kadın çalıĢanların aĢırı iĢ yükü, sağlık 

yakınmaları ve psikolojik yakınmalar konusunda, erkek çalıĢanlara göre daha fazla stres 

yükü altında olduğu görülmüĢken; sorumluluk yükü açısından ise erkek çalıĢanların, 

kadın çalıĢanlara nazaran daha fazla sorun yaĢadığı görülmüĢtür.
124

 ġerife RahĢan Koç, 

“Sağlık ÇalıĢanlarında ĠĢ Stresi (Acil Servis Örneği)” çalıĢmasında, meslek, yaĢ cinsiyet 

ve medeni halin stres üzerinde ayırt edici etkisinin olmadığı saptanırken; mesleki 

çalıĢma sürelerinde , çalıĢma yılı 6-10 arası olanların stres yönetimi , 0-5 ve 11 yıl üzeri 

olanlara göre daha fazla çıkmıĢtır. Orta kıdemlilerin daha iyi stresle baĢ ettiği; mesleğin 

baĢındaki tecrübesizlik ve yıllar ilerledikçe sorumluluk bilinciyle stresle baĢ etmenin 

zorlaĢtığı görülmüĢtür.
125

 Ebru Öktem, “Ġlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin 

TükenmiĢlik Düzeylerinin Bazı DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi” isimli çalıĢmasında, 

öğretmenlerde tükenmiĢlik, yaĢ değiĢkenine göre azalan kiĢisel baĢarı duygusu alt 

boyutunda anlamlı farklılık göstermezken; duygusal tükenme ve duyarsızlaĢma alt 

boyutunda 46 yaĢ üzeri öğretmenler lehine anlamlı farklılık göstermiĢtir.
126

 Talip 

Özdemir, “Ġstenmeyen Öğrenci DavranıĢlarının Görülme Sıklığı Ġle Öğretmenlerin 

TükenmiĢlik Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki” adlı çalıĢmasında, mesleğe yeni baĢlayan 

öğretmenlerle mesleğin sonuna yaklaĢmıĢ öğretmenlerin sınıflarında istenmeyen 

öğrenci davranıĢları daha fazla görülmüĢtür. Biraz tecrübe kazanmıĢ ve mesleğin 

ortalarındaki öğretmenlerin sınıflarında ise bu durum daha az görülmüĢtür.
127

Melek 

TanĢu,  “Örgütsel Stres Kaynakları ve ĠĢ Tatmini Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi ve 
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Sağlık Sektöründe Bir Uygulama” adlı çalıĢmasında, çalıĢanların örgütsel stres 

düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu saptanmıĢtır. ÇalıĢanların örgütsel stres 

düzeyleri arttıkça iĢ tatmin düzeyleri azalmaktadır.
128

 

 2010 yılında Müjde Arslan,”ÇalıĢma YaĢamında Stresin ĠĢ Tatmini Üzerindeki 

Etkisi ve Bir AraĢtırma” tezinde, bankacılar arasında yaĢ ve cinsiyetin stres üzerinde 

etkili olmadığı; eğitim durumunun yükselmesi ile stres düzeyinin yükselmesi arasında 

anlamlı bir iliĢki olduğu sonucuna varılmıĢtır.
129

 Özlem Baytar, “ĠĢ YaĢamında Stresin 

ĠĢgören Performansı Üzerindeki etkileri” adlı çalıĢmasında, iĢ arkadaĢlarıyla 

uyumsuzluk, çatıĢma, otorite eksikliği, dıĢlanma, taktir edilmeme, yöneticilerle olan 

iliĢkilerde ortaya çıkan sorunlar en çok stres yaratanlar olarak bulunmuĢtur. Stresin 

artması ile iĢ gören performansının düĢtüğü saptanmıĢtır.
130

 Bilge Zeynep Karacaoğlu, 

“Anesteziyologlar ve Cerrahların ĠĢ Stresi ve TükenmiĢlik Sendromu Açısından 

KarĢılaĢtırılması” çalıĢmasında, Anesteziyologlar ve cerrahların düĢük duygusal 

tükenme ve yüksek kiĢisel baĢarı yaĢadıkları belirlenmiĢtir. Anesteziyologların düĢük 

duyarsızlaĢma puanlarına karĢılık, cerrahların orta düzey duyarsızlaĢma yaĢadığı 

saptanmıĢtır.
131

 AyĢe Karahüseyin, “Dinlenme ve Bakımevinde ÇalıĢan HemĢirelerin 

TükenmiĢlik Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Ġncelenmesi” adlı çalıĢmasında, 

hemĢirelerin cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma, çocuk sayısı ve eğitim 

durumlarına göre duygusal tükenme, duyarsızlaĢma ve kiĢisel baĢarı ölçek puanları 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Mesleki deneyimi 6 yıl ve 

üstü olan hemĢirelerin kiĢisel baĢarı ölçek puanları, deneyimi 2-5 yıl olan hemĢirelere 

göre anlamlı olarak yüksek saptanmıĢtır.
132

 

Erhan Kaya, “ĠĢ Stresi ve TükenmiĢlik Duygusunun ĠĢten Ayrılma Niyeti 

Üzerine Etkileri: Sağlık Personeli Üzerinde Bir Uygulama” çalıĢmasında, stres 

kaynaklarının alt boyutlarında en fazla rol çatıĢması, iĢ yükü ve organizasyon nedenli 

stres, duygusal tükenmiĢlik duygusunu etkilemektedir. Bunu iĢyeri ortamına bağlı stres 

kaynakları ve bireysel stres kaynakları takip etmektedir.  DuyarsızlaĢma ile iĢten 
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ayrılma niyeti arasında bir iliĢki bulunamamıĢtır. Bireysel stres kaynakları ve 

organizasyon nedenli stres kaynakları iĢten ayrılma niyetini etkilediği saptanmıĢtır.
133

 

2011 yılında, Manolya Özek, “ÇalıĢan Annelerin ĠĢ Stresiyle BaĢa Çıkma 

Becerisi ile TükenmiĢlik Düzeylerinin Aile Değerlendirmesine ve Çocukların 

DavranıĢlarına Etkileri” adlı çalıĢmada, annelerin iĢ stresi düzeyinin gelir ve eğitim 

seviyesi arttıkça yükseldiği saptanmıĢtır.
134

 Ercan Sandıkçı, “Stresin TükenmiĢlik 

Boyutları Üzerindeki Etkisi: Diyarbakır’da Öğretmenler Üzerinde Bir AraĢtırma” adlı 

çalıĢmasında, stresin duygusal tükenme, duyarsızlaĢma ve kiĢisel baĢarıda azalma 

üzerine etkisinin olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
135

 Ömür Tulunay, “Sınıf 

Öğretmenlerinin TükenmiĢlik Düzeyleri ve Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel ĠletiĢim ile 

ĠliĢkisi (Sivas Ġl Örneği)” çalıĢmasında, öğretmenlerin tükenmiĢlik düzeyi “az 

tükenmiĢ” olarak çıkmıĢtır. Öğretmenlerin tükenmiĢlik ölçeği boyutları içinde en 

yüksek tükenmiĢlik yaĢadıkları boyut “duygusal tükenme” olarak saptanmıĢtır. En az 

tükenmiĢlik yaĢadıkları boyut ise “duyarsızlaĢma” olmuĢtur.
136

 Sibel Uzunkaya, 

“HemĢirelerin TükenmiĢlik ve ĠĢ Doyum Düzeylerinin ĠĢ YaĢam Kaliteleriyle ĠliĢkisi” 

çalıĢmasında, çalıĢanların iĢ doyumlarının tükenmiĢliklerine göre daha fazla ve olumlu 

yönde iĢ yaĢam kalitelerini etkilemektedir. ĠĢ doyumu arttığında iĢ yaĢam kalitesi de 

artmaktadır.
137

 Gonca ÜstünbaĢ, “Türkiye’de Fizyoterapistlerde TükenmiĢlik, ĠĢ 

Doyumu ve YaĢam Kalitesi Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması” çalıĢmasında, iĢ doyumu 

düĢük olan fizyoterapistlerin mesleği bırakma eğilimlerinin daha fazla olduğu 

bulunmuĢtur.
138

 Yunus Yıldırım, “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Görevli 

Akademisyen Personelin Örgütsel Stres ve TükenmiĢlik Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkinin 

Ġncelenmesi” çalıĢmasında, öğretim elemanlarının örgütsel stres düzeylerinin yüksek; 

tükenmiĢlik düzeylerinin ise genel olarak düĢük düzeyde olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Örgütsel stres ve tükenmiĢlik arasında anlamlı iliĢkiler ortaya çıkmıĢtır. 31-50 yaĢ 

grubunun kiĢisel baĢarı alt boyutuna göre tükenmiĢlik düzeyinin; 20-30 yaĢ ve +51 yaĢ 

grubuna göre daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Yapılan analizlerde, öğretim 
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elemanlarının medeni halleri, öğrenim durumları, akademik ünvanları, yönetsel 

görevlerinin olup olmaması, yabancı dil düzeyleri ve hizmet yılları açısından, 

tükenmiĢlik alt boyutlarının ortalama puanları arasında herhangi bir anlamlı 

farklılaĢmaya rastlanmamıĢtır.
139

 Murat Zonana, “ĠĢ Stresinin ĠĢ görenlerin Örgütsel 

SosyalleĢme Düzeylerine Etkileri ve Bir AraĢtırma” çalıĢmasında, sosyalleĢme 

düzeylerine etki eden önemli noktalar; rol belirsizliği ve rol çatıĢmasıdır. ĠĢe bağlı 

endiĢe ve aĢırı iĢ yükünün örgütsel sosyalleĢme düzeylerini etkileyen bir neden sonuç 

iliĢkisine rastlanılmamıĢtır.
140
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5.ĠġYERĠNDEKĠ STRES DÜZEYĠNĠN ÇALIġANLARIN 

TÜKENMĠġLĠK ALGILARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ VE BĠR 

ARAġTIRMA 

5.1. ARAġTIRMANIN KONUSU, AMACI VE ÖNEMĠ 

Bu bölümde araĢtırmanın konusu, amacı, önemi, araĢtırmanın kapsamı, modeli, 

araĢtırmanın hipotezleri, sınırlılıkları, örneklemi, veri toplama süreci, kullanılan 

istatiksel yöntemler anlatılarak, yapılan analizler ve araĢtırma sonuçları ortaya 

konmuĢtur. 

 5.1.1.AraĢtırmanın Konusu ve Amacı 

 AraĢtırmada birbiriyle bağlantılı olarak literatüre girmiĢ olan stres ve 

tükenmiĢlik kavramları incelenmektedir. Stres, genel kapsamıyla değil iĢten 

kaynaklanan örgütsel stres boyutunda ele alınmaktadır. Bu nedenle stres yaratan tüm 

faktörlerden ziyade iĢe yönelik stres faktörleri ile alakalı olarak araĢtırma 

yönlendirilmiĢtir. TükenmiĢlik için de örgütsel stres sonucu ortaya çıkması kapsamında 

gerekli bulgulara ulaĢılması için yöntemler kullanılmıĢtır.  

AraĢtırmanın konusu , çalıĢanların iĢten kaynaklanan stresi ve tükenmiĢlik 

algıları arasındaki iliĢkilerin belirlenmeye çalıĢılmasıdır. Bu doğrultuda, öğretmenler 

üzerinde bir anket gerçekleĢtirilerek, öğretmenlerin iĢten kaynaklanan stresi ile 

tükenmiĢlik algıları arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir.  

AraĢtırma sonuçları ile amaçlanan; Ġstanbul, Bahçelievler ilçesinde görev yapan 

öğretmenlerin örgütsel stres düzeylerinin, tükenmiĢlik algılarının, iĢle ilgili özelliklerin 

ve demografik özelliklerin örgütsel stres ve tükenmiĢliğe etkilerinin ortaya 

çıkarılmasıdır.  
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5.1.2.AraĢtırmanın Önemi 

 Bu araĢtırmanın, Ġstanbul ili, Bahçelievler ilçesinde çalıĢan ilköğretim 

öğretmenlerinin iĢten kaynaklanan stres ve tükenmiĢlikleri hakkındaki bulguları, iĢ 

yaĢamında karĢılaĢılan stres ve tükenmiĢlik hakkında bilgiler verecektir.  

 Öğretmenlerin yaĢadığı örgütsel stres seviyesi, tükenmiĢlikten etkilenme 

Ģiddetleri ve biçimleri, iĢle ilgili özellikleri ve demografik özellikler arasındaki iliĢkiler 

ve bu iliĢkilerin derecelerinin saptanması, bu konularda yapılmıĢ olan diğer araĢtırmalar 

arasında farklılık yaratabilecektir.  

5.2.ARAġTIRMANIN KAPSAMI, MODELĠ, HĠPOTEZLERĠ 

Bu bölümde araĢtırmanın kapsamı, araĢtırmada kullanılan model, araĢtırma 

hipotezleri, ve sınırlılıkları bulunmaktadır.  

 5.2.1.AraĢtırmanın Modeli 

 AraĢtırma modeli olarak, Ģekil 5’te gösterilen model oluĢturulmuĢtur. ĠĢ stresi 

bağımsız değiĢken, tükenmiĢlik bağımlı değiĢken, demografik özellikler ise ara 

değiĢken olarak modellenmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5:Araştırma Modeli 

       Ġġ STRESĠ   TÜKENMĠġLĠK 

              DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLER 
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5.2.2.AraĢtırmanın Hipotezleri 

5.2.2.1.Örgütsel Stres ve Örgütsel Stres Alt Boyutlarının Aralarındaki 

ĠliĢkilere Ait Hipotezler 

Hipotez 1:Örgütsel stres ile örgüt politikalardan kaynaklanan stres arasında iliĢki 

vardır. 

Hipotez 2:Örgütsel stres ile örgütsel yapıdan kaynaklanan stres arasında iliĢki 

vardır. 

Hipotez 3:Örgütsel stres ile iĢin yapısından kaynaklanan stres arasında iliĢki 

vardır. 

Hipotez 4:Örgütsel stres ile kiĢiler arası iliĢkilerden kaynaklanan stres arasında 

iliĢki vardır. 

5.2.2.2.TükenmiĢlik ve TükenmiĢlik Alt Boyutlarının Aralarındaki ĠliĢkilere 

Ait Hipotezler 

Hipotez 5:TükenmiĢlik ile duygusal tükenmiĢlik arasında iliĢki vardır. 

Hipotez 6:TükenmiĢlik ile duyarsızlaĢma arasında iliĢki vardır. 

Hipotez 7:TükenmiĢlik ile kiĢisel baĢarısızlık hissinin azalması arasında iliĢki 

vardır. 

5.2.2.3.Örgütsel Stres ve TükenmiĢlik Arasındaki ĠliĢkilere Ait Hipotezler 

Hipotez 8:Stresle tükenmiĢlik arasında pozitif bir iliĢki vardır. 

5.2.2.4.Örgütsel Stres ve TükenmiĢlik Alt Boyutları Arasındaki ĠliĢkilere 

Ait Hipotezler 

Hipotez 9: Örgütsel stres ile duygusal tükenmiĢlik arasında iliĢki vardır. 

Hipotez 10: Örgütsel stres ile duyarsızlaĢma arasında iliĢki vardır. 
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Hipotez 11: Örgütsel stres ile kiĢisel baĢarısızlık hissinin azalması arasında iliĢki 

vardır. 

5.2.2.5. TükenmiĢlik ve Örgütsel Stres Alt Boyutları Arasındaki ĠliĢkilere 

Ait Hipotezler 

Hipotez 12:TükenmiĢlik  ile örgüt politikalardan kaynaklanan stres arasında 

iliĢki vardır. 

Hipotez 13: TükenmiĢlik ile örgütsel yapıdan kaynaklanan stres arasında iliĢki 

vardır. 

Hipotez 14: TükenmiĢlik ile iĢin yapısından kaynaklanan stres arasında iliĢki 

vardır. 

Hipotez 15: TükenmiĢlik ile kiĢiler arası iliĢkilerden kaynaklanan stres arasında 

iliĢki vardır. 

5.2.2.6. Örgütsel Stres Alt Boyutları ve TükenmiĢlik Alt Boyutları 

Arasındaki ĠliĢkilere Ait Hipotezler 

Hipotez 16: Örgüt politikalarından kaynaklanan stres ile duygusal tükenme 

arasında pozitif iliĢki vardır. 

Hipotez 17: Örgütsel yapıdan kaynaklanan stres ile duygusal tükenme arasında 

pozitif iliĢki vardır. 

Hipotez 18: ĠĢin yapısından kaynaklanan stres ile duygusal tükenme arasında 

pozitif iliĢki vardır. 

Hipotez 19: Örgütte kiĢiler arası iliĢkilerden kaynaklanan stres ile duygusal 

tükenme arasında pozitif iliĢki vardır. 

Hipotez 20: Örgüt politikalarından kaynaklanan stres ile duyarsızlaĢma arasında 

pozitif iliĢki vardır. 
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Hipotez 21: Örgütsel yapıdan kaynaklanan stres ile duyarsızlaĢma arasında 

pozitif iliĢki vardır. 

Hipotez 22: ĠĢin yapısından kaynaklanan stres ile duyarsızlaĢma arasında pozitif 

iliĢki vardır. 

Hipotez 23: Örgütte kiĢiler arası iliĢkilerden kaynaklanan stres ile duyarsızlaĢma 

arasında pozitif iliĢki vardır. 

Hipotez 24: Örgüt politikalarından kaynaklanan stres ile düĢük kiĢisel baĢarı 

hissi arasında pozitif iliĢki vardır. 

Hipotez 25: Örgütsel yapıdan kaynaklanan stres ile düĢük kiĢisel baĢarı hissi 

arasında pozitif iliĢki vardır. 

Hipotez 26: ĠĢin yapısından kaynaklanan stres ile düĢük kiĢisel baĢarı hissi 

arasında pozitif iliĢki vardır. 

Hipotez 27: Örgütte kiĢiler arası iliĢkilerden kaynaklanan stres ile düĢük kiĢisel 

baĢarı hissi arasında pozitif iliĢki vardır. 

5.2.2.7. ĠĢle Ġlgili Özellikler ve TükenmiĢlik Arasındaki ĠliĢkilere Ait 

Hipotezler 

Hipotez 28: Öğretmenlerin hizmet yılının, tükenmiĢliğe etkisi vardır. 

Hipotez 29: Öğretmenlerin  mesleklerini isteyerek veya istemeyerek 

seçmelerinin, tükenmiĢliğe etkisi vardır. 

Hipotez 30: Öğretmenler çalıĢtıkları kurumun türünün, tükenmiĢliğe etkisi 

vardır. 

Hipotez 31: Öğretmenlerin görevinin, tükenmiĢliğe etkisi vardır. 

Hipotez 32: Öğretmenlerin bireysel gelir düzeyinin, tükenmiĢliğe etkisi vardır. 

Hipotez 33: Öğretmenlerin ailesel gelir düzeyinin, tükenmiĢliğe etkisi vardır. 
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5.3.ARAġTIRMA YÖNTEMĠ 

Bu bölümde, araĢtırmanın evreni ve örneklemi, veri toplama araçları, 

değerlendirme tekniği ve kullanılan ölçekler bulunmaktadır.  

 5.3.1.Evren ve Örneklem 

 AraĢtırmanın çalıĢma alanını oluĢturan, örneklemin seçildiği grup evrendir. Bu 

araĢtırmanın evreni, Ġstanbul Ġli Bahçelievler Ġlçe Belediye sınırları içerisindeki kırk bir  

ilköğretim okulunda görevli 5187 öğretmendir. 

Kırk bir ilköğretim okulunun her birine onar  anket dağıtılmıĢtır. Belirli evrenler 

için  kabul edilebilir örnek büyüklüklerine 
141

 göre üç yüz yetmiĢ anket bu araĢtırma için 

yeterli örneklem sayısını teĢkil etmektedir. Örnek büyüklüğünün belirlenmesinde 

%5’lik belirlilik düzeyinde çalıĢılmıĢtır. Ancak dağıtılan anketlerin iki yüz otuz sekizi 

analizlere uygun görülmüĢtür ve veri giriĢleri yapılmıĢtır.  Örneklem ile ilgili bilgiler 

Tablo 1’de verilmiĢtir. 

Tablo 1 

Örneklem Alınan Okullar ve Bu Okullardan Geri Dönen Anket Sayıları 

Okul Adı Dağıtılan Anket 

Sayısı 

Dönen Anket 

Sayısı 
Koza Ġlköğretim Okulu 10 7 

Ali Haydar Günver Ġlköğretim Okulu 10 7 

Vali Recep Yazıcıoğlu Ġlköğretim 

Okulu 

10 7 

ġair Zihni Ġlköğretim Okulu 10 7 

Bülent Ecevit Ġlköğretim Okulu 10 7 

Yayla Ġlköğretim Okulu 10 7 

Gazi Ġlköğretim Okulu 14 14 

Bahçelievler Belediyesi Ġlköğretim Okulu 10 7 

Yenibosna Ġlköğretim Okulu 10 7 

Halit Ziya UĢaklıgil Ġlköğretim Okulu 10 7 

Bahçelievler Erguvan Ġlköğretim Okulu 10 7 

Özel Ġhlas Ġlköğretim Okulu 10 8 

Fikret Yüzatlı Ġlköğretim Okulu 10 6 

75.Yıl Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu 10 8 

Behiye Dr. Nevhiz IĢık Ġlköğretim Okulu 10 7 

Mevlana Ġlköğretim Okulu 10 6 

                                                           
141 Remzi AltunıĢık ve Diğerleri, Sosyal Bilimlerde AraĢtırma Yöntemleri, 6.Basım, Sakarya, Sakarya Kitapevi, 

2010, s.135 
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Kocasinan Ġlköğretim Okulu 10 7 

Kumport Ġlköğretim Okulu 10 7 

Toki Halit Öge Ġlköğretim Okulu 10 7 

Kudret Saraçoğlu Ġlköğretim Okulu 10 7 

Özel Bilge Dünya Birey Ġlköğretim Okulu 10 7 

Emlak Konut Ġlköğretim Okulu 10 7 

SiyavuĢpaĢa Ġlköğretim Okulu 10 7 

Zaferler Ġlköğretim Okulu 10 7 

Aka Koleji 10 7 

Özel Bilim Ġlköğretim Okulu 10 7 

Yenibosna Doğu Sanayi Ġlköğretim Okulu 10 7 

Hürriyet Ġlköğretim Okulu 10 7 

Bağlar Ġlköğretim Okulu 10 7 

Özel Bahçelievler Burç Ġlköğretim Okulu 10 7 

Org. EĢref Bitlis Ġlköğretim Okulu 10 7 

ġirintepe Ġlköğretim Okulu 10 7 

Özel Fatih Ġlköğretim Okulu 10 7 

Diğer 8 Okul 76 0 

T O P L A M  410 238 

 

5.3.2.Veri Toplama ve Değerlendirme Tekniği 

Veri toplama tekniği olarak tarama yöntemi kullanılmıĢtır. Kullanılan anket 

formları ekte sunulmaktadır. AraĢtırmada kullanılan veriler, birincil verilerdir. Birincil 

veriler anket yoluyla elde edilmiĢtir.  

AraĢtırmada, analizler yapılırken, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

for Windows 17.0 programı kullanılmıĢtır. Demografik özellikler için frekans analizleri; 

değiĢkenler arasındaki iliĢkilerin ortaya çıkarılması için korelasyon ve regresyon 

analizleri; demografik ve mesleki özelliklerin, stres ve tükenmiĢlik üzerindeki 

etkilerinin belirlenmesi için bağımsız iki örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi (one 

way anova) uygulanmıĢtır.  

Kullanılan ölçekler için faktör analizleri yapılmıĢ, bazı ölçek maddelerinin daha 

önceki çalıĢmalarda kabul edilmiĢ olan alt boyutlardan sapmalar gösterdiği bulunmuĢ, 

bunun neticesinde geçerliliği ve güvenilirliği yapılmıĢ olan “Maslach TükenmiĢlik 

Envanteri” ve “Örgütsel Stres Kaynakları Ölçeği” için her hangi bir yeni alt 

boyutlandırma yapılmamıĢtır.  
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 5.3.3.Kullanılan Ölçekler ve Bu Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenilirlik 

Analizleri 

 AraĢtırmada üç bölüm halinde sorular sorulmuĢtur. Birinci bölümde “KiĢisel 

Bilgi Formu” adı altında, ankete katılanların demografik ve iĢle ilgili özellikleri 

sorulmuĢtur. (Ek 1) 

 Anketin ikinci bölümünde “Örgütsel Stres Kaynakları Ölçeği” kullanılarak, 

öğretmenleri iĢten kaynaklanan stres düzeyleri araĢtırılmıĢtır. (Ek 2)  

 Anketin üçüncü bölümünde tükenmiĢlik düzeyinin ölçülmesi için “Maslach 

TükenmiĢlik Envanteri” kullanılmıĢtır. (Ek 3) 

AraĢtırmada kullanılan anketin birinci bölümünde “KiĢisel Bilgi Formu” ile ankete 

katılan öğretmenlerin demografik ve iĢle ilgili özellikleri araĢtırılmak istenmiĢ, bunun 

için dokuz soru yöneltilmiĢtir. Bu dokuz soru Ģöyle sıralanmaktadır: 

1. Cinsiyet 

2. Medeni Durum 

3. ĠĢteki Hizmet Süresi 

4. Mesleğin Ġstenerek mi Seçildiği 

5. En Son Mezuniyet Durumu 

6. ÇalıĢılan Kurumun Adı 

7. Kurumdaki Görev/ BranĢ 

8. Bireysel Gelir 

9. Ailevi Gelir 

Anketin Ġkinci bölümünde iĢten kaynaklanan stres düzeyinin belirlenmesi için, 

“Örgütsel Stres Kaynakları Ölçeği” kullanılmıĢtır. ġule Aydın tarafından geliĢtirilmiĢ 

olan bu ölçek , 28 ifadenin yer aldığı ve dört alt boyut içeren bir ölçektir. Dört alt boyut 

Ģunlardır: 

1. Örgüt Politikasından Kaynaklanan Stres Faktörleri 

2. Örgütsel Yapıdan Kaynaklanan Stres Faktörleri 

3. ĠĢin Yapısı Ġle Ġlgili Stres Faktörleri 

4. Örgütte KiĢiler Arası ĠliĢkilerden Kaynaklanan Stres Faktörleri 
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Tablo 2 

Stres Ölçeği Alt Boyutları ve Madde Numaraları 

BOYUT MADDE NO 

Örgüt Politikasından Kaynaklanan 

Stres Faktörleri 

1,2,3,4,5,6,10,13 

Örgütsel Yapıdan Kaynaklanan 

Stres Faktörleri 

7,8,9,11,12 

ĠĢin Yapısı Ġle Ġlgili Stres Faktörleri 14,15,16,17,18,19,20,21 

Örgütte KiĢiler Arası ĠliĢkilerden 

Kaynaklanan Stres Faktörleri 

22,23,24,25,26,27,28 

 

 

 

Örgüt Politikasından Kaynaklanan Stres Faktörleri Ģunlardır: 

1- Yetersiz ücret ve maaĢ dengesizliği 

2- Yetki ve sorumluluklarda uyumsuzluk 

3- Sık sık iĢletme içinde yer değiĢtirme 

4- Görevle ilgili sorumlulukların açık olmaması 

5- Birbiri ile çeliĢen iki iĢi birden yapmak 

6- Performans değerlendirmede, terfide adaletsizlik 

10- Aynı anda birden fazla amire karĢı sorumlu olma 

13- Görev dağılımındaki adaletsizlik 
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Örgütsel Yapıdan Kaynaklanan Stres Faktörleri Ģunlardır: 

7- AĢırı disiplinli çalıĢma ortamı 

8- Yeteneklerin kullanılmadığı bir bölümde çalıĢmak 

9- Karar vermek için yeterli yetkiye sahip olmamak 

11- Örgüt içi haberleĢmenin zayıf oluĢu 

12- Kararlara katılamama 

ĠĢin Yapısı Ġle Ġlgili Stres Faktörleri Ģunlardır: 

14- ĠĢ yerine ulaĢımda zorluklar 

15- ĠĢlerin çok kısa sürede bitirilmesi 

16- ÇalıĢma saatlerinde belirsizlik 

17- ĠĢin sürekli göz önünde yapılması zorunluluğu 

18- ĠĢin aĢırı monoton oluĢu 

19- AĢırı iĢ yükü 

20- Veli memnuniyetsizliği ve Ģikayet edilme korkusu 

21- AĢırı yazıĢma ve bürokrasinin oluĢu 

Örgütte KiĢiler Arası ĠliĢkilerden Kaynaklanan Stres Faktörleri Ģunlardır: 

22- Ast-üst iliĢkilerinde sorun yaĢanması 

23- ÇalıĢanlar arasında aĢırı rekabetin olması 

24- ÇalıĢanlar arasında çatıĢmanın yaĢanması 

25- ĠĢ arkadaĢlarının düĢmanca davranması 
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26- Hak edilen ilgi, sevgi ve takdiri görememe 

27-ĠĢ arkadaĢlarından ve yöneticilerden destek alamama 

28-ĠĢ yerinde dedikodunun yaygın oluĢu 

Ölçekte yer alan ifadeler 5’li likert Ģeklinde düzenlenmiĢtir. ( 1= “çok fazla”, 2= 

“fazla”, 3= “orta”, 4= “az” ve 5= “çok az”) Değerlendirmeler, “çok fazla” seçeneğine 5; 

“çok az” seçeneğine 1 puan verilerek gerçekleĢtirilmiĢtir.  Buna göre stres ölçeğinden 

çok puan alınması öğretmenin stresinin fazla olduğunu; az puan alınması ise stres 

düzeyinin az olduğunu göstermektedir. 

Anketin üçüncü bölümünde tükenmiĢlik düzeyinin ölçülmesi için “Maslach 

TükenmiĢlik Envanteri” kullanılmıĢtır. Bu ölçeğin özgün Ģekli C. Maslach ve  S. 

Jackson tarafından geliĢtirilmiĢtir.
142

 Yirmi iki ifadeden oluĢan ölçekte  üç alt boyut 

bulunmaktadır.  

Üç alt boyut Ģunlardır: 

1. Duygusal Tükenme 

2. DuyarsızlaĢma 

3. KiĢisel BaĢarı Hissi Azalması 

 

Tablo 3 

MTE Ölçeği Alt Boyutları ve Madde Numaraları 

BOYUT MADDE NO 

Duygusal Tükenme Faktörleri 1,2,3,6,8,13,14,16,20 

DuyarsızlaĢma Faktörleri 5,10,11,15,22 

KiĢisel BaĢarı Hissi Azalması 

Faktörleri 

4,7,9,12,17,18,19,21 

 

 

                                                           
142 Aydoğan, a.g.e. s.41 
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Duygusal Tükenme Maddeleri Ģunlardır: 

1-ĠĢimden soğuduğumu hissediyorum. 

2- ĠĢ dönüĢü kendimi ruhen tükenmiĢ hissediyorum. 

3- Sabah kalktığımda bir gün daha bu iĢi kaldıramayacağımı 

hissediyorum. 

6- Bütün gün insanlarla uğraĢmak benim için gerçekten çok yıpratıcı. 

 8- Yaptığım iĢten yıldığımı hissediyorum. 

 13- ĠĢimin beni kısıtladığını hissediyorum. 

 14- ĠĢimde çok fazla çalıĢtığımı hissediyorum. 

 16- Doğrudan insanlarla çalıĢmak bende çok fazla stres yapıyor. 

 20- Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum. 

DuyarsızlaĢma Maddeleri Ģunlardır: 

5- ĠĢim gereği karĢılaĢtığım bazı kimselere sanki insan değillermiĢ gibi 

davrandığımı fark ediyorum. 

10- Bu iĢte çalıĢtığımdan beri insanlara  karĢı sertleĢtim. 

11- Bu iĢin beni giderek katılaĢtırmasından korkuyorum. 

15- ĠĢim gereği karĢılaĢtığım insanlara ne olduğu umurumda değil. 

22- ĠĢim gereği karĢılaĢtığım insanların bazı problemlerini sanki ben 

yaratmıĢım gibi davrandıklarını hissediyorum. 

DüĢük KiĢisel BaĢarı Hissi Maddeleri Ģunlardır: 

4- ĠĢim gereği karĢılaĢtığım insanların ne hissettiğini hemen anlarım. 
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7- ĠĢim gereği karĢılaĢtığım insanların sorunlarına en uygun çözüm 

yollarını bulurum. 

9- Yaptığım iĢ sayesinde insanların yaĢamına katkıda bulunduğuma 

inanıyorum 

12- Çok Ģeyler yapabilecek güçteyim. 

17- ĠĢim gereği insanlarla aramda rahat bir hava yaratırım. 

18- Ġnsanlarla yakın bir çalıĢmadan sonra kendimi canlanmıĢ hissederim. 

19- Bu iĢte birçok kayda değer baĢarı elde ettim. 

21- ĠĢteki duygusal sorunlara serinkanlılıkla yaklaĢırım. 

Ölçekte yer alan ifadeler 5’li likert Ģeklinde düzenlenmiĢtir. ( 1=”Hiçbir zaman”, 

2= “çok nadir”, 3= bazen”, 4= “çoğu zaman”, 5= “her zaman” )  Duygusal tükenme 

boyutunda, puanların fazlalığı duygusal tükenme yaĢandığını göstermektedir. 

DuyarsızlaĢma boyutunda, puanların fazlalığı duyarsızlaĢma  yaĢandığını 

göstermektedir. DüĢük KiĢisel BaĢarı Hissi Boyutunda puanların fazlalığı baĢarı hissi 

azalmasının yüksek olduğunu göstermektedir. 

5.3.3.1.Örgütsel Stres Kaynakları Ölçeğinin  Geçerlilik ve Güvenilirlik 

Analizleri 

 Tablo 4’te Örgütsel Stres Kaynakları Ölçeğinin güvenilirlik düzeyi 

görülmektedir. 

Tablo 4 

Örgütsel Stres Kaynakları Ölçeği Güvenilirlik Düzeyi 

Cronbach’s 

Alpha 

Soru 

Sayısı 

,947 28 

28 sorudan oluĢan “Örgütsel Stres Kaynakları Ölçeği”nin maddelerinin 

Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı 0,947 olarak bulunmuĢtur. 
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Tablo 5 

Ölçeği OluĢturan Maddelerin Güvenilirliğe Etkileri 

Örgütsel Stres 

Kaynakları 

Ölçeği 

Maddeleri 

Madde   

Silindiğinde    

Ölçek      

Ortalaması 

Madde    

Silindiğinde    

Ölçek         

Varyansı 

DüzeltilmiĢ    

Madde             

Bütün    

Korelasyonu 

Madde    

Silindiğinde 

Cronbach’s Alpha 

1 95,7941 535,084 ,324 ,948 

2 95,2689 519,219 ,598 ,946 

3 94,1639 526,028 ,566 ,946 

4 94,7773 516,098 ,647 ,945 

5 94,7815 515,893 ,607 ,945 

6 95,1891 515,690 ,594 ,946 

7 94,5420 523,372 ,583 ,946 

8 94,7395 515,257 ,668 ,945 

9 95,0126 519,683 ,596 ,946 

10 94,7647 513,075 ,697 ,945 

11 94,9790 514,881 ,675 ,945 

12 94,8866 521,738 ,575 ,946 

13 94,6765 513,815 ,710 ,944 

14 94,5672 523,901 ,464 ,947 

15 94,3739 535,239 ,384 ,947 

16 94,2101 520,968 ,575 ,946 

17 94,4748 522,318 ,592 ,946 

18 94,7059 515,415 ,642 ,945 

19 95,0336 514,370 ,640 ,945 

20 94,6176 519,554 ,539 ,946 

21 95,4874 519,728 ,532 ,946 

22 94,7269 507,634 ,755 ,944 

23 94,4706 520,233 ,635 ,945 

24 94,6807 511,012 ,711 ,944 

25 94,3697 513,787 ,650 ,945 

26 94,9286 510,936 ,692 ,945 

27 94,6050 509,742 ,766 ,944 

28 95,0000 508,675 ,634 ,945 

 

 “Örgütsel Stres Kaynakları Ölçeği”nin 4 alt boyutundaki maddelerin 

güvenilirlikleri ayrı ayrı hesaplanmıĢ ve Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 
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Tablo 6 

Stres Ölçeği ve Alt Boyutlarına ĠliĢkin Güvenilirlik Düzeyi 

 Cronbach’s   Alfa Soru  Sayısı 

Stres Ölçeği Genel Güvenilirlik 0,947 28 

Alt Boyutlar  

Örgüt Politikasından Kaynaklanan 

Stres Faktörleri 

0,853 8 

Örgütsel Yapıdan Kaynaklanan 

Stres Faktörleri 

0,796 5 

ĠĢin Yapısı Ġle Ġlgili stres Faktörleri 0,813 8 

Örgütte KiĢiler Arası ĠliĢkilerden 

Kaynaklanan Stres Faktörleri 

0,914 7 

 

5.3.3.2 Maslach TükenmiĢlik Envanterinin Geçerlilik ve Güvenirlik 

Analizleri 

Tablo 7 

MTE 

Güvenilirlik Düzeyi 

Cronbach’s 

Alpha 

Soru 

Sayısı 

,875 22 

Yapılan analizler sonucunda güvenilirlik 0,875 bulunmuĢtur. 

Tablo 8 

MTE Faktörlerinin Güvenilirliğe Etkileri 

Maslach  

TükenmiĢlik 

Envanteri 

Maddeleri 

 

Madde 

Silindiğinde 

Ölçek 

Ortalaması 

Madde 

Silindiğinde 

Ölçek    

Varyansı 

DüzeltilmiĢ 

Madde        

Bütün 

Korelasyonu 

Madde 

Silindiğinde 

Cronbach Alfa 

1 44,1979 107,112 ,610 ,864 

2 43,6765 106,220 ,658 ,863 

3 44,5929 108,258 ,609 ,865 

4 44,2063 118,565 ,076 ,880 

5 45,0130 114,298 ,342 ,873 

6 43,8996 105,078 ,635 ,863 
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7 44,3576 116,466 ,233 ,875 

8 44,3996 105,801 ,725 ,861 

9 44,7525 114,371 ,320 ,873 

10 44,5256 108,123 ,536 ,867 

11 44,5298 106,696 ,557 ,866 

12 44,4458 112,708 ,403 ,871 

13 44,0971 106,380 ,578 ,865 

14 43,2861 113,740 ,245 ,877 

15 45,1307 116,456 ,265 ,874 

16 44,1013 106,495 ,603 ,864 

17 44,4080 111,381 ,471 ,869 

18 44,1937 109,334 ,527 ,867 

19 44,0592 111,672 ,429 ,870 

20 44,8954 111,846 ,468 ,869 

21 44,2189 112,549 ,400 ,871 

22 44,4626 113,497 ,302 ,874 

 

 “Maslach TükenmiĢlik Envanteri (MTE)”nin alt boyutlarının güvenilirlikleri 

Tablo 9’da gösterilmektedir. 

Tablo 9 

MTE Ölçeği ve Alt Boyutlarına ĠliĢkin Güvenilirlik Düzeyi 

 Cronbach’sAlfa SoruSayısı 

MTE Genel Güvenilirlik 0,875 22 

Alt Boyutlar  

Duygusal Tükenme 

 

0,808 9 

DuyarsızlaĢma 

 

0,828 5 

KiĢisel BaĢarı Hissi Azalması 

 

0,889 8 

 

 

5.4.BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde demografik bulgular ve bu bulguların örgütsel stres ve 

tükenmiĢlikle iliĢkileri yer almaktadır. Yapılan analizler sonucunda; Stresle tükenmiĢlik 

arasındaki iliĢki, stresle tükenmiĢlik arasındaki pozitif  iliĢki, örgütsel stres ile örgüt 
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politikalardan kaynaklanan stres arasındaki iliĢki , örgütsel stres ile örgütsel yapıdan 

kaynaklanan stres arasındaki iliĢki ,örgütsel stres ile iĢin yapısından kaynaklanan stres 

arasındaki iliĢki , örgütsel stres ile kiĢiler arası iliĢkilerden kaynaklanan stres arasındaki 

iliĢki ,tükenmiĢlik ile duygusal tükenmiĢlik arasındaki iliĢki , tükenmiĢlik ile 

duyarsızlaĢma arasındaki iliĢki ,tükenmiĢlik ile kiĢisel baĢarısızlık hissinin azalması 

arasındaki iliĢki ,örgütsel stres ile tükenmiĢlik arasındaki iliĢki ,örgütsel stres ile 

duygusal tükenmiĢlik arasındaki iliĢki , örgütsel stres ile duyarsızlaĢma arasındaki iliĢki, 

örgütsel stres ile kiĢisel baĢarısızlık hissinin azalması arasındaki iliĢki ,tükenmiĢlik  ile 

örgüt politikalardan kaynaklanan stres arasındaki iliĢki , tükenmiĢlik ile örgütsel 

yapıdan kaynaklanan stres arasındaki iliĢki ,tükenmiĢlik ile iĢin yapısından kaynaklanan 

stres arasındaki iliĢki ,tükenmiĢlik ile kiĢiler arası iliĢkilerden kaynaklanan stres 

arasındaki iliĢki , öğretmenler arasında cinsiyet farkının örgütsel strese etkisi, 

öğretmenler arasında medeni durumun örgütsel strese etkisi, öğretmenler arasında 

mezun oldukları son okulun, örgütsel strese etkisi ,öğretmenler arasında cinsiyet 

farkının tükenmiĢliğe etkisi, öğretmenler arasında medeni durumun tükenmiĢliğe etkisi, 

öğretmenler arasında mezun oldukları son okulun, tükenmiĢliğe etkisi,öğretmenlerin 

hizmet yılının, örgütsel strese etkisi, öğretmenlerin  mesleklerini isteyerek veya 

istemeyerek seçmelerinin, örgütsel strese etkisi, öğretmenler çalıĢtıkları kurumun 

türünün, örgütsel strese etkisi, öğretmenlerin bireysel gelir düzeyinin, örgütsel strese 

etkisi , öğretmenlerin ailesel gelir düzeyinin, örgütsel strese etkisi , öğretmenlerin 

görevinin, örgütsel strese etkisi , öğretmenlerin hizmet yılının, tükenmiĢliğe etkisi , 

öğretmenlerin  mesleklerini isteyerek veya istemeyerek seçmelerinin, tükenmiĢliğe 

etkisi , öğretmenler çalıĢtıkları kurumun türünün, tükenmiĢliğe etkisi , öğretmenlerin 

görevinin, tükenmiĢliğe etkisi , öğretmenlerin bireysel gelir düzeyinin, tükenmiĢliğe 

etkisi , öğretmenlerin ailesel gelir düzeyinin, tükenmiĢliğe etkisine ait bulgular elde 

edilmiĢtir. 
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5.4.1. AraĢtırmaya Katılanların Demografik Özellikleri ve ĠĢ YaĢamına Ait 

Bulguları 

Tablo 10 

AraĢtırmaya Katılanların Cinsiyet Özellikleri 

  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 KADIN 139 58,4 58,4 

ERKEK 99 41,6 41,6 

Toplam 238 100,0 100,0 

Tablo 10’da araĢtırmaya katılan 238 öğretmenin cinsiyet durumunun frekansına 

bakıldığında katılımcıların %58,4’lük değerle 139 tanesi kadın, %41,6 yüzdelik değerle 

99 tanesi erkektir.  

Tablo 11 

AraĢtırmaya Katılanların Medeni Durum Özellikleri 

  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 EVLI 172 72,3 72,3 

BEKAR 66 27,7 27,7 

Toplam 238 100,0 100,0 

 Tablo 11’de öğretmenlerin medeni durumu gösterilmiĢ olup, 172’si %72,3’üevli, 

66’sı %27,7’si bekardır. 

 Tablo 12  

AraĢtırmaya Katılanların Eğitim Durumu Özellikleri 

  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 LISE 1 ,4 ,4 

ON LISANS 25 10,5 10,5 

LISANS 193 81,1 81,1 

YUKSEK LISANS VE USTU 19 8,0 8,0 

Toplam 238 100,0 100,0 

 Tablo 12’de öğretmenlerin en son mezun oldukları eğitim durumlarının frekans 

dağılımı bulunmaktadır. AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin 1 tanesi %0,4’lük kısmı lise 

mezunu; 25 tanesi %10,5 yüzdelik değerle ön lisans mezunu; 193 tanesi %81,1’lik 

kısmı  lisans ve 19’u %8’lik kısımla lisans üstü öğrenim durumuna sahip 

öğretmenlerdir. 
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Tablo 13 

AraĢtırmaya Katılanların Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular 

  N % 

Cinsiyet Kadın 139 58,4 

 Erkek 99 41,6 

Medeni Durum Evli 172 72,3 

 Bekar 66 27,7 

Eğitim Lise 1 0,4 

 Ön Lisans 25 10,5 

 Lisans 193 81,1 

 Yüksek Lisans ve 

Üstü 

19 8 

 

 AraĢtırmaya katılanların, 139’u  (%58,4) kadın öğretmen,  99’u (%41,6) erkek 

öğretmen; 172’si (%72,3) evli, 66’sı (%27,7) bekar öğretmen; 1’i (%0,4) lise mezunu, 

25’i (%10,5) ön lisans mezunu, 193’ü (%81,1) lisans mezunu, 19’u (%8) yüksek lisans 

ve üstü eğitim durumuna sahiptir. 

Tablo 14 

AraĢtırmaya Katılanların Hizmet Süresine ĠliĢkin Bulguları 

  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 0-4 YIL ARASI 44 18,5 18,5 

5-10 YIL ARASI 92 38,7 38,7 

11-20 YIL ARASI 68 28,6 28,6 

21-42 YIL ARASI 34 14,3 14,3 

Toplam 238 100,0 100,0 

 

Tablo 14’te araĢtırmaya katılan öğretmenlerin hizmet süreleri yer almaktadır. 

Yapılan analizler sonucunda; Göreve yeni baĢlayıp 4 yıla kadar kıdemli olanlar 

%18,5’lik kısımla 44 öğretmendir. 5yıl ile 10 yıl arası hizmet yılına sahip öğretmen 

sayısı, 92 ve %38,7; 11-20 yıl arası öğretmenlik yapanların sayısı  68 ve %28,6; 21 yıl 

ve üstü öğretmenlik hizmeti bulunanlar ise 34 öğretmendir ve %14,3 değere sahiptir. 
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Tablo 15 

AraĢtırmaya Katılanların Mesleğini Ġsteyerek Seçmesine ĠliĢkin Bulguları 

  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 EVET 218 91,6 91,6 

HAYIR 18 7,6 7,6 

DIGER 2 ,8 ,8 

Toplam 238 100,0 100,0 

  

Tablo 15’te ankete katılan 218 öğretmen %91,6 oranında  mesleklerini isteyerek 

seçtikleri görülürken; 18 öğretmen %7,6’lık değerle mesleklerini isteyerek 

seçmemiĢlerdir. Ankete katılan 2 öğretmen ise %0,8’lik değerle mesleklerini seçerken 

diğer bir etkenin etkisinde kalmıĢlardır. 

 

 

Tablo 16 

AraĢtırmaya Katılanların Kurum Tipine ĠliĢkin Bulguları 

  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 DEVLET OKULU 194 81,5 81,5 

OZEL OKUL 44 18,5 18,5 

Toplam 238 100,0 100,0 

  

Tablo 16’da araĢtırmaya katılan öğretmenlerin 194’ü %81,5lik oranla devlet 

okulunda çalıĢmakta, 44’ü ise %18,5lik oranla özel okullarda çalıĢmaktadır. 

Tablo 17 

AraĢtırmaya Katılanların BranĢına  ĠliĢkin Bulguları 

  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 BIRINCI KADEME 

OGRETMENI 

127 53,4 53,4 

IKINCI KADEME 

OGRETMENI 

111 46,6 46,6 

Toplam 238 100,0 100,0 
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Tablo 17’de araĢtırmaya katılan öğretmenlerden birinci kademede görevli 

olanların sayısı 127 ve % 53,4 oranında iken; ikinci kademe ortaokul öğretmenlerinin 

sayısı 111ve % 46,6lık orana sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 18 

AraĢtırmaya Katılanların Bireysel Gelirine  ĠliĢkin Bulguları 

  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 1500 TL YE KADAR 15 6,3 6,3 

1501-2000 TL ARASI 183 76,9 76,9 

2001-5000 TL ARASI 40 16,8 16,8 

Toplam 238 100,0 100,0 

  

Tablo 18’de araĢtırmaya katılan öğretmenlerin bireysel gelirleri 

gösterilmektedir.  Aldığı ücret, 1500 liraya kadar olanlar 15 öğretmendir ve % 6,3 

oranındadırlar. 1501 ile 2000 arası bireysel gelire sahip olanlar ise % 76,9 oranında 183 

öğretmendir. Geriye kalan 40 öğretmenin bireysel geliri 2001 ve 5000 lira arasında 

bulunmaktadır ve % 16,8 oranındadır 

Tablo 19 

AraĢtırmaya Katılanların Ailesel Gelirine  ĠliĢkin Bulguları 

  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

 2000 TL YE KADAR 63 26,5 26,5 

2001-6000 TLARASI 162 68,1 68,1 

6001 TL VE ÜSTÜ 13 5,5 5,5 

Toplam 238 100,0 100,0 

  

Tablo 19’da araĢtırmaya katılan öğretmenlerin toplam ailevi  gelirleri 

gösterilmektedir. Ailevi geliri 2000 liraya kadar olanlar %26,5 oranında 63  

öğretmendir. 2001 ile 6000 lira arası ailevi gelire sahip olanlar ise %68,1 kısımla 162  

öğretmendir. Geriye kalan %5,5luk kısımla 13 öğretmenin toplam ailevi geliri 6000 lira 

ve üstüdür. 

 Tablo 20’de: AraĢtırmaya katılanların  44’ünün  (%18,5)   hizmet süresi 

dört yıla kadardır. 92’sinin (%38,7) beĢ yıl ile on yıl arasındadır. 68’i (%28,6) on bir yıl 

ile yirmi yıl arasındadır. 34’ünün (%14,3) hizmet süresi ise yirmi bir yıl ve üstüdür. 
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 AraĢtırmaya katılanların  218’i (%91,6) mesleğini isteyerek seçmiĢken; 18’i 

(%7,6) mesleğini isteyerek seçmemiĢtir. 2’si (%0.8) ise meslek seçiminde “diğer” 

seçeneğini seçmiĢtir. 

 AraĢtırmaya katılanların  194’ü (%81,5) devlet okulunda çalıĢan öğretmenlerdir. 

44’ü (%18,5) ise özel okullarda çalıĢmakta olan öğretmenlerdir. 

 AraĢtırmaya katılanların  127’si (%53,4) sınıf öğretmeni; 111’i (%46,6) branĢ 

öğretmenidir. 

AraĢtırmaya katılanların  15’inin (%6,3) bireysel geliri bin beĢ yüz liraya kadardır. 

183’ünün (%76,9)  bireysel geliri bin beĢ yüz lira ile iki bin lira arasındadır. 40’ının (% 

16,8) bireysel geliri ise iki bin liranın üstündedir. 

 AraĢtırmaya katılanların  63’ünün (%26,5) toplam ailevi geliri iki bin liranın 

altındadır. 162’sinin (%68,1) ailevi geliri ise iki bin lira ile altı bin lira arasındadır. 

13’ünün (%5,5) toplam ailevi geliri altı bin liranın üstündedir. 

Tablo 20 

AraĢtırmaya Katılanların ĠĢ YaĢamına Ait  Bulgular 

  N % 

Hizmet Yılı 0-4 yıl arası 44 18,5 

 5-10 yıl arası 92 38,7 

 11-20 yıl arası 68 28,6 

 21 ve üstü 34 14,3 

Mesleği Ġsteyerek  Evet 218 91,6 

Seçme Hayır 18 7,6 

 Diğer 2 0,8 

ÇalıĢtığı Kurum Devlet Okulu 194 81,5 

 Özel Okul 44 18,5 

Görev Sınıf Öğretmeni 127 53,4 

 BranĢ Öğretmeni 111 46,6 

Bireysel MaaĢ 1500 TL altı 15 6,3 
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 1501-2000 TL 

arası 

183 76,9 

 2001 TL ve üstü 40 16,8 

Ailesel MaaĢ 2000 TL altı 63 26,5 

 2001-6000 TL 

arası 

162 68,1 

 6001 TL üstü 13 5,5 

  

 

5.4.2. Örgütsel Stres Ve Alt Boyutları Arasındaki ĠliĢkilere Ait Bulgular  

Tablo 21’te araĢtırmaya katılan öğretmenlerin örgüt politikasından kaynaklanan 

stres  alt boyutuna ait maddelerin ortalamaları bulunmaktadır. 1 çok fazla, 2 fazla, 3 

orta, 4 az ve 5 çok az anlamına gelmektedir. 

 

Tablo 21 

Örgüt Politikasından Kaynaklanan Stres Faktörlerinin Ortalamaları 

 N Min. Max. Ort. S.S. 

YETERSIZ UCRET VE MAAS 

DENGESIZLIĞI 

238 1,00 5,00 2,4958 1,28197 

YETKI VE 

SORUMLULUKLARDA 

UYUMSUZLUK 

238 1,00 5,00 3,0210 1,28755 

SIK SIK IġLETME ICINDE 

YER DEGISTIRME 

238 1,00 5,00 4,1261 1,10659 

GOREVLE ILGILI 

SORUMLULUKLARIN ACIK 

OLMAMASI 

238 1,00 5,00 3,5126 1,29827 

BIRBIRI ILE CELISEN IKI ISI 

BIRDEN YAPMAK 

238 1,00 5,00 3,5084 1,38327 

PERFORMANS 

DEGERLENDIRMEDE 

TERFIDE ADALETSIZLIK 

238 1,00 5,00 3,1008 1,41954 

AYNI ANDA BIRDEN FAZLA 

AMIRE KARSI SORUMLU 

OLMAK 

238 1,00 5,00 3,5252 1,30457 

GOREV DAGILIMINDAKI 

ADALETSIZLIK 

238 1,00 5,00 3,6134 1,26029 

Valid N (listwise) 238     
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Örgüt politikalarından kaynaklanan stres maddelerinin içinde en yüksek iĢ stresi 

yaratan madde “Yetersiz Ücret ve MaaĢ Dengesizliği” olarak bulunmuĢtur. Bu 

maddenin ortalaması 2,4958 olarak “fazla”ya yakındır. Ankete katılan öğretmenler, 

ücret ve maaĢların azlığını stres nedeni olarak görmektedirler. 

Tablo 22’de araĢtırmaya katılan öğretmenlerin örgütsel yapıdan kaynaklanan 

stres alt boyutuna ait maddelerin ortalamaları bulunmaktadır. 1 çok fazla, 2 fazla, 3 orta, 

4 az ve 5 çok az anlamına gelmektedir. 

Tablo 22 

Örgütsel Yapıdan Kaynaklanan Stres Faktörlerinin Ortalamaları 

 N Min. Max. Ort. S.s. 

ASIRI DISIPLINLI CALISMA 

ORTAMI 

238 1,00 5,00 3,7479 1,17080 

YETENEKLERIN 

KULLANILMADIGI BIR 

ORTAMDA CALISMAK 

238 1,00 5,00 3,5504 1,28755 

KARAR VERMEK ICIN 

YETERLI YETKIYE SAHIP 

OLMAMAK 

238 1,00 5,00 3,2773 1,27570 

ORGUT ICI 

HABERLESMENIN ZAYIF 

OLUSU 

238 1,00 5,00 3,3109 1,28771 

KARARLARA 

KATILAMAMA 

238 1,00 5,00 3,4034 1,24487 

Valid N (listwise) 238     

Örgütsel yapıdan kaynaklanan stres maddelerinin içinde en yüksek iĢ stresi 

yaratan madde “Karar Vermek Ġçin Yeterli Yetkiye Sahip Olamamak” olarak 

bulunmuĢtur. Bu maddenin ortalaması 3,2773 olarak “orta”ya  yakındır. Ankete katılan 

öğretmenler, kararlara katılma konusunda orta derecede yetkiye sahip olduklarını 

belirtmiĢlerdir. 

Tablo 23’te araĢtırmaya katılan öğretmenlerin iĢin yapısından kaynaklanan stres 

alt boyutuna ait maddelerin ortalamaları bulunmaktadır. 1 çok fazla, 2 fazla, 3 orta, 4 az 

ve 5 çok az anlamına gelmektedir. 
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Tablo 23 

ĠĢin Yapısı Ġle Ġlgili Stres Faktörlerinin Ortalamaları 

 N Min. Max. Ort. S.s. 

IS YERINE ULASIMDA 

ZORLUKLAR 

238 1,00 5,00 3,7227 1,41674 

ISLERIN COK KISA SUREDE 

BITIRILMESI 

238 1,00 5,00 3,9118 1,09303 

CALISMA SAATLERINDE 

BELIRSIZLIK 

238 1,00 5,00 4,0756 1,26731 

ISIN SUREKLI GOZ 

ONUNDE YAPILMASI 

ZORUNLULUGU 

238 1,00 5,00 3,8109 1,18445 

ISIN ASIRI MONOTON 

OLMASI 

238 1,00 5,00 3,5798 1,32484 

ASIRI IS YUKU 238 1,00 5,00 3,2521 1,36080 

VELI MEMNUNIYETSIZLIGI 

VE SIKAYET EDILME 

KORKUSU 

238 1,00 5,00 3,6681 1,39737 

ASIRI YAZISMA VE 

BUROKRASININ OLUSU 

238 1,00 5,00 2,8025 1,41081 

Valid N (listwise) 238     

 

ĠĢin Yapısı Ġle Ġlgili Stres Faktörleri içinde en yüksek iĢ stresi yaratan madde 

“AĢırı yazıĢma ve bürokrasinin oluĢu” olarak bulunmuĢtur. Bu maddenin ortalaması 

2,8025 olarak “orta”nın altındadır. Ankete katılan öğretmenler, aĢırı yazıĢma ve 

bürokrasinin oluĢu konusunda stresli olduklarını belirtmiĢlerdir. 

Tablo 24’te araĢtırmaya katılan öğretmenlerin kiĢiler arası iliĢkilerden  

kaynaklanan stres alt boyutuna ait maddelerin ortalamaları bulunmaktadır. 1 çok fazla, 2 

fazla, 3 orta, 4 az ve 5 çok az anlamına gelmektedir. 

Tablo 24 

Örgütte KiĢiler Arası ĠliĢkilerden  Kaynaklanan Stres Faktörlerinin 

Ortalamaları 

 N Min. Max. Ort. S.s. 

AST UST ILISKILERINDE 

SORUN YASANMASI 

238 1,00 5,00 3,5630 1,36650 

CALISANLAR ARASINDA 

ASIRI REKABETIN OLMASI 

238 1,00 5,00 3,8193 1,18576 

CALISANLAR ARASINDA 

CATISMANIN YASANMASI 

238 1,00 5,00 3,6092 1,34173 

IS ARKADASLARININ 

DUSMANCA DAVRANMASI 

238 1,00 5,00 3,9202 1,36793 
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HAK EDILEN ILGI SEVGI VE 

TAKDIRI GOREMEME 

238 1,00 5,00 3,3613 1,37936 

IS ARKADASLARINDAN VE 

YONETICIDEN DESTEK 

ALAMAMA 

238 1,00 5,00 3,6849 1,28832 

IS YERINDE 

DEDIKODUNUN YAYGIN 

OLUSU 

238 1,00 5,00 3,2899 1,56841 

Valid N (listwise) 238     

 

Örgütte KiĢiler Arası ĠliĢkilerden  Kaynaklanan Stres Faktörleri içinde en yüksek 

iĢ stresi yaratan madde “ĠĢ Yerinde Dedikodunun Yaygın OluĢu” olarak bulunmuĢtur. 

Bu maddenin ortalaması 3,2899 olarak “orta”nın üstündedir. Ankete katılan 

öğretmenler, ĠĢ yerinde dedikodunun yaygın olması  konusunda orta derecede fikir 

belirtmiĢlerdir. 

Tablo 25’te araĢtırmaya katılan öğretmenlerin örgütsel stres faktörlerinin 

ortalamaları ile her alt boyuta ait faktörlerin ortalamaları bulunmaktadır. 

Tablo 25 

AraĢtırmaya Katılanların Örgütsel Stres ve Alt Boyutlardaki  

Stres Düzeylerinin Ortalamaları 

 
N Min. Max. Ort. S.s. 

Örgütsel Stres 

 

238 1,25 5,00 3,5095 ,84081 

Örgüt Politikasından 

Kaynaklanan Stres 

  

238 1,00 5,00 3,3629 ,90906 

Örgüt Yapısından 

Kaynaklanan Stres 

 

238 1,00 5,00 3,4580 ,93022 

ĠĢin Yapısı Ġle  

Ġlgili Stres 

 

238 1,38 5,00 3,6029 ,86300 

KiĢiler Arası ĠliĢ. 

Kaynaklanan Stres 

 

238 1,00 5,00 3,6068 1,10463 

Valid N (listwise) 238 
    

Örgütsel stres düzeyi 3,5095; örgüt politikalarından kaynaklanan stres düzeyi 

3,3629; örgüt yapısından kaynaklanan stres düzeyi 3,4580;  iĢin yapısı ile ilgili stres 

düzeyi 3,6029; kiĢiler arası iliĢkilerden kaynaklanan stres düzeyi 3,6068 olduğu 
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görülmektedir.Ankete katılan öğretmenlerin örgütsel stres düzeyleri 3,5095 ile orta 

düzeyde çıkmıĢtır. En çok stres yaratan alt düzey ise örgüt politikalarından 

kaynaklanmaktadır. 

Hipotez 1: Örgütsel stres ile örgüt politikalardan kaynaklanan stres arasında 

ilişki vardır. 

Hipotez 1’in sınanması için korelasyon, regresyon analizleri yapılmıĢtır. Tablo 

40’ta örgütsel stres ölçeğinin alt boyutlarının iliĢkileri ile ilgili korelasyon analizine ait 

tablo bulunmaktadır. Korelasyonun +1 ile -1 arasında çıkması değiĢkenler arasında 

iliĢki olduğunu; + değer değiĢkenler arasında doğru orantı iken – değer değiĢkenler 

arasında ters orantının bulunduğunu göstermektedir. Hipotez 1’in sınanması için 

korelasyon analizinden sonra, iliĢkinin anlamlılık boyutunun incelenmesi için tek 

değiĢkenli regresyon analizi yapılmıĢtır. Regresyonla ilgili tablo 27 ve tablo 28 

gösterilmektedir. 

                                                Tablo 26 

Örgütsel Stres Ölçeğinin Alt Boyutlarının ĠliĢkileri Ġle Ġlgili 

Korelasyon Analizi 

  ORGSTR ORPOL ORYAP ISYAP KISIAR 

ORGSTR Pearson Correlation 1 ,893** ,879** ,886** ,885** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 238 238 238 238 238 

ORPOL Pearson Correlation ,893** 1 ,731** ,736** ,682** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 238 238 238 238 238 

ORYAP Pearson Correlation ,879** ,731** 1 ,720** ,743** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 238 238 238 238 238 

ISYAP Pearson Correlation ,886** ,736** ,720** 1 ,679** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 238 238 238 238 238 

KISIAR Pearson Correlation ,885** ,682** ,743** ,679** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 238 238 238 238 238 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 Örgütsel Stres ve alt boyutları arasında doğru orantılı olarak iliĢkiler ortaya 

çıkmıĢtır.  Örgütsel stresin oluĢması, alt boyutlara bağlıdır. Örgüt Politikalarından 
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Kaynaklanan Stres düzeyi, Örgütsel Stres Düzeyini en çok arttıran alt boyut olarak 

görülmektedir. 0,893 değeri ile Örgüt Politikalarından Kaynaklanan Stres, Örgütsel 

Stresi en çok arttırandır. Yani Örgüt Politikalarından Kaynaklanan Stres arttıkça, 

Örgütsel Stres de en çok artmaktadır. Arkasından +0,886 Ģiddetli ĠĢin Yapısından 

Kaynaklanan Stres ; +0,885 Ģiddetli KiĢiler Arası ĠliĢkilerden Kaynaklanan Stres ; 

+0,879 Ģiddetli Örgütsel Yapıdan Kaynaklanan Stres pozitif yönde etki etmektedir. 

Stres ölçeği alt boyutlarının tamamı örgütsel stresi pozitif yönde yani doğru orantılı bir 

Ģekilde etkilemektedir. 

Tablo 27’de “R” korelasyon sayısının mutlak değeridir ve %89 düzeyinde bir 

iliĢkinin olduğunu; örgütsel stresteki değiĢimin %79’unun örgüt politikalarından 

kaynaklanan stres ile açıklandığı görülmektedir. 

Tablo 27 

                                Model Özeti 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,893a ,798 ,797 ,37901 

a. Predictors: (Constant), 1.ÖRG POLĠTĠKALARINDAN 

b. Dependent Variable: ÖRGÜTSEL STRES 

 

 Tablo 28’de  f  istatistik değerinin 930,394; buna karĢı gözlenen anlamlılık 

düzeyinin 0,000 olduğu görülmektedir. Bu durum kurulan regresyon modelinin anlamlı 

olduğunu belirtmektedir. 

 Tablo 28 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 133,650 1 133,650 930,394 ,000a 

Residual 33,901 236 ,144   

Total 167,551 237    

a. Predictors: (Constant), 1.ÖRG POLĠTĠKALARINDAN 

b. Dependent Variable: ÖRGÜTSEL STRES 

 Hipotez 1 doğrulanmıĢ olup; iliĢkinin yönü de pozitif yani değiĢkenler arasında 

doğru orantı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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Hipotez 2: Örgütsel stres ile örgütsel yapıdan kaynaklanan stres arasında ilişki 

vardır. 

Tablo 26’daki korelasyon sonuçlarına göre örgütsel stres ile örgütsel yapıdan 

kaynaklanan stres arasında iliĢki +0,879**  Ģiddetinde doğru orantılı bir iliĢki vardır. Bu 

iliĢkinin analizinden sonra, iliĢkinin anlamlılık boyutunun incelenmesi için tek 

değiĢkenli regresyon analizi yapılmıĢtır. Regresyonla ilgili tablo 29 ve tablo 30 

gösterilmektedir.  

Tablo 29’da “R” korelasyon sayısının mutlak değeridir ve %87 düzeyinde bir 

iliĢkinin olduğunu; örgütsel stresteki değiĢimin %77’sinin örgütsel yapıdan kaynaklanan 

stres ile açıklandığı görülmektedir. 

 

 

Tablo 29 

Model Özeti 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,879a ,772 ,771 ,40217 

a. Predictors: (Constant), 2.ÖRGÜTSEL YAPIDAN 

b. Dependent Variable: ÖRGÜTSEL STRES 

 

Tablo 30’da  f  istatistik değerinin 799,941; buna karĢı gözlenen anlamlılık 

düzeyinin 0,000 olduğu görülmektedir. Bu durum kurulan regresyon modelinin anlamlı 

olduğunu belirtmektedir. 

Tablo 30 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 129,381 1 129,381 799,941 ,000a 

Residual 38,170 236 ,162   

Total 167,551 237    

a. Predictors: (Constant), 2.ÖRGÜTSEL YAPIDAN 

b. Dependent Variable: ÖRGÜTSEL STRES 

 

Hipotez 2 doğrulanmıĢ olup; iliĢkinin yönü de pozitif yani değiĢkenler arasında 

doğru orantı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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Hipotez 3:Örgütsel stres ile işin yapısından kaynaklanan stres arasında ilişki 

vardır. 

Tablo 26’taki korelasyon sonuçlarına göre örgütsel stres ile iĢin yapısından 

kaynaklanan stres arasında iliĢki +0,886**  Ģiddetinde doğru orantılı bir iliĢki vardır. Bu 

iliĢkinin analizinden sonra, iliĢkinin anlamlılık boyutunun incelenmesi için tek 

değiĢkenli regresyon analizi yapılmıĢtır. Regresyonla ilgili tablo 31 ve tablo 32’de 

gösterilmektedir.  

Tablo 31’de “R” korelasyon sayısının mutlak değeridir ve %88 düzeyinde bir 

iliĢkinin olduğunu; örgütsel stresteki değiĢimin %78’inin örgütsel yapıdan kaynaklanan 

stres ile açıklandığı görülmektedir. 

 

Tablo 31 

Model Özeti 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,886a ,785 ,784 ,39079 

a. Predictors: (Constant), 3.ĠġĠN YAPISINDAN 

b. Dependent Variable: ÖRGÜTSEL STRES 

 

Tablo 32’de   f  istatistik değerinin 861,153; buna karĢı gözlenen anlamlılık 

düzeyinin 0,000 olduğu görülmektedir. Bu durum kurulan regresyon modelinin anlamlı 

olduğunu belirtmektedir. 

Tablo 32 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 131,511 1 131,511 861,153 ,000a 

Residual 36,041 236 ,153   

Total 167,551 237    

a. Predictors: (Constant), 3.ĠġĠN YAPISINDAN 

b. Dependent Variable: ÖRGÜTSEL STRES 

 

Hipotez 3 doğrulanmıĢ olup; iliĢkinin yönü de pozitif yani değiĢkenler arasında 

doğru orantı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Hipotez 4:Örgütsel stres ile kişiler arası ilişkilerden kaynaklanan stres 

arasında ilişki vardır. 
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Tablo 26’taki korelasyon sonuçlarına göre örgütsel stres ile kiĢiler arası 

iliĢkilerden  kaynaklanan stres arasında iliĢki +0,885**  Ģiddetinde doğru orantılı bir 

iliĢki vardır. Bu iliĢkinin analizinden sonra, iliĢkinin anlamlılık boyutunun incelenmesi 

için tek değiĢkenli regresyon analizi yapılmıĢtır. Regresyonla ilgili tablo 33 ve tablo 

34’te gösterilmektedir.  

 

Tablo 33’te “R” korelasyon sayısının mutlak değeridir ve %88 düzeyinde bir 

iliĢkinin olduğunu; örgütsel stresteki değiĢimin %78’inin örgütsel yapıdan kaynaklanan 

stres ile açıklandığı görülmektedir. 

 

 

Tablo 33 

Model Özeti 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,885a ,783 ,782 ,39217 

a. Predictors: (Constant), 4.KĠġĠLER ARASI ĠLĠġKĠLERDEN 

b. Dependent Variable: ÖRGÜTSEL STRES 

 

Tablo 34’te   f  istatistik değerinin 853,457; buna karĢı gözlenen anlamlılık 

düzeyinin 0,000 olduğu görülmektedir. Bu durum kurulan regresyon modelinin anlamlı 

olduğunu belirtmektedir. 

Tablo 34 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 131,256 1 131,256 853,457 ,000a 

Residual 36,295 236 ,154   

Total 167,551 237    

a. Predictors: (Constant), 4.KĠġĠLER ARASI ĠLĠġKĠLERDEN 

b. Dependent Variable: ÖRGÜTSEL STRES 

Hipotez 4 doğrulanmıĢ olup; iliĢkinin yönü de pozitif yani değiĢkenler arasında 

doğru orantı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

5.4.3. TükenmiĢlik Ve Alt Boyutları Arasındaki ĠliĢkilere Ait Bulgular  

Bu bölümde araĢtırmaya katılan tükenmiĢlik  alt boyutuna ait maddelerin 

ortalamaları bulunmaktadır. 1 hiçbir zaman, 2 çok nadir, 3 bazen, 4 çoğu zaman ve 5 
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her zaman anlamına gelmektedir. Tablo 35’te duygusal tükenmiĢlik faktörlerinin 

ortalamaları bulunmaktadır. 

Tablo 35 

Duygusal TükenmiĢlik Faktörlerinin Ortalamaları 

 N Min. Max. Ort. S.s. 

ISIMDEN SOGUDUGUMU 

HISSEDIYORUM 

238 1,00 5,00 2,2521 1,00814 

IS DONUSU KENDIMI 

RUHEN TUKENMIS 

HISSEDIYORUM 

238 1,00 5,00 2,7735 1,00464 

SABAH KALKTIGIMDA BIR 

GUN DAHA BU ISI 

KALDIRAMAYACAGIMI 

HISSEDIYORUM 

238 1,00 5,00 1,8571 ,92582 

BUTUN GUN INSANLARLA 

UGRASMAK BENIM ICIN 

GERCEKTEN COK 

YIPRATICI 

238 1,00 5,00 2,5504 1,11547 

YAPTIGIM ISTEN 

YILDIGIMI HISSEDIYORUM 

238 1,00 5,00 2,0504 ,94889 

ISIMIN BENI KISITLADIGINI 

HISSEDIYORUM 

238 1,00 5,00 2,3529 1,11066 

ISIMDE COK FAZLA 

CALISTIGIMI 

HISSEDIYORUM 

238 1,00 5,00 3,1639 1,12248 

DOGRUDAN INSANLARLA 

CALISMAK BENDE COK 

FAZLA STRES YARATIYOR 

238 1,00 5,00 2,3487 1,06350 

YOLUN SONUNA 

GELDIGIMI HISSEDIYORUM 

238 1,00 5,00 1,5546 ,83890 

Valid N (listwise) 238     

 

Duygusal Tükenme Faktörleri içinde en yüksek ortalaması olan  madde “ĠĢimde 

Çok Fazla ÇalıĢtığımı Hissediyorum” olarak bulunmuĢtur. Bu maddenin ortalaması 

3,1639 olarak  “bazen” in   üstündedir. Ankete katılan öğretmenler, bazen iĢlerinde çok 

fazla çalıĢtıklarını hissetmektedirler. 

 

Tablo 36’da duygusal tükenmiĢlik faktörlerinin ortalamaları bulunmaktadır. 
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Tablo 36 

DuyarsızlaĢma Faktörlerinin Ortalamaları 

 N Min. Max. Ort. S.s. 

ISIM GEREGI 

KARSILASTIGIM BAZI 

KIMSELERE SANKI INSAN 

DEGILLERMIS GIBI 

DAVRANDIGIMI FARK 

EDIYORUM 

238 1,00 5,00 1,4370 ,80755 

BU ISTE CALISTIGIMDAN 

BERI INSANLARA KARSI 

SERTLESTIM 

238 1,00 5,00 1,9244 1,04465 

BU ISIN BENI GIDEREK 

KATILASTIRMASINDAN 

KORKUYORUM 

238 1,00 5,00 1,9202 1,12036 

ISIM GEREGI 

KARSILASTIGIM 

INSANLARA NE OLDUGU 

UMRUMDA DEGIL 

238 1,00 5,00 1,3193 ,68661 

ISIM GEREGI 

KARSILASTIGIM 

INSANLARIN BAZI 

PROBLEMLERINI SANKI 

BEN YARATMISIM GIBI 

DAVRANDIKLARINI 

HISSEDIYORUM 

238 1,00 5,00 1,9874 ,99144 

Valid N (listwise) 238     

 

DuyarsızlaĢma Faktörleri içinde en yüksek ortalaması olan  madde “ĠĢim Gereği 

KarsılaĢtığım Ġnsanların Bazı Problemlerini Sanki Ben YaratmıĢım Gibi 

Davrandıklarını Hissediyorum” olarak bulunmuĢtur. Bu maddenin ortalaması 1,9874 

olarak  “çok nadir”in altındadır. Ankete katılan öğretmenler,  çok nadir olarak 

karĢılaĢtıkları insanların bazı problemlerini kendileri yaratmıĢ gibi hissetmektedirler. 

 

Tablo 37’de düĢük kiĢisel baĢarı hissi faktörlerinin ortalamaları bulunmaktadır. 
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Tablo 37 

DüĢük KiĢisel BaĢarı Hissi Faktörlerinin Ortalamaları 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ISIM GEREGI 

KARSILASTIGIM 

INSANLARIN NE 

HISSETTIGINI HEMEN 

ANLARIM 

238 1,00 5,00 3,7647 ,89259 

ISIM GEREGI 

KARSILASTIGIM 

INSANLARIN 

SORUNLARINA EN UYGUN 

COZUM YOLLARINI 

BULURUM 

238 1,00 5,00 3,9076 ,75743 

YAPTIGIM IS SAYESINDE 

INSANLARIN YASAMINA 

KATKIDA BULUNDUGUMA 

INANIYORUM 

238 1,00 5,00 4,3025 ,84249 

COK ISLER YAPABILECEK 

GUCTEYIM 

238 1,00 5,00 3,9958 ,86419 

ISIM GEREGI INSANLARLA 

ARAMDA RAHAT BIR 

HAVA YARATIRIM 

238 1,00 5,00 3,9580 ,87531 

INSANLARLA YAKIN BIR 

CALISMADAN SONRA 

KENDIMI CANLANMIS 

HISSEDERIM 

238 1,00 5,00 3,7437 ,96208 

BU ISTE BIRCOK KAYDA 

DEGER BASARI ELDE 

ETTIM 

238 1,00 5,00 3,6092 ,92014 

ISTEKI DUYGUSAL 

SORUNLARA 

SERINKANLILIKLA 

YAKLASIRIM 

238 1,00 5,00 3,7689 ,88659 

Valid N (listwise) 238     

DüĢük kiĢisel baĢarı hissi faktörlerinin ortalamaları içinde en yüksek ortalaması 

olan  madde “Bu ĠĢte Birçok Kayda Değer BaĢarı Elde Ettim” olarak bulunmuĢtur. Bu 

maddenin ortalaması 3,6092 olarak  “bazen” in  üstündedir. Ankete katılan öğretmenler,  

elde ettikleri kayda değer baĢarı ortalamasını diğer maddelere göre çok bulmaktadırlar. 

En düĢük ortalama ise, bu iĢte birçok kayda değer baĢarı elde ettim olarak 

görülmektedir. 

 

Tablo 38’de AraĢtırmaya Katılanların TükenmiĢlik ve Alt Boyutlardaki 

Düzeylerinin Ortalamaları bulunmaktadır. 
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Tablo 38 

AraĢtırmaya Katılanların TükenmiĢlik ve Alt Boyutlardaki  

Düzeylerinin Ortalamaları 

 N Min. Max. Ort. S.s. 

TükenmiĢlik Düzeyi 

 

238 1,77 3,73 2,7519 ,35662 

Duygusal Tükenme 

 

238 1,00 4,22 2,3226 ,70765 

DuyarsızlaĢma 

 

238 1,00 4,00 1,7176 ,60402 

DüĢük KiĢisel BaĢarı 

Hissi  

238 1,00 4,88 3,5284 ,88566 

Valid N (listwise) 238     

Ankete katılan öğretmenlerin tükenmiĢlik  düzeyleri 2,7519 ile az düzeyde 

çıkmıĢtır.  Duygusal tükenme alt boyutunun ortalaması 2,3226; duyarsızlaĢma alt 

boyutunun ortalaması 1,7176 ortalamadadır. En çok tükenmiĢlik yaratan alt düzey ise 

düĢük kiĢisel baĢarı hissi olarak 3,5284 ortalama görülmektedir.  

Hipotez 5:Tükenmişlik ile duygusal tükenmişlik arasında ilişki vardır. 

Hipotez 6:Tükenmişlik ile duyarsızlaşma arasında ilişki vardır. 

Hipotez 7:Tükenmişlik ile kişisel başarısızlık hissinin azalması arasında ilişki 

vardır. 

Hipotez 5, hipotez 6 ve hipotez 7’in sınanması için korelasyon, regresyon 

analizleri yapılmıĢtır. Tablo 39’da tükenmiĢlik ölçeğinin alt boyutlarının iliĢkileri ile 

ilgili korelasyon analizine ait tablo bulunmaktadır. Korelasyonun +1 ile -1 arasında 

çıkması değiĢkenler arasında iliĢki olduğunu; + değer değiĢkenler arasında doğru orantı 

iken – değer değiĢkenler arasında ters orantının bulunduğunu göstermektedir. Hipotez 

5’in sınanması için korelasyon analizinden sonra, iliĢkinin anlamlılık boyutunun 

incelenmesi için tek değiĢkenli regresyon analizi yapılmıĢtır. Regresyonla ilgili tablo 58 

ve tablo 59 gösterilmektedir. 

Tablo 39’da tükenmiĢlik ile tükenmiĢlik ölçeğinin alt boyutlarının iliĢkilerinin 

ortaya konması amacıyla korelasyon analizi yapılmıĢ ve tabloda değerler gösterilmiĢtir. 
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Tablo 39 

TükenmiĢlik Ölçeğinin Alt Boyutlarının ĠliĢkileri Ġle Ġlgili 

Korelasyon Analizi 

  TUKEMN DUYTUK DUYARSIZ KISBASARISIZ 

TUKEMN Pearson Correlation 1 ,829** ,709** ,063 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,329 

N 238 238 238 238 

DUYTUK Pearson Correlation ,829** 1 ,609** -,115 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,076 

N 238 238 238 238 

DUYARSIZ Pearson Correlation ,709** ,609** 1 -,066 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,312 

N 238 238 238 238 

KISBASARISIZ Pearson Correlation ,063 -,115 -,066 1 

Sig. (2-tailed) ,329 ,076 ,312  

N 238 238 238 238 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  

TükenmiĢlik Ölçeğinin alt boyutları ile aralarındaki korelasyon iliĢkileri Tablo 

39’da gösterilmektedir. Tabloya göre, tükenmiĢliği en çok etkileyen alt boyut  Duygusal 

Tükenme’ dir. Alt boyutlarla TükenmiĢlik arasında pozitif yönlü bir iliĢki vardır. Bu alt 

boyutların arasında  +0,829 Ģiddeti ile Duygusal Tükenme ilk sırada ; +0,709 Ģiddeti ile 

DuyarsızlaĢma ikinci sırada bulunmaktadır. DüĢük kiĢisel baĢarısızlık hissi ile 

tükenmiĢlik arasında +0,63 Ģiddetinde doğru orantılı iliĢki bulunmuĢtur.  

Bulunan bu iliĢkilerin anlamlı olup olmadığının saptanması için çok değiĢkenli 

regresyon analizi yapılmıĢtır. Tablo 40’ta “R” korelasyon sayısının mutlak değeridir ve 

%88 düzeyinde bir iliĢkinin olduğunu; örgütsel stresteki değiĢimin %77’sinin 

tükenmiĢlik alt boyutlarından kaynaklanan tükenmiĢlik ile açıklandığı görülmektedir. 

Tablo 40 

Model Özeti 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,882a ,779 ,776 ,16890 

a. Predictors: (Constant), 3.DÜġÜK KĠġĠSEL BAġARI HĠSSĠ, 

2.DUYARSIZLAġMA, 1.DUYG TÜKENMĠġLĠK 

b. Dependent Variable: TÜKENMĠġLĠK 
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Tablo 41’de   f  istatistik değerinin 274,196; buna karĢı gözlenen anlamlılık 

düzeyinin 0,000 olduğu görülmektedir. Bu durum kurulan regresyon modelinin anlamlı 

olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 41 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 23,466 3 7,822 274,196 ,000a 

Residual 6,675 234 ,029   

Total 30,141 237    

a. Predictors: (Constant), 3.DÜġÜK KĠġĠSEL BAġARI HĠSSĠ, 2.DUYARSIZLAġMA, 1.DUYG TÜK 

b. Dependent Variable: TÜKENMĠġLĠK 

 

Tablo 42’de tükenmiĢlik alt boyutlarının tükenmiĢlikle iliĢki anlamlılık değerleri 

0,000 çıkmıĢtır. Bu değerler, değiĢkenler arasındaki iliĢkilerin anlamlı olduğunu 

göstermektedir. 

 

Tablo 42 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,436 ,062  23,086 ,000 

1.DUYG 

TÜKENMĠġLĠK 

,327 ,020 ,650 16,678 ,000 

2.DUYARSIZLAġMA ,192 ,023 ,324 8,368 ,000 

3.DÜġÜK KĠġĠSEL 

BAġARI HĠSSĠ 

,064 ,012 ,160 5,154 ,000 

a. Dependent Variable: TÜKENMĠġLĠK 

Hipotez 5, Hipotez 6 ve Hipotez 7 doğrulanmıĢtır. TükenmiĢlik ve alt boyutları 

olan duygusal tükenme, duyarsızlaĢma ve düĢük kiĢisel baĢarı hissi arasında pozitif 

iliĢki vardır. 

5.4.4. Örgütsel Stres Ve TükenmiĢlik Arasındaki ĠliĢkilere Ait Bulgular  

Hipotez 8: Örgütsel stresle tükenmişlik arasında pozitif bir ilişki vardır. 

Hipotez 8’in sınanması için örgütsel stres ve tükenmiĢlik arasındaki iliĢkinin 

belirlenmesi için korelasyon analizi; aradaki iliĢkinin anlamlılığının bulunması için de 
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regresyon analizi yapılmıĢtır. Tablo 43’te örgütsel stres ve tükenmiĢlik arasındaki iliĢki 

yönü ve Ģiddeti görülmektedir. 

                    Tablo 43 

TükenmiĢlik Ġle Örgütsel Stres Arasındaki 

Korelasyon Analizi 

  ORGSTR TUKEMN 

ORGSTR Pearson Correlation 1 -,340** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 238 238 

TUKEMN Pearson Correlation -,340** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 238 238 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  

Tablo 43’teki veriler incelendiğinde Örgütsel Stres ile TükenmiĢlik arasında eksi 

yönde bir iliĢki görülmektedir. Örgütsel stres arttığında tükenmiĢlik azalmaktadır. Bu 

bize Öğretmenlerin stresteyken bile öğrencilerine karĢı tükenmiĢlik yaĢamadığını 

göstermektedir. Öğretmenliğin bir görev değil yaĢam biçimi olduğu kanıtlanmaktadır. 

Bulunan bu iliĢkilerin anlamlı olup olmadığının saptanması için tek değiĢkenli 

regresyon analizi yapılmıĢtır. Tablo 44’te “R” korelasyon sayısının mutlak değeridir ve 

%34 düzeyinde bir iliĢkinin olduğunu; örgütsel stresteki değiĢimin %11’inin örgütsel 

stresten kaynaklanan tükenmiĢlik ile açıklandığı görülmektedir. 

 

Tablo 44 

Model Özeti 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,340a ,116 ,112 ,33608 

a. Predictors: (Constant), ÖRGÜTSEL STRES 

b. Dependent Variable: TÜKENMĠġLĠK 

 

Tablo 45’te örgütsel stresin tükenmiĢlikle iliĢki anlamlılık değerleri 0,000 

çıkmıĢtır. Bu değerler, değiĢkenler arasındaki iliĢkilerin anlamlı olduğunu 

göstermektedir. 
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Tablo 45 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3,484 1 3,484 30,844 ,000a 

Residual 26,657 236 ,113   

Total 30,141 237    

a. Predictors: (Constant), ÖRGÜTSEL STRES 

b. Dependent Variable: TÜKENMĠġLĠK 

Hipotez 8 doğrulanmıĢ, örgütsel stres ve tükenmiĢlik arasında negatif yönde bir 

iliĢki olduğu saptanmıĢtır. 

 

5.4.5.Örgütsel Stres Ve TükenmiĢlik Alt Boyutları Arasındaki ĠliĢkilere Ait 

Bulgular 

Hipotez 9: Örgütsel stres ile duygusal tükenmişlik arasında ilişki vardır. 

Hipotez 10: Örgütsel stres ile duyarsızlaşma arasında ilişki vardır. 

Hipotez 11: Örgütsel stres ile kişisel başarısızlık hissinin azalması arasında 

ilişki vardır. 

 

Tablo 46’da korelasyon analizi ile Örgütsel Stres ile TükenmiĢlik alt boyutları 

arasındaki iliĢkiler ve bu iliĢkilerin yönü gösterilmektedir. 

 

       Tablo 46 

Örgütsel Stres Ġle TükenmiĢlik Alt Boyutları Arasındaki 

Korelasyon Analizi 

  ORGSTR DUYTUK DUYARSIZ KISBASARISIZ 

ORGSTR Pearson Correlation 1 -,396** -,244** ,025 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,696 

N 238 238 238 238 

DUYTUK Pearson Correlation -,396** 1 ,609** -,115 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,076 

N 238 238 238 238 

DUYARSIZ Pearson Correlation -,244** ,609** 1 -,066 
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Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,312 

N 238 238 238 238 

KISBASARISIZ Pearson Correlation ,025 -,115 -,066 1 

Sig. (2-tailed) ,696 ,076 ,312  

N 238 238 238 238 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 Tablo 46’da örgütsel stres ve tükenmiĢlik arasındaki  negatif iliĢkinin hangi alt 

boyutlarda, ne kadar Ģiddette olduğuna bakıldığında ; negatif etkili olan alt boyutlar 

duygusal tükenme ve duyarsızlaĢma alt boyutlarıyken , düĢük kiĢisel baĢarı hissi alt 

boyutu ile örgütsel stres arasındaki iliĢkinin yönü pozitif çıkmıĢtır. Bu iliĢkilerin 

anlamlılığına bakmak için çok değiĢkenli regresyon analizi uygulanmıĢtır. 

Bulunan bu iliĢkilerin anlamlı olup olmadığının saptanması için çok değiĢkenli 

regresyon analizi yapılmıĢtır. Tablo 47’de “R” korelasyon sayısının mutlak değeridir ve 

%39 düzeyinde bir iliĢkinin olduğunu; örgütsel stresteki değiĢimin %15’inin 

tükenmiĢlik alt boyutlarından kaynaklanan örgütsel stres  ile açıklandığı görülmektedir. 

 

Tablo 47 

Model Özeti 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,397a ,158 ,147 ,77667 

a. Predictors: (Constant), 3.DÜġÜK KĠġĠSEL BAġARI HĠSSĠ, 

2.DUYARSIZLAġMA, 1.DUYG TÜKENMĠġLĠK 

b. Dependent Variable: ÖRGÜTSEL STRES 

 

Tablo 48’de örgütsel stresin tükenmiĢlik alt boyutları ile iliĢkisinin anlamlılık 

değerleri 0,000 çıkmıĢtır. Bu değerler, değiĢkenler arasındaki iliĢkilerin anlamlı 

olduğunu göstermektedir. 

Tablo 48 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 26,400 3 8,800 14,588 ,000a 

Residual 141,152 234 ,603   

Total 167,551 237    

a. Predictors: (Constant), 3.DÜġÜK KĠġĠSEL BAġARI HĠSSĠ, 2.DUYARSIZLAġMA, 1.DUYG 

TÜKENMĠġLĠK 

b. Dependent Variable: ÖRGÜTSEL STRES 

 

Hipotez 9 doğrulanmıĢtır. Örgütsel stres ile duygusal tükenmiĢlik arasında 

negatif yönde iliĢki vardır. Hipotez 10 doğrulanmıĢtır. Örgütsel stres ile duyarsızlaĢma 
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arasında iliĢki negatif yönde vardır. Hipotez 11 doğrulanmıĢtır.  Örgütsel stres ile kiĢisel 

baĢarısızlık hissinin azalması arasında pozitif iliĢki vardır. 

 

5.4.6.-TükenmiĢlik Ve Örgütsel Stres Alt Boyutları Arasındaki ĠliĢkilere Ait 

Bulgular 

Hipotez 12:Tükenmişlik  ile örgüt politikalardan kaynaklanan stres arasında 

ilişki vardır. 

Hipotez 13: Tükenmişlik ile örgütsel yapıdan kaynaklanan stres arasında ilişki 

vardır. 

Hipotez 14: Tükenmişlik ile işin yapısından kaynaklanan stres arasında ilişki 

vardır. 

Hipotez 15: Tükenmişlik ile kişiler arası ilişkilerden kaynaklanan stres 

arasında ilişki vardır. 

    Tablo 49 

TükenmiĢlik Ġle Örgütsel Stres Alt Boyutları Arasındaki 

Korelasyon Analizi 

  TUKEMN ORPOL ORYAP ISYAP KISIAR 

TUKEMN Pearson Correlation 1 -,338** -,295** -,331** -,244** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 238 238 238 238 238 

ORPOL Pearson Correlation -,338** 1 ,731** ,736** ,682** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 238 238 238 238 238 

ORYAP Pearson Correlation -,295** ,731** 1 ,720** ,743** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 238 238 238 238 238 

ISYAP Pearson Correlation -,331** ,736** ,720** 1 ,679** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 238 238 238 238 238 

KISIAR Pearson Correlation -,244** ,682** ,743** ,679** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 238 238 238 238 238 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tablo 49’da Örgütsel Stres alt boyutlarının TükenmiĢlikle iliĢkileri Ģiddetine ve 

iliĢki yönüne dair bulgular bulunmaktadır. Örgütsel Stres alt boyutlarının hepsinin 

iliĢkisi ters orantılı yani eksi görülmektedir. Yani Örgütsel Stres ve TükenmiĢlik ters 

orantılıdır.  

TükenmiĢlik ve örgütsel stres alt boyutları arasındaki iliĢkilerin anlamlılık 

düzeyi için çok değiĢkenli regresyon analizi yapılmıĢtır. 

Tablo 50’de “R” korelasyon sayısının mutlak değeridir ve %36 düzeyinde bir 

iliĢkinin olduğunu; tükenmiĢlikteki değiĢimin %13’ünün örgütsel stres alt boyutlarından 

kaynaklandığı görülmektedir. 

Tablo 50 

Model Özeti 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,362a ,131 ,116 ,33527 

a. Predictors: (Constant), 4.KĠġĠLER ARASI ĠLĠġKĠLERDEN, 3.ĠġĠN 

YAPISINDAN, 1.ÖRG POLĠTĠKALARINDAN, 2.ÖRGÜTSEL YAPIDAN 

b. Dependent Variable: TÜKENMĠġLĠK 

 

Tablo 51’de tükenmiĢliğin örgütsel stres alt boyutları ile iliĢkisinin anlamlılık 

değerleri 0,000 çıkmıĢtır. Bu değerler, değiĢkenler arasındaki iliĢkilerin istatiksel açıdan 

anlamlı olduğunu göstermektedir. 

 

 

Tablo 51 

ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3,950 4 ,987 8,785 ,000a 

Residual 26,191 233 ,112   

Total 30,141 237    

a. Predictors: (Constant), KISIAR, ISYAP, ORPOL, ORYAP 

b. Dependent Variable: TUKEMN 
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Hipotez 12 doğrulanmıĢtır. TükenmiĢlik  ile örgüt politikalardan kaynaklanan 

stres arasında negatif bir iliĢki vardır. Hipotez 13 doğrulanmıĢtır.TükenmiĢlik ile 

örgütsel yapıdan kaynaklanan stres arasında negatif bir iliĢki vardır. Hipotez 14 

doğrulanmıĢtır. TükenmiĢlik ile iĢin yapısından kaynaklanan stres arasında negatif bir 

iliĢki vardır. Hipotez 15 doğrulanmıĢtır. TükenmiĢlik ile kiĢiler arası iliĢkilerden 

kaynaklanan stres arasında negatif bir iliĢki vardır. 

5.4.7.Örgütsel Stres Alt Boyutları Ġle TükenmiĢlik Alt Boyutları Arasındaki 

ĠliĢkilere  Ait Bulgular 

Hipotez 16: Örgüt politikalarından kaynaklanan stres ile duygusal tükenme 

arasında pozitif ilişki vardır. 

Hipotez 17: Örgütsel yapıdan kaynaklanan stres ile duygusal tükenme 

arasında pozitif ilişki vardır. 

Hipotez 18: İşin yapısından kaynaklanan stres ile duygusal tükenme arasında 

pozitif ilişki vardır. 

Tablo 52 

Duygusal TükenmiĢlik Ġle Örgütsel Stres Alt Boyutları Arasındaki Korelasyon 

  
1.ÖRG 

POLĠTĠKALA

RINDAN 

2.ÖRGÜTSEL 

YAPIDAN 

3.ĠġĠN 

YAPISINDAN 

4.KĠġĠLER 

ARASI 

ĠLĠġKĠLERDE

N 

1.DUYG 

TÜKENMĠġLĠ

K 

1.ÖRG 

POLĠTĠKALARIN

DAN 

Pearson Correlation 1 ,731** ,736** ,682** -,389** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 238 238 238 238 238 

2.ÖRGÜTSEL 

YAPIDAN 

Pearson Correlation ,731** 1 ,720** ,743** -,347** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 238 238 238 238 238 

3.ĠġĠN 

YAPISINDAN 

Pearson Correlation ,736** ,720** 1 ,679** -,407** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 238 238 238 238 238 
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Hipotez 19: Örgütte kişiler arası ilişkilerden kaynaklanan stres ile duygusal 

tükenme arasında pozitif ilişki vardır. 

Öğretmenlerin Örgütsel Stres Alt Boyutlarının Duygusal Tükenme Alt boyutu 

ile arasındaki iliĢkilerin yönü ve Ģiddeti için korelasyon analizine ait bulgular tablo 

52’dedir. Tablo 52’ye göre duygusal tükenmiĢlik ve örgüt politikalarından kaynaklanan 

stres arasında  -0,389 Ģiddetinde negatif iliĢki; duygusal tükenmiĢlik ve örgütsel yapıdan 

kaynaklanan stres arasında -0,347 389 Ģiddetinde negatif iliĢki; duygusal tükenmiĢlik ve 

iĢin yapısından kaynaklanan stres arasında -0,407 389 Ģiddetinde negatif iliĢki; duygusal 

tükenmiĢlik ve kiĢiler arası iliĢkilerden kaynaklanan stres arasında -0,269 389 

Ģiddetinde negatif iliĢki bulunmaktadır. 

 Bu iliĢkilerin anlamlılığına bakmak için çok değiĢkenli regresyon yapılmıĢtır. 

Tablo 53’te “R” korelasyon sayısının mutlak değeridir ve %43 düzeyinde bir 

iliĢkinin olduğunu; tükenmiĢlikteki değiĢimin %19’unun örgütsel stres alt boyutlarından 

kaynaklandığı görülmektedir. 

Tablo 53 

Model Özeti 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,436a ,190 ,176 ,64236 

a. Predictors: (Constant), 4.KĠġĠLER ARASI ĠLĠġKĠLERDEN, 3.ĠġĠN 

YAPISINDAN, 1.ÖRG POLĠTĠKALARINDAN, 2.ÖRGÜTSEL YAPIDAN 

b. Dependent Variable: 1.DUYG TÜKENMĠġLĠK 

 

 

 

 

 

 

4.KĠġĠLER ARASI 

ĠLĠġKĠLERDEN 

Pearson Correlation ,682** ,743** ,679** 1 -,269** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 238 238 238 238 238 

1.DUYG 

TÜKENMĠġLĠK 

Pearson Correlation -,389** -,347** -,407** -,269** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 238 238 238 238 238 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tablo 54 

Öğretmenlerin Örgütsel Stres Alt Boyutlarının 

Duygusal Tükenme Alt boyutuna Etkisine ĠliĢkin Regresyon Analizi 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,624 ,186  19,535 ,000 

ORPOL -,160 ,077 -,205 -2,090 ,038 

ORYAP -,071 ,078 -,093 -,900 ,369 

ISYAP -,226 ,079 -,275 -2,842 ,005 

KISIAR ,081 ,061 ,127 1,342 ,181 

a. Dependent Variable: DUYTUK 

 

Tablo 54’te iĢin yapısından kaynaklanan stres alt boyutu ile örgüt 

politikalarından kaynaklanan stres alt boyutu anlamlılık değerleri 0,05’in altındadır. ĠĢin 

yapısından kaynaklanan stres alt boyutu anlamlılık değeri 0,005 ve örgüt 

politikalarından kaynaklanan stres alt boyutu anlamlılık değerleri  0,038’dir. Bu da bize 

istatiksel açıdan anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Öğretmenlerin örgütsel stres alt boyutlarının duygusal tükenme alt boyutuna 

etkisine iliĢkin regresyon analizinde Anova tablosundaki anlamlılık sütunu değerinin 

0,05’ten küçük olması gerektiğine baktığımızda Tablo 55’te  anlamlılık (Sig.) 0,000 

görülmektedir. Bu da bize değiĢkenler arasındaki iliĢkinin istatiksel olarak anlamlı 

olduğunu göstermektedir. 

Tablo 55 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22,541 4 5,635 13,657 ,000a 

Residual 96,141 233 ,413   

Total 118,682 237    

a. Predictors: (Constant), KISIAR, ISYAP, ORPOL, ORYAP 

b. Dependent Variable: DUYTUK 

 

Hipotez 16 doğrulanmamıĢtır. Örgüt politikalarından kaynaklanan stres ile 

duygusal tükenme arasında pozitif değil negatif iliĢki olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Hipotez 17 doğrulanmamıĢtır. Örgütsel yapıdan kaynaklanan stres ile duygusal tükenme 

arasında pozitif değil negatif iliĢki olduğu sonucuna varılmıĢtır. Hipotez 18 
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doğrulanmamıĢtır. ĠĢin yapısından kaynaklanan stres ile duygusal tükenme arasında 

pozitif değil negatif iliĢki olduğu sonucuna varılmıĢtır. Hipotez 19 doğrulanmamıĢtır. 

Örgütte kiĢiler arası iliĢkilerden kaynaklanan stres ile duygusal tükenme arasında pozitif 

değil negatif iliĢki olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Hipotez 20: Örgüt politikalarından kaynaklanan stres ile duyarsızlaşma 

arasında pozitif ilişki vardır. 

Hipotez 21: Örgütsel yapıdan kaynaklanan stres ile duyarsızlaşma arasında 

pozitif ilişki vardır. 

Hipotez 22: İşin yapısından kaynaklanan stres ile duyarsızlaşma arasında 

pozitif ilişki vardır. 

Hipotez 23: Örgütte kişiler arası ilişkilerden kaynaklanan stres ile 

duyarsızlaşma arasında pozitif ilişki vardır 

Tablo 56’da öğretmenlerin örgütsel stres alt boyutlarının duyarsızlaĢma alt 

boyutu ile aralarındaki iliĢkinin Ģiddeti ve yönü için korelasyon analizi sonuçları 

bulunmaktadır. DuyarsızlaĢma ile örgüt politikalarından kaynaklanan stres arasında -

0,234** negatif yönlü iliĢki; duyarsızlaĢma ile örgütsel yapıdan kaynaklanan stres 

arasında -0,194** negatif yönlü iliĢki; duyarsızlaĢma ile iĢin yapısından kaynaklanan 

stres arasında -0,292** negatif yönlü iliĢki ve duyarsızlaĢma ile kiĢiler arası iliĢkilerden  

kaynaklanan stres arasında -0,144** negatif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir.  

Tablo 56 

DuyarsızlaĢma  Ġle Örgütsel Stres Alt Boyutları Arasındaki Korelasyon 

  
2.DUYARSIZ

LAġMA 

1.ÖRG 

POLĠTĠKALARI

NDAN 

2.ÖRGÜTSEL 

YAPIDAN 

3.ĠġĠN 

YAPISINDAN 

4.KĠġĠLER 

ARASI 

ĠLĠġKĠLERDEN 

2.DUYARSIZLA

ġMA 

Pearson Correlation 1 -,234** -,194** -,292** -,144* 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,003 ,000 ,026 

N 238 238 238 238 238 

1.ÖRG 

POLĠTĠKALARI

NDAN 

Pearson Correlation -,234** 1 ,731** ,736** ,682** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 
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Bu iliĢkilerin anlamlı olup olmadığının tespit edilmesi için çok değiĢkenli 

regresyon yapılmıĢtır. Tablo 57’de iĢin yapısından kaynaklanan stres nedenlerinin 

duyarsızlaĢma üzerindeki etkisine ait anlamlılık değeri 0,003 olup, anlamlı 

görülmektedir. 

 

Tablo 57 

Öğretmenlerin Örgütsel Stres Alt Boyutlarının 

DuyarsızlaĢma Alt boyutuna Etkisine ĠliĢkin Regresyon Analizi 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,454 ,167  14,653 ,000 

ORPOL -,065 ,069 -,097 -,935 ,351 

ORYAP ,004 ,071 ,006 ,054 ,957 

ISYAP -,219 ,072 -,313 -3,053 ,003 

KISIAR ,071 ,055 ,130 1,300 ,195 

a. Dependent Variable: DUYARSIZ 

Tablo 58’de “R” korelasyon sayısının mutlak değeridir ve %30 düzeyinde bir 

iliĢkinin olduğunu; tükenmiĢlikteki değiĢimin %,09’unun örgütsel stres alt 

boyutlarından kaynaklandığı görülmektedir. 

N 238 238 238 238 238 

2.ÖRGÜTSEL 

YAPIDAN 

Pearson Correlation -,194** ,731** 1 ,720** ,743** 

Sig. (2-tailed) ,003 ,000  ,000 ,000 

N 238 238 238 238 238 

3.ĠġĠN 

YAPISINDAN 

Pearson Correlation -,292** ,736** ,720** 1 ,679** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 238 238 238 238 238 

4.KĠġĠLER 

ARASI 

ĠLĠġKĠLERDEN 

Pearson Correlation -,144* ,682** ,743** ,679** 1 

Sig. (2-tailed) ,026 ,000 ,000 ,000  

N 238 238 238 238 238 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Tablo 58 

Model Özeti 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,307a ,094 ,079 ,57981 

a. Predictors: (Constant), 4.KĠġĠLER ARASI ĠLĠġKĠLERDEN, 3.ĠġĠN 

YAPISINDAN, 1.ÖRG POLĠTĠKALARINDAN, 2.ÖRGÜTSEL YAPIDAN 

b. Dependent Variable: 2.DUYARSIZLAġMA 

Tablo 59 

ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8,135 4 2,034 6,050 ,000a 

Residual 78,331 233 ,336   

Total 86,466 237    

a. Predictors: (Constant), KISIAR, ISYAP, ORPOL, ORYAP 

b. Dependent Variable: DUYARSIZ 

Tablo 59’da Öğretmenlerin Örgütsel Stres Alt Boyutlarının DuyarsızlaĢma Alt 

Boyutuna Etkisine ĠliĢkin Regresyon Analizi’nde Anova tablosundaki anlamlılık sütunu 

değerinin 0,05’ten küçük olması gerektiğine baktığımızda Tablo 78’de  anlamlılık (Sig.) 

0,000 görülmektedir. Bu da bize değiĢkenler arasındaki iliĢkinin istatiksel olarak 

anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Hipotez 20 doğrulanmamıĢtır. Örgüt politikalarından kaynaklanan stres ile 

duyarsızlaĢma arasında pozitif iliĢki değil negatif iliĢki vardır.Hipotez 21 

doğrulanmamıĢtır. Örgütsel yapıdan kaynaklanan stres ile duyarsızlaĢma arasında 

pozitif iliĢki değil negatif iliĢki  vardır. Hipotez 22 doğrulanmamıĢtır. ĠĢin yapısından 

kaynaklanan stres ile duyarsızlaĢma arasında pozitif iliĢki değil negatif iliĢki 

vardır.Hipotez 23 doğrulanmamıĢtır. Örgütte kiĢiler arası iliĢkilerden kaynaklanan stres 

ile duyarsızlaĢma arasında pozitif iliĢki değil negatif iliĢki vardır 

 

Hipotez 24: Örgüt politikalarından kaynaklanan stres ile düşük kişisel başarı 

hissi arasında pozitif ilişki vardır. 
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 Hipotez 25: Örgütsel yapıdan kaynaklanan stres ile düşük kişisel başarı hissi 

arasında pozitif ilişki vardır. 

Hipotez 26: İşin yapısından kaynaklanan stres ile düşük kişisel başarı hissi 

arasında pozitif ilişki vardır. 

Hipotez 27: Örgütte kişiler arası ilişkilerden kaynaklanan stres ile düşük 

kişisel başarı hissi arasında pozitif ilişki vardır. 

Tablo 60’ta öğretmenlerin örgütsel stres alt boyutlarının düĢük kiĢisel baĢarı 

hissi alt boyutu ile aralarındaki iliĢkinin Ģiddeti ve yönü için korelasyon analizi 

sonuçları bulunmaktadır. DüĢük kiĢisel baĢarı hissi  ile örgüt politikalarından 

kaynaklanan stres arasında +0,019 pozitif yönlü iliĢki; DüĢük kiĢisel baĢarı hissi ile 

örgütsel yapıdan kaynaklanan stres arasında +0,013 pozitif yönlü iliĢki; DüĢük kiĢisel 

baĢarı hissi ile iĢin yapısından kaynaklanan stres arasında +0,081 pozitif yönlü iliĢki ve 

düĢük kiĢisel baĢarı hissi  ile kiĢiler arası iliĢkilerden  kaynaklanan stres arasında -0,020 

negatif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. 

Tablo 60 

DüĢük KiĢisel BaĢarı Hissi  Ġle Örgütsel Stres Alt Boyutları Arasındaki Korelasyon 

  
3.DÜġÜK KĠġĠSEL 

BAġARI HĠSSĠ 

1.ÖRG 

POLĠTĠKALA

RINDAN 

2.ÖRGÜTSEL 

YAPIDAN 

3.ĠġĠN 

YAPISIN

DAN 

4.KĠġĠLER ARASI 

ĠLĠġKĠLERDEN 

3.DÜġÜK 

KĠġĠSEL 

BAġARI 

HĠSSĠ 

Pearson Correlation 1 ,019 ,013 ,081 -,020 

Sig. (2-tailed)  ,771 ,847 ,215 ,760 

N 238 238 238 238 238 

1.ÖRG 

POLĠTĠKAL

ARINDAN 

Pearson Correlation ,019 1 ,731** ,736** ,682** 

Sig. (2-tailed) ,771  ,000 ,000 ,000 

N 238 238 238 238 238 

2.ÖRGÜTSE

L YAPIDAN 

Pearson Correlation ,013 ,731** 1 ,720** ,743** 

Sig. (2-tailed) ,847 ,000  ,000 ,000 

N 238 238 238 238 238 

3.ĠġĠN 

YAPISINDA

N 

Pearson Correlation ,081 ,736** ,720** 1 ,679** 

Sig. (2-tailed) ,215 ,000 ,000  ,000 

N 238 238 238 238 238 

4.KĠġĠLER 

ARASI 

ĠLĠġKĠLERD

EN 

Pearson Correlation -,020 ,682** ,743** ,679** 1 

Sig. (2-tailed) ,760 ,000 ,000 ,000  

N 238 238 238 238 238 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 Tablo 61’de “R” korelasyon sayısının mutlak değeridir ve %13 düzeyinde bir 

iliĢkinin olduğunu; tükenmiĢlikteki değiĢimin %,018’inin örgütsel stres alt 

boyutlarından kaynaklandığı görülmektedir. 

Tablo 61 

Model Özeti 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,133a ,018 ,001 ,88535 

a. Predictors: (Constant), 4.KĠġĠLER ARASI ĠLĠġKĠLERDEN, 3.ĠġĠN 

YAPISINDAN, 1.ÖRG POLĠTĠKALARINDAN, 2.ÖRGÜTSEL YAPIDAN 

b. Dependent Variable: 3.DÜġÜK KĠġĠSEL BAġARI HĠSSĠ 

 

Tablo 62’de Öğretmenlerin örgütsel stres alt boyutlarının düĢük kiĢisel baĢarı 

hissi  alt boyutuna etkisine iliĢkin regresyon analizinde Anova tablosundaki anlamlılık 

sütunu değerinin 0,05’ten küçük olması gerekirken baktığımızda Tablo 62’de  

anlamlılık (Sig.) 0,386 görülmektedir. Bu da bize değiĢkenler arasındaki iliĢkinin 

istatiksel olarak anlamlı olmadığını göstermektedir. 

 

Tablo 62 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3,266 4 ,816 1,042 ,386a 

Residual 182,636 233 ,784   

Total 185,902 237    

a. Predictors: (Constant), 4.KĠġĠLER ARASI ĠLĠġKĠLERDEN, 3.ĠġĠN YAPISINDAN, 1.ÖRG 

POLĠTĠKALARINDAN, 2.ÖRGÜTSEL YAPIDAN 

b. Dependent Variable: 3.DÜġÜK KĠġĠSEL BAġARI HĠSSĠ 

 

Hipotez 24 doğrulanmamıĢtır. Örgüt politikalarından kaynaklanan stres ile düĢük 

kiĢisel baĢarı hissi arasında pozitif iliĢki yoktur. Çünkü anlamlı değildir. Hipotez 25 

doğrulanmamıĢtır Örgütsel yapıdan kaynaklanan stres ile düĢük kiĢisel baĢarı hissi 

arasında pozitif iliĢki yoktur. Çünkü anlamlı değildir.  Hipotez 26 doğrulanmamıĢtır ĠĢin 

yapısından kaynaklanan stres ile düĢük kiĢisel baĢarı hissi arasında pozitif iliĢki yoktur. 

Çünkü anlamlı değildir. Hipotez 27 doğrulanmamıĢtır Örgütte kiĢiler arası iliĢkilerden 

kaynaklanan stres ile düĢük kiĢisel baĢarı hissi arasında pozitif iliĢki yoktur. Çünkü 

anlamlı değildir. 
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5.4.8.ĠĢle Ġlgili Özellikler Ġle TükenmiĢlik Arasındaki ĠliĢkilere Ait bulgular 

Hipotez 28: Öğretmenlerin hizmet yılının, tükenmişliğe etkisi vardır. 

 Ankete katılan öğretmenlerin hizmet yılı değiĢkeninin tükenmiĢliğe etkisinin 

tespiti için one-way anova analizi yapılmıĢtır. Tablo 63’te 0-4 yıl arası çalıĢanların 

tükenmiĢlik ortalaması 2,7593; 5-10 yıl arası çalıĢanların tükenmiĢlik ortalaması 

2,7698; 11-20 yıl arası çalıĢanların tükenmiĢlik ortalaması 2,7150; 21-42 yıl arası 

çalıĢanların tükenmiĢlik ortalaması 2,7483 olduğu görülmektedir. Bu ortalamaların 

anlamlı olup olmadığının anlaĢılması için tablo 79’daki anlamlılık değerine bakıldığında 

0,858 sonucuyla anlamsız olduğu bulunmuĢtur. 

Tablo 63 

Descriptives 

 

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

0-4 YIL ARASI 44 2,7593 ,41643 ,06278 2,6327 2,8859 1,77 3,73 

5-10 YIL ARASI 92 2,7698 ,34130 ,03558 2,6991 2,8405 2,09 3,64 

11-20 YIL ARASI 48 2,7150 ,37268 ,05379 2,6067 2,8232 1,86 3,59 

21-42 YIL ARASI 54 2,7483 ,32089 ,04367 2,6607 2,8359 2,14 3,41 

Total 238 2,7519 ,35662 ,02312 2,7064 2,7975 1,77 3,73 

 

 

Tablo 64 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,098 3 ,033 ,255 ,858 

Within Groups 30,043 234 ,128   

Total 30,141 237    

 

“Öğretmenlerin hizmet yılının, tükenmiĢliğe etkisi vardır.” hipotezi 

doğrulanmamıĢtır. 

Hipotez 29: Öğretmenlerin  mesleklerini isteyerek veya istemeyerek 

seçmelerinin, tükenmişliğe etkisi vardır. 
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Ankete katılan öğretmenlerin mesleklerini isteyerek veya istemeyerek 

seçmelerinin tükenmiĢliğe etkisinin tespiti için one-way anova analizi yapılmıĢtır. Tablo 

65’te mesleğini isteyerek seçenlerin tükenmiĢlik ortalaması 2,7327; mesleğini isteyerek 

seçmeyenlerin tükenmiĢlik ortalaması 2,9672; öğretmenlik mesleğini seçmede diğer bir 

nedenleri olanların tükenmiĢlik ortalaması 2,9091 olduğu görülmektedir. En çok 

tükenme yaĢayan öğretmen grubu mesleğini istemeyerek seçenler olmuĢtur.  

 

Bu ortalamaların anlamlı olup olmadığının anlaĢılması için tablo 66’daki 

anlamlılık değerine bakıldığında 0,022 sonucuyla anlamlı olduğu bulunmuĢtur. 

 

Tablo 66 

ANOVA 

TÜKENMĠġLĠK 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,964 2 ,482 3,881 ,022 

Within Groups 29,177 235 ,124   

Total 30,141 237    

Hipotez 29 doğrulanmıĢtır. Öğretmenlerin  mesleklerini istemeyerek 

seçmelerinin, tükenmiĢliği arttırıcı etkisi vardır. 

Hipotez 30: Öğretmenler çalıştıkları kurumun türünün, tükenmişliğe etkisi 

vardır. 

 

Ankete katılan öğretmenlerin çalıĢtıkları kurumun devlet okulu veya özel okul 

olmasının tükenmiĢliğe etkisinin tespiti için one-way anova analizi yapılmıĢtır. Tablo 

67’de devlet okulunda öğretmenlik yapanların tükenmiĢlik ortalaması 2,7851; özel 

okulda öğretmenlik yapanların tükenmiĢlik ortalaması 2,6055 olduğu görülmektedir. En 

Tablo 65 

Descriptives 

TÜKENMĠġLĠK 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

EVET 218 2,7327 ,35046 ,02374 2,6859 2,7795 1,77 3,73 

HAYIR 18 2,9672 ,34505 ,08133 2,7956 3,1388 2,36 3,64 

DIGER 2 2,9091 ,70711 ,50000 -3,4440 9,2622 2,41 3,41 

Total 238 2,7519 ,35662 ,02312 2,7064 2,7975 1,77 3,73 
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çok tükenme yaĢayan öğretmen grubunun devlet okullarında görevli öğretmenlerin 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Tablo 67 

Descriptives 

TÜKENMĠġLĠK 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

DEVLET OKULU 194 2,7851 ,34423 ,02471 2,7364 2,8339 1,77 3,73 

OZEL OKUL 44 2,6055 ,37708 ,05685 2,4908 2,7201 1,86 3,45 

Total 238 2,7519 ,35662 ,02312 2,7064 2,7975 1,77 3,73 

 

 

Bu ortalamaların anlamlı olup olmadığının anlaĢılması için tablo 68’deki 

anlamlılık değerine bakıldığında 0,022 sonucuyla anlamlı olduğu bulunmuĢtur. 

 

Tablo 68 

ANOVA 

TÜKENMĠġLĠK 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,158 1 1,158 9,427 ,002 

Within Groups 28,983 236 ,123   

Total 30,141 237    

 

Hipotez 30 doğrulanmıĢtır. Öğretmenlerin  çalıĢtıkları kurum türünün, 

tükenmiĢliğe etkisi vardır. Ankete katılan öğretmenlerden devlet okullarında görevli 

olanların tükenmiĢlik düzeyi özel okullarda görevli olanlardan daha fazladır. 

 

 

Hipotez 31: Öğretmenlerin görevinin, tükenmişliğe etkisi vardır. 

Ankete katılan öğretmenlerin görevinin tükenmiĢliğe etkisinin tespiti için one-

way anova analizi yapılmıĢtır. Tablo 69’da sınıf öğretmenlerinin tükenmiĢlik ortalaması 

2,7556; ikinci kademe öğretmenlerinin tükenmiĢlik ortalaması 2,7477 olduğu 

görülmektedir. En çok tükenme yaĢayan öğretmen grubunun sınıf öğretmenlerinin 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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Tablo 69 

Descriptives 

TÜKENMĠġLĠK 

 

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum 
 

Lower Bound Upper Bound 

BIRINCI KADEME 

OGRETMENI 

127 2,7556 ,35994 ,03194 2,6924 2,8188 1,77 3,73 

IKINCI KADEME 

OGRETMENI 

111 2,7477 ,35436 ,03363 2,6811 2,8144 1,91 3,68 

Total 238 2,7519 ,35662 ,02312 2,7064 2,7975 1,77 3,73 

 

Bu ortalamaların anlamlı olup olmadığının anlaĢılması için tablo 70’teki 

anlamlılık değerine bakıldığında 0,866 sonucuyla anlamsız olduğu bulunmuĢtur. 

 

Tablo 70 

ANOVA 

TÜKENMĠġLĠK 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,004 1 ,004 ,028 ,866 

Within Groups 30,137 236 ,128   

Total 30,141 237    

Hipotez 31 doğrulanmamıĢtır. Öğretmenlerin görevinin, tükenmiĢliğe etkisi 

yoktur. 

Hipotez 32: Öğretmenlerin bireysel gelir düzeyinin, tükenmişliğe etkisi vardır. 

Öğretmenlerin bireysel gelirine göre tükenmiĢlik ortalamalarının bulunması için 

one-way anova analizi yapılmıĢtır. Tablo 71’de bireysel gelire göre tükenmiĢlik 

ortalamaları bulunmaktadır. Bireysel geliri, öğretmenlik mesleğinden elde ettiği kazancı 

göstermektedir. Öğretmenlikten kazancı 1500 liraya kadar olan öğretmenlerin 

tükenmiĢlik ortalaması 2,6486; 1501-2000 lira arası kazancı olan öğretmenlerin 

tükenmiĢlik ortalaması 2,7832 ve 2001 lira ve üstü kazancı olan öğretmenlerin 

tükenmiĢlik ortalaması 2,6477 görünmektedir. En fazla tükenmiĢlik yaĢayan 1501-200 

arası kazancı olan öğretmenlerdir. 
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Bu ortalamaların anlamlı olup olmadığının görülmesi için tablo 72’deki 

anlamlılık sütununa baktığımızda 0,047 değeri verilmiĢtir. 0,05’ten küçük olduğu için 

anlamlıdır. 

Tablo 72 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,774 2 ,387 3,095 ,047 

Within Groups 29,367 235 ,125   

Total 30,141 237    

 

Hipotez 32 doğrulanmıĢtır. Öğretmenlerin bireysel gelir düzeyinin, tükenmiĢliğe 

etkisi vardır. 

Hipotez 33: Öğretmenlerin ailesel gelir düzeyinin, tükenmişliğe etkisi vardır. 

Öğretmenlerin bireysel gelirine göre tükenmiĢlik ortalamalarının bulunması için 

one-way anova analizi yapılmıĢtır. Tablo 73’te ailesel gelire göre tükenmiĢlik 

ortalamaları bulunmaktadır. Ailesel geliri, toplam aylık geliri göstermektedir. Ailevi 

geliri 2000 liraya kadar olan öğretmenlerin tükenmiĢlik ortalaması 2,8427; 2001-6000 

lira arası ailevi geliri olan öğretmenlerin tükenmiĢlik ortalaması 2,7226 ve 6001 lira ve 

üstü ailevi geliri  olan öğretmenlerin tükenmiĢlik ortalaması 2,6783 görünmektedir. En 

fazla tükenmiĢlik yaĢayan 2000 liraya kadar ailevi gelire sahip olan öğretmenlerdir. Bu 

durum bize ailede tek baĢına çalıĢan öğretmenlerin daha fazla tükenmiĢlik yaĢadığını 

göstermektedir. 

Tablo 71 

Öğretmenlerin Bireysel Gelir Düzeyinin TükenmiĢliğe Etkisi 

 

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 
 

Lower Bound 

Upper 

Bound 

1500 e KADAR 15 2,6485 ,37026 ,09560 2,4434 2,8535 1,77 3,23 

1501-2000 ARASI 183 2,7832 ,36646 ,02709 2,7297 2,8366 1,86 3,73 

2001 ve ÜSTÜ 40 2,6477 ,27768 ,04391 2,5589 2,7365 2,09 3,41 

Total 238 2,7519 ,35662 ,02312 2,7064 2,7975 1,77 3,73 
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Tablo 73 

Öğretmenlerin Aileselsel Gelir Düzeyinin TükenmiĢliğe Etkisi 

 

 

 

 

Tablo 74 

ANOVA 

TÜKENMĠġLĠK 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,730 2 ,365 2,915 ,056 

Within Groups 29,411 235 ,125   

Total 30,141 237    

 

Bu ortalamaların anlamlı olup olmadığının görülmesi için tablo 74’teki 

anlamlılık sütununa baktığımızda 0,056 değeri verilmiĢtir. 0,05’ten büyük olduğu için 

anlamlı değildir. 

Hipotez 33 doğrulanmamıĢtır. Öğretmenlerin ailesel gelir düzeyinin, 

tükenmiĢliğe etkisi anlamlı bulunmamıĢtır. 

 Demografik özellikleri bakımından, araĢtırmaya katılan 238 öğretmenin 139’u 

%58,4’ü kadın, 99’u %41,6’sı erkektir. 172’si %72,3’ü evli, 66’sı %27,7’si evli 

değildir. 1’i %0,4’ü lise mezunu, 25’i %10,5’i lisans mezunu, 193’ü %81,1’i lisans 

mezunu 19’u %8’i lisans üstü mezun durumundadır.  

ĠĢle ilgili özellikleri bakımından, araĢtırmaya katılan 238 öğretmenin 44’ü 

%18,5’i hizmet süresi 4 yıla kadar olan yeni öğretmenlerdir. 92’si %38,7’si 5 ile 10 yıl 

arası çalıĢma süreleri olan, 68’i %28,6’sı 11 ile 20 yıl arası , 34’ü %14,3’ü 21 yıllık 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimu

m 

Maximu

m 
 Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

2000 TL YE 

KADAR 

63 2,8427 ,36836 ,04641 2,7499 2,9355 2,14 3,68 

2001-6000 TL 

ARASI 

162 2,7225 ,35738 ,02808 2,6671 2,7780 1,77 3,73 

6001 TL VE 

ÜSTÜ 

13 2,6783 ,19057 ,05285 2,5632 2,7935 2,23 3,00 

Total 238 2,7519 ,35662 ,02312 2,7064 2,7975 1,77 3,73 
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hizmet süresinden daha fazla çalıĢan meslek tecrübesi en çok olan öğretmenlerdir. 

%91,6 oranında 218 öğretmen mesleğini isteyerek seçmiĢtir. 20’si %8,4’ü mesleğini 

isteyerek seçmemiĢtir. 194’ü %81,5’i devlet okullarında görevli, 44’ü %18,5’i özel 

okullarda görevli bulunmaktadır. 127’si %53,4’ü sınıf öğretmeni, 111’i %46,6’sı ikinci 

kademe yani ortaokul öğretmenidir. Bireysel gelir bazında incelendiğinde, 15’i %6,3’ü 

nün bireysel geliri 1500 liraya kadar, 183’ü %76,9’u 1501’den 2000 liraya kadar, 40’ı 

%16,8’i 2001’den 5000 liraya kadar gelire sahiptir. AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin 

ailevi gelirleri incelendiğinde 63’ü %26,5’i 2000 liraya kadar, 162’si %68,1’i 2001’den 

6000 liraya kadar, 13’ü %5,5’inin ailevi geliri ise 6000 liradan fazladır. 

5’li likertte; 1 çok fazla, 2 fazla, 3 orta, 4 az ve 5 çok az olarak sıralanmıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan öğretmenler ücretlerin yetersizliği konusunda 2,4958 ortalama 

göstermektedirler. Yetki ve sorumluluklarda uyumsuzluk konusunda 3,0210; sık sık 

iĢletme içinde yer değiĢtirme konusunda 4,1261; görevle ilgili sorumlulukların açık 

olmamasına 3,5126; birbiri ile çeliĢen iki iĢi birden yapmak konusunda 3,5084; 

performans değerlendirmede ve terfide adaletsizlik konusunda 3,1008; aynı anda birden 

fazla amire karĢı sorumlu olmak konusunda 3,5252; görev dağılımındaki adaletsizlik 

konusunda 3,6134 ortalama sonuçlar vermiĢlerdir. Ankete katılan öğretmenler, bu 

maddelerin içinde ücret ve maaĢların azlığını stres nedeni olarak görmektedirler. Bu 

ortalamaların ait olduğu alt boyut, örgüt politikaları ile ilgilidir. 

Örgütsel yapıdan kaynaklanan stres faktörlerinin ortalamalarına baktığımıza, 

aĢırı disiplinli çalıĢma ortamı 3,7479; Yeteneklerin kullanılmadığı bir bölümde çalıĢmak 

3,5504; Karar vermek için yeterli yetkiye sahip olmamak 3,2773; Örgüt içi 

haberleĢmenin zayıf oluĢu 3,3109; Kararlara katılamama 3,4034 ortalamadadır. 

Örgütsel yapıdan kaynaklanan stres maddelerinin içinde en yüksek iĢ stresi yaratan 

madde “Karar Vermek Ġçin Yeterli Yetkiye Sahip Olamamak” olarak bulunmuĢtur. 

 ĠĢin yapısından kaynaklanan stres faktörlerinin ortalamalarına baktığımıza, ĠĢ 

yerine ulaĢımda zorluklar 3,7227; ĠĢlerin çok kısa sürede bitirilmesi 3,9118; ÇalıĢma 

saatlerinde belirsizlik 4,0756; ĠĢin sürekli göz önünde yapılması zorunluluğu 3,8109; 

ĠĢin aĢırı monoton oluĢu 3,5798; AĢırı iĢ yükü 3,2521; Veli memnuniyetsizliği ve 

Ģikayet edilme korkusu 3,6681; AĢırı yazıĢma ve bürokrasinin oluĢu 2,8025 
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ortalamadadır. ĠĢin Yapısı Ġle Ġlgili Stres Faktörleri içinde en yüksek iĢ stresi yaratan 

madde “AĢırı YazıĢma ve Bürokrasinin OluĢu” olarak bulunmuĢtur. 

Okullarda öğretmenler arası iliĢkiler incelendiğinde; Ast-üst iliĢkilerinde sorun 

yaĢanması 3,5630; ÇalıĢanlar arasında aĢırı rekabetin olması 3,8193; ÇalıĢanlar arasında 

çatıĢmanın yaĢanması 3,6092; ĠĢ arkadaĢlarının düĢmanca davranması 3,9202; Hak 

edilen ilgi, sevgi ve takdiri görememe 3,3613; ĠĢ arkadaĢlarından ve yöneticilerden 

destek alamama 3,6849; ĠĢ yerinde dedikodunun yaygın oluĢu 3,2899  ortalamadadır. 

Örgütte KiĢiler Arası ĠliĢkilerden  Kaynaklanan Stres Faktörleri içinde en yüksek iĢ 

stresi yaratan madde “ĠĢ Yerinde Dedikodunun Yaygın OluĢu” olarak bulunmuĢtur.  

AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin örgütsel stres ortalaması 3,5095 bulunmuĢtur. 

Örgütsel stres yaĢamalarında en etkili olan alt boyut ise örgüt politikalarından 

kaynaklanmaktadır. Örgüt politikalarından kaynaklanan stresleri 3,3629; örgüt 

yapısından kaynaklanan stresleri 3,4580; iĢin yapısı ile ilgili oluĢan stresleri 3,6029; 

kiĢiler arası iliĢkilerden kaynaklanan stresleri ise 3,6068 ortalamadadır. 

Örgütsel Stres ve alt boyutları arasında doğru orantılı olarak iliĢkiler ortaya 

çıkmıĢtır.  Örgütsel stresin oluĢması alt boyutlara bağlıdır. Örgüt Politikalarından 

Kaynaklanan Stres düzeyi, Örgütsel Stres Düzeyini en çok arttıran alt boyut olarak 

görülmektedir. 0,893 değeri ile Örgüt Politikalarından Kaynaklanan Stres, Örgütsel 

Stresi en çok arttırandır. %89 düzeyinde bir iliĢki vardır ve örgütsel stresteki değiĢimin 

%79’unun örgüt politikalarından kaynaklanan stres ile açıklandığı görülmektedir. Yani 

Örgüt Politikalarından Kaynaklanan Stres arttıkça, Örgütsel Stres de en çok artmaktadır. 

Arkasından +0,886 Ģiddetli ĠĢin Yapısından Kaynaklanan Stres ; +0,885 Ģiddetli KiĢiler 

Arası ĠliĢkilerden Kaynaklanan Stres ; +0,879 Ģiddetli Örgütsel Yapıdan Kaynaklanan 

Stres pozitif yönde etki etmektedir. Stres ölçeği alt boyutlarının tamamı örgütsel stresi 

pozitif yönde yani doğru orantılı bir Ģekilde etkilemektedir.  

Maslach TükenmiĢlik Ölçeğinde 5’li likerte göre 1 hiçbir zaman , 2 çok nadir, 3 

bazen, 4 çoğu zaman ve 5 her zaman ifadelerinin karĢılığıdır. Bu araĢtırmanın 

tükenmiĢlik ortalaması 2,7519’dur. TükenmiĢlikle ilgili alt boyutlara ait ortalamalara 



 
 

126 

 

bakıldığında; duygusal tükenme 2,3226; duyarsızlaĢma 1,7176; kiĢisel baĢarıda azalma 

hissi 3,8813 olara çıkmıĢtır.  

Duygusal tükenme alt boyutundaki her maddeye bakıldığında Ģu ortalamalar 

bulunmuĢtur: ĠĢimden soğuduğumu hissediyorum 2,2521; ĠĢ dönüĢü kendimi ruhen 

tükenmiĢ hissediyorum 2,7735;  Sabah kalktığımda bir gün daha bu iĢi 

kaldıramayacağımı hissediyorum 1,8571; Bütün gün insanlarla uğraĢmak benim için 

gerçekten çok yıpratıcı 2,5504; Yaptığım iĢten yıldığımı hissediyorum 2,0504;  ĠĢimin 

beni kısıtladığını hissediyorum 2,3529;  ĠĢimde çok fazla çalıĢtığımı hissediyorum 

3,1639; Doğrudan insanlarla çalıĢmak bende çok fazla stres yapıyor 2,3487;  Yolun 

sonuna geldiğimi hissediyorum 1,5546. Duygusal Tükenme Faktörleri içinde en yüksek 

ortalaması olan  madde “ĠĢimde Çok Fazla ÇalıĢtığımı Hissediyorum” olarak 

bulunmuĢtur.  

DuyarsızlaĢma alt boyutunda; ĠĢim gereği karĢılaĢtığım bazı kimselere sanki 

insan değillermiĢ gibi davrandığımı fark ediyorum 1,4370; Bu iĢte çalıĢtığımdan beri 

insanlara  karĢı sertleĢtim 1,9244; Bu iĢin beni giderek katılaĢtırmasından korkuyorum 

1,9202;  ĠĢim gereği karĢılaĢtığım insanlara ne olduğu umurumda değil 1,3193; ĠĢim 

gereği karĢılaĢtığım insanların bazı problemlerini sanki ben yaratmıĢım gibi 

davrandıklarını hissediyorum 1,9874 ortalamadadır. DuyarsızlaĢma Faktörleri içinde en 

yüksek ortalaması olan  madde “ĠĢim Gereği KarsılaĢtığım Ġnsanların Bazı 

Problemlerini Sanki Ben YaratmıĢım Gibi Davrandıklarını Hissediyorum” olarak 

bulunmuĢtur.  

DüĢük kiĢisel baĢarı hissi alt boyutunda ortalamalar Ģöyledir: ĠĢim gereği 

karĢılaĢtığım insanların ne hissettiğini hemen anlarım 3,7647; ĠĢim gereği karĢılaĢtığım 

insanların sorunlarına en uygun çözüm yollarını bulurum3,9076; Yaptığım iĢ sayesinde 

insanların yaĢamına katkıda bulunduğuma inanıyorum 4,3025; Çok Ģeyler yapabilecek 

güçteyim 3,9958; ĠĢim gereği insanlarla aramda rahat bir hava yaratırım 3,9580; 

Ġnsanlarla yakın bir çalıĢmadan sonra kendimi canlanmıĢ hissederim 3,7437; Bu iĢte 

birçok kayda değer baĢarı elde ettim 3,6092;  ĠĢteki duygusal sorunlara serinkanlılıkla 

yaklaĢırım 3,7689. KiĢisel BaĢarı Hissinin Azalması Faktörleri içinde en yüksek 
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ortalaması olan  madde “Bu ĠĢte Birçok Kayda Değer BaĢarı Elde Ettim” olarak 

bulunmuĢtur. 

AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin tükenmiĢlik düzeyi 2,7519; duygusal 

tükenme ortalaması 2,3226; duyarsızlaĢma ortalaması 1,7176; düĢük kiĢisel baĢarı hissi 

ortalaması 3,5284 olarak bulunmuĢtur. En yüksek ortalama düĢük kiĢisel baĢarı hissinde 

görülmektedir. 

 Yapılan korelasyon analizi ile tükenmiĢliği en çok etkileyen alt boyutun  

Duygusal Tükenme olduğu görülmüĢtür.. Alt boyutlarla tükenmiĢlik arasında pozitif 

yönlü bir iliĢki vardır. Bu alt boyutların arasında  +0,829 Ģiddeti ile Duygusal Tükenme 

ilk sırada ; +0,709 Ģiddeti ile DuyarsızlaĢma ikinci sırada bulunmaktadır. Bu sonuçlar 

anlamlı çıkmıĢtır. 

Örgütsel Stres ile TükenmiĢlik arasında eksi yönde bir iliĢki görülmektedir. 

Örgütsel Stres arttığında TükenmiĢlik azalmaktadır. Bu bize öğretmenlerin stresteyken 

bile öğrencilerine karĢı tükenmiĢlik yaĢamadığını göstermektedir. Öğretmenliğin bir 

görev değil yaĢam biçimi olduğu kanıtlanmaktadır.  

Örgütsel stres ile tükenmiĢliğin alt boyutları arasındaki korelasyona 

bakıldığında, duygusal tükenme ve duyarsızlaĢma ile örgütsel stres arasında negatif 

yönde bir iliĢki olduğu saptanmıĢ buna karĢın kiĢisel baĢarı hissinin azalması ile 0,025 

Ģiddetinde pozitif bir iliĢki bulunmuĢtur. DeğiĢkenler arasındaki iliĢkinin istatiksel 

olarak anlamlı olduğunu görülmektedir. 

 TükenmiĢlik ile örgütsel stresin alt boyutları arasındaki korelasyon analizine 

göre tükenmiĢlikle örgütsel stres alt boyutları arasında negatif yönlü iliĢki olduğu 

sonucuna varılmıĢtır. TükenmiĢlik ve örgütsel stresin alt boyutları arasındaki regresyon 

analiziyle anlamlılık düzeyine bakıldığında, aradaki iliĢkinin anlamlı olduğu 

görülmüĢtür. Bu araĢtırmada tükenmiĢlik ve örgütsel stres ters orantılı çıkmıĢtır.  

 Örgütsel stres alt boyutları ile tükenmiĢlik alt boyutları arasındaki iliĢkiler 

incelendiğinde; 
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Öörgüt politikalarından kaynaklanan stres ile duygusal tükenme arasında pozitif 

değil negatif iliĢki olduğu sonucuna varılmıĢtır. Örgütsel yapıdan kaynaklanan stres ile 

duygusal tükenme arasında pozitif değil negatif iliĢki olduğu sonucuna varılmıĢtır. ĠĢin 

yapısından kaynaklanan stres ile duygusal tükenme arasında pozitif değil negatif iliĢki 

olduğu sonucuna varılmıĢtır. Örgütte kiĢiler arası iliĢkilerden kaynaklanan stres ile 

duygusal tükenme arasında pozitif değil negatif iliĢki olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Örgüt politikalarından kaynaklanan stres ile duyarsızlaĢma arasında pozitif iliĢki 

değil negatif iliĢki vardır. Örgütsel yapıdan kaynaklanan stres ile duyarsızlaĢma 

arasında pozitif iliĢki değil negatif iliĢki  vardır. ĠĢin yapısından kaynaklanan stres ile 

duyarsızlaĢma arasında pozitif iliĢki değil negatif iliĢki vardır. Örgütte kiĢiler arası 

iliĢkilerden kaynaklanan stres ile duyarsızlaĢma arasında pozitif iliĢki değil negatif iliĢki 

vardır. 

Örgüt politikalarından kaynaklanan stres ile düĢük kiĢisel baĢarı hissi arasında 

pozitif iliĢki yoktur. Çünkü anlamlı değildir. Örgütsel yapıdan kaynaklanan stres ile 

düĢük kiĢisel baĢarı hissi arasında pozitif iliĢki yoktur. Çünkü anlamlı değildir.  ĠĢin 

yapısından kaynaklanan stres ile düĢük kiĢisel baĢarı hissi arasında pozitif iliĢki yoktur. 

Çünkü anlamlı değildir. Örgütte kiĢiler arası iliĢkilerden kaynaklanan stres ile düĢük 

kiĢisel baĢarı hissi arasında pozitif iliĢki yoktur. Çünkü anlamlı değildir.  

ĠĢle ilgili özelliklerin tükenmiĢliğe etkisi için yapılan analizler sonucunda; 

Ankete katılan öğretmenlerin hizmet yılı değiĢkeninin tükenmiĢliğe etkisinin 

tespiti sonucu 0-4 yıl arası çalıĢanların tükenmiĢlik ortalaması 2,7593; 5-10 yıl arası 

çalıĢanların tükenmiĢlik ortalaması 2,7698; 11-20 yıl arası çalıĢanların tükenmiĢlik 

ortalaması 2,7150; 21-42 yıl arası çalıĢanların tükenmiĢlik ortalaması 2,7483 olduğu 

görülmektedir. Bu ortalamaların anlamlı olup olmadığının incelenmesi sonucunda 

anlamsız olduğu bulunmuĢtur. 

Ankete katılan öğretmenlerin mesleklerini isteyerek veya istemeyerek 

seçmelerinin tükenmiĢliğe etkisinin tespiti sonucunda mesleğini isteyerek seçenlerin 

tükenmiĢlik ortalaması 2,7327; mesleğini isteyerek seçmeyenlerin tükenmiĢlik 

ortalaması 2,9672; öğretmenlik mesleğini seçmede diğer bir nedenleri olanların 
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tükenmiĢlik ortalaması 2,9091 olduğu görülmektedir. En çok tükenme yaĢayan 

öğretmen grubu mesleğini istemeyerek seçenler olmuĢtur. Bu ortalamaların anlamlı 

olup olmadığının araĢtırılması sonucunda anlamlı olduğu bulunmuĢtur. 

Devlet okullarında çalıĢan öğretmenlerin tükenmiĢlikleri , özel okullarda çalıĢan 

öğretmenlerden daha fazladır. TükenmiĢlik ve çalıĢtığı kurum arasında anlamlı bir iliĢki 

çıkmıĢtır.  

AraĢtırmaya katılan birinci kademe öğretmenleri, ikinci kademe 

öğretmenlerinden oranla daha çok tükenmiĢlik yaĢamaktadır. Ama bu sonucun 

anlamlılık düzeyi incelendiğinde anlamsız olduğu görülmüĢtür. 

Öğretmenlerin bireysel gelirine göre tükenmiĢlik ortalamalarının bulunması için 

yapılan analizler sonucunda bireysel kazancı 1500 liraya kadar olan öğretmenlerin 

tükenmiĢlik ortalaması 2,6486; 1501-2000 lira arası kazancı olan öğretmenlerin 

tükenmiĢlik ortalaması 2,7832 ve 2001 lira ve üstü kazancı olan öğretmenlerin 

tükenmiĢlik ortalaması 2,6477 görünmektedir. En fazla tükenmiĢlik yaĢayan 1501-200 

arası kazancı olan öğretmenlerdir. Bu sonuçlar anlamlı çıkmıĢtır. 

Öğretmenlerin ailevi gelirine göre tükenmiĢlik ortalamalarının bulunması için 

yapılan analizler sonucunda ailevi geliri 2000 liraya kadar olan öğretmenlerin 

tükenmiĢlik ortalaması 2,8427; 2001-6000 lira arası ailevi geliri olan öğretmenlerin 

tükenmiĢlik ortalaması 2,7226 ve 6001 lira ve üstü ailevi geliri  olan öğretmenlerin 

tükenmiĢlik ortalaması 2,6783 görünmektedir. En fazla tükenmiĢlik yaĢayan 2000 liraya 

kadar ailevi gelire sahip olan öğretmenlerdir. Sonuç anlamlı çıkmamıĢtır. 
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6.HĠPOTEZLER 

6.1. Hipotez 1: Örgütsel Stres Ġle Örgüt Politikalardan Kaynaklanan Stres 

Arasında ĠliĢki Vardır 

Hipotez 1 doğrulanmıĢ olup; iliĢkinin yönü de pozitif yani değiĢkenler arasında 

doğru orantı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Hipotezin sınanması için örgütsel stres ve 

örgüt politikalardan kaynaklanan stres arasında korelasyon analizi yapılmıĢ sonuç 

+0,893**  ve anlamlılık p=0,000 bulunmuĢtur. Bu demek oluyor ki örgütsel stres ve 

örgüt politikalardan kaynaklanan stres arasında pozitif bir iliĢki vardır. Hipotez 

doğrulanmıĢ ve iliĢkinin yönü de pozitif olarak bulunmuĢtur. AraĢtırmaya katılan 

öğretmenlerde örgüt politikalardan kaynaklanan stres arttıkça örgütsel stres de 

artmaktadır.  

6.2. Hipotez 2: Örgütsel Stres Ġle Örgütsel Yapıdan Kaynaklanan Stres 

Arasında ĠliĢki Vardır 

Hipotez 2 doğrulanmıĢ olup; iliĢkinin yönü de pozitif yani değiĢkenler arasında 

doğru orantı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Hipotezin sınanması için örgütsel stres ve 

örgütsel yapıdan kaynaklanan stres arasında korelasyon analizi yapılmıĢ sonuç 

+0,879**  ve anlamlılık p=0,000 bulunmuĢtur. Bu demek oluyor ki örgütsel stres ve 

örgütsel yapıdan kaynaklanan stres arasında pozitif bir iliĢki vardır. Hipotez 

doğrulanmıĢ ve iliĢkinin yönü de pozitif olarak bulunmuĢtur. AraĢtırmaya katılan 

öğretmenlerde örgütsel yapıdan kaynaklanan stres arttıkça örgütsel stres de artmaktadır. 

6.3. Hipotez 3: Örgütsel Stres Ġle ĠĢin Yapısından Kaynaklanan Stres 

Arasında ĠliĢki Vardır 

Hipotez 3 doğrulanmıĢ olup; iliĢkinin yönü de pozitif yani değiĢkenler arasında 

doğru orantı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Hipotezin sınanması için örgütsel stres ve 

iĢin yapısından kaynaklanan stres arasında korelasyon analizi yapılmıĢ sonuç +0,886**  

ve anlamlılık p=0,000 bulunmuĢtur. Bu demek oluyor ki örgütsel stres ve iĢin 

yapısından kaynaklanan stres arasında pozitif bir iliĢki vardır. Hipotez doğrulanmıĢ ve 
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iliĢkinin yönü de pozitif olarak bulunmuĢtur. AraĢtırmaya katılan öğretmenlerde iĢin 

yapısından kaynaklanan stres arttıkça örgütsel stres de artmaktadır. 

6.4. Hipotez 4: Örgütsel Stres Ġle KiĢiler Arası ĠliĢkilerden Kaynaklanan 

Stres Arasında ĠliĢki Vardır 

Hipotez 4 doğrulanmıĢ olup; iliĢkinin yönü de pozitif yani değiĢkenler arasında 

doğru orantı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Hipotezin sınanması için örgütsel stres ve 

kiĢiler arası iliĢkilerden kaynaklanan stres arasında korelasyon analizi yapılmıĢ sonuç 

+0,885**  ve anlamlılık p=0,000 bulunmuĢtur. Bu demek oluyor ki örgütsel stres kiĢiler 

arası iliĢkilerden kaynaklanan stres arasında pozitif bir iliĢki vardır. Hipotez 

doğrulanmıĢ ve iliĢkinin yönü de pozitif olarak bulunmuĢtur. AraĢtırmaya katılan 

öğretmenlerde kiĢiler arası iliĢkilerden kaynaklanan stres arttıkça örgütsel stres de 

artmaktadır. 

6.5. Hipotez 5: TükenmiĢlik Ġle Duygusal TükenmiĢlik Arasında ĠliĢki 

Vardır 

Hipotez 5 doğrulanmıĢ olup; iliĢkinin yönü de pozitif yani değiĢkenler arasında 

doğru orantı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Hipotezin sınanması tükenmiĢlik ile 

duygusal tükenmiĢlik arasında korelasyon analizi yapılmıĢ sonuç +0,829**  ve 

anlamlılık p=0,000 bulunmuĢtur. Bu demek oluyor ki tükenmiĢlik ile duygusal 

tükenmiĢlik arasında pozitif bir iliĢki vardır. Hipotez doğrulanmıĢ ve iliĢkinin yönü de 

pozitif olarak bulunmuĢtur. AraĢtırmaya katılan öğretmenlerde duygusal tükenmiĢlik 

arttıkça tükenmiĢlik de artmaktadır. 

6.6. Hipotez 6: TükenmiĢlik Ġle DuyarsızlaĢma Arasında ĠliĢki Vardır 

Hipotez 6 doğrulanmıĢ olup; iliĢkinin yönü de pozitif yani değiĢkenler arasında 

doğru orantı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Hipotezin sınanması tükenmiĢlik ile 

duyarsızlaĢma arasında korelasyon analizi yapılmıĢ sonuç +0,709**  ve anlamlılık 

p=0,000 bulunmuĢtur. Bu demek oluyor ki tükenmiĢlik ile duyarsızlaĢma arasında 

pozitif bir iliĢki vardır. Hipotez doğrulanmıĢ ve iliĢkinin yönü de pozitif olarak 
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bulunmuĢtur. AraĢtırmaya katılan öğretmenlerde duyarsızlaĢma arttıkça tükenmiĢlik de 

artmaktadır. 

6.7. Hipotez 7: TükenmiĢlik Ġle DüĢük KiĢisel BaĢarı Hissi Arasında ĠliĢki 

Vardır 

Hipotez 7 doğrulanmamıĢ olup; iliĢkinin yönü  pozitif yani değiĢkenler arasında 

doğru orantı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ancak anlamlı değildir. Hipotezin sınanması 

için tükenmiĢlik ile düĢük kiĢisel baĢarı hissi arasında korelasyon analizi yapılmıĢ sonuç 

+0,063  ve anlamlılık p=0,329 bulunmuĢtur. Bu demek oluyor ki tükenmiĢlik ile düĢük 

kiĢisel baĢarı hissi arasında pozitif bir iliĢki vardır. Hipotez doğrulanmıĢ ve iliĢkinin 

yönü de pozitif olarak bulunmuĢtur. AraĢtırmaya katılan öğretmenlerde düĢük kiĢisel 

baĢarı hissi arttıkça tükenmiĢlik de artmaktadır. Ancak anlamlılık açısından 0,05 

değerinden büyük çıkmıĢtır. Anlamlı değildir. 

6.8. Hipotez 8: Örgütsel Stres ile TükenmiĢlik Arasında Pozitif Bir ĠliĢki 

Vardır  

Hipotez 8’deki iliĢki olduğu iddiası doğrulanmıĢ ancak örgütsel stres ve 

tükenmiĢlik arasında negatif yönde bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır. Hipotezin sınanması 

için örgütsel stres ve tükenmiĢlik arasında korelasyon analizi yapılmıĢ sonuç -0,340**  

ve anlamlılık p=0,000 bulunmuĢtur. Hipotezin tersi olarak pozitif değil negatif bir iliĢki 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin anket cevaplarına göre, 

örgütsel stres seviyeleri arttığında tükenmiĢlik seviyeleri azalmaktadır. Bu bize 

öğretmenlik mesleğinde stres altında çalıĢma koĢullarına sahip olunsa bile tükenmiĢlik 

duygusunun yaĢanmadığını, öğretmenlerin her koĢulda öğrencileri için tüm 

fedakarlıkları göze aldığı sonucunu göstermektedir. Birçok kimse tarafından 

koĢullarının çok zor olduğu kanısında bulunulan köy okullarından baĢarı hikayelerinin 

çıkması bu sonucu kanıtlar niteliktedir. Öğretmenler zor koĢullar altında dahi 

görevlerini yerine getirme konusunda hiç yılgınlık göstermemektedirler. 
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6.9. Hipotez 9: Örgütsel Stres Ġle Duygusal TükenmiĢlik Arasında ĠliĢki 

Vardır 

Hipotez 9 doğrulanmıĢtır. Hipotezin sınanması örgütsel stres ile duygusal 

tükenmiĢlik arasında korelasyon analizi yapılmıĢ sonuç  -0,396**  ve anlamlılık  

p=0,000  bulunmuĢtur. Bu demek oluyor ki örgütsel stres ile duygusal tükenmiĢlik 

arasında negatif bir iliĢki vardır. Hipotez doğrulanmıĢ ve iliĢkinin yönü de negatif 

olarak bulunmuĢtur. AraĢtırmaya katılan öğretmenlerde örgütsel stres arttıkça duygusal 

tükenmiĢlik de azalmaktadır. 

6.10. Hipotez 10: Örgütsel Stres Ġle DuyarsızlaĢma Arasında ĠliĢki Vardır 

Hipotez 10 doğrulanmıĢtır. Örgütsel stres ile duyarsızlaĢma arasında iliĢki 

negatif yönde vardır. Hipotezin sınanması örgütsel stres ile duyarsızlaĢma arasında 

korelasyon analizi yapılmıĢ sonuç  -0,244**  ve anlamlılık  p=0,000  bulunmuĢtur. Bu 

demek oluyor ki örgütsel stres ile duyarsızlaĢma arasında negatif bir iliĢki vardır. 

Hipotez doğrulanmıĢ ve iliĢkinin yönü de negatif olarak bulunmuĢtur. AraĢtırmaya 

katılan öğretmenlerde örgütsel stres arttıkça duyarsızlaĢma azalmaktadır. 

6.11. Hipotez 11: Örgütsel Stres Ġle DüĢük KiĢisel BaĢarı Hissi Arasında 

ĠliĢki Vardır 

Hipotez 11 doğrulanmıĢtır.  Örgütsel stres ile kiĢisel baĢarısızlık hissinin 

azalması arasında pozitif iliĢki vardır. Hipotezin sınanması örgütsel stres ile düĢük 

kiĢisel baĢarı hissi arasında korelasyon analizi yapılmıĢ sonuç  +0,025  ve anlamlılık  

p=0,696  bulunmuĢtur. Bu demek oluyor ki örgütsel stres ile düĢük kiĢisel baĢarı hissi 

arasında pozitif bir iliĢki vardır. Hipotez doğrulanmıĢ ve iliĢkinin yönü de pozitif olarak 

bulunmuĢtur. AraĢtırmaya katılan öğretmenlerde örgütsel stres arttıkça düĢük kiĢisel 

baĢarı hissi artmaktadır. Ancak anlamlılık açısından 0,05 değerinden büyük çıkmıĢtır. 

Anlamlı değildir. 
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6.12. Hipotez 12: TükenmiĢlik  Ġle Örgüt Politikalardan Kaynaklanan Stres 

Arasında ĠliĢki Vardır 

Hipotez 12 doğrulanmıĢtır. TükenmiĢlik  ile örgüt politikalardan kaynaklanan 

stres arasında negatif bir iliĢki vardır. Hipotezin sınanması tükenmiĢlik  ile örgüt 

politikalardan kaynaklanan stres arasında korelasyon analizi yapılmıĢ sonuç  -0,338**  

ve anlamlılık  p=0,000  bulunmuĢtur. Bu demek oluyor ki tükenmiĢlik  ile örgüt 

politikalardan kaynaklanan stres arasında negatif bir iliĢki vardır. Hipotez doğrulanmıĢ 

ve iliĢkinin yönü de negatif olarak bulunmuĢtur. AraĢtırmaya katılan öğretmenlerde 

örgüt politikalardan kaynaklanan stres arttıkça tükenmiĢlik azalmaktadır. Örgüt 

politikaları her ne kadar öğretmenlerin stres durumunu arttırsa da öğretmenlerin 

tükenmiĢlikleri bu durumdan etkilenmemektedir. 

6.13. Hipotez 13: TükenmiĢlik Ġle Örgütsel Yapıdan Kaynaklanan Stres 

Arasında ĠliĢki Vardır 

Hipotez 13 doğrulanmıĢtır.TükenmiĢlik ile örgütsel yapıdan kaynaklanan stres 

arasında negatif bir iliĢki vardır. Hipotezin sınanması tükenmiĢlik  ile örgütsel yapıdan 

kaynaklanan stres arasında korelasyon analizi yapılmıĢ sonuç  -0,295**  ve anlamlılık  

p=0,000  bulunmuĢtur. Bu demek oluyor ki tükenmiĢlik  ile örgütsel yapıdan 

kaynaklanan stres arasında negatif bir iliĢki vardır. Hipotez doğrulanmıĢ ve iliĢkinin 

yönü de negatif olarak bulunmuĢtur. AraĢtırmaya katılan öğretmenlerde örgütsel 

yapıdan kaynaklanan stres arttıkça tükenmiĢlik azalmaktadır. Örgütsel yapı her ne kadar 

öğretmenlerin stres durumunu arttırsa da öğretmenlerin tükenmiĢlikleri bu durumdan 

etkilenmemektedir. 

6.14. Hipotez 14: TükenmiĢlik Ġle ĠĢin Yapısından Kaynaklanan Stres 

Arasında ĠliĢki Vardır 

Hipotez 14 doğrulanmıĢtır. TükenmiĢlik ile iĢin yapısından kaynaklanan stres 

arasında negatif bir iliĢki vardır. Hipotezin sınanması tükenmiĢlik  ile iĢin yapısından 

kaynaklanan stres arasında korelasyon analizi yapılmıĢ sonuç  -0,331**  ve anlamlılık  

p=0,000  bulunmuĢtur. Bu demek oluyor ki tükenmiĢlik  ile iĢin yapısından kaynaklanan 

stres arasında negatif bir iliĢki vardır. Hipotez doğrulanmıĢ ve iliĢkinin yönü de negatif 
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olarak bulunmuĢtur. AraĢtırmaya katılan öğretmenlerde iĢin yapısından kaynaklanan 

stres arttıkça tükenmiĢlik azalmaktadır. ĠĢin yapısı içine öğretmenlerin her gün karĢı 

karĢıya kaldıkları eğitim öğretim sorunları girmektedir. AraĢtırmaya katılan 

öğretmenlerde iĢin  yapısı  her ne kadar stres durumunu arttırsa da öğretmenlerin 

tükenmiĢlikleri bu durumdan etkilenmemektedir. 

6.15. Hipotez 15: TükenmiĢlik Ġle KiĢiler Arası ĠliĢkilerden Kaynaklanan 

Stres Arasında ĠliĢki Vardır 

Hipotez 15 doğrulanmıĢtır. TükenmiĢlik ile kiĢiler arası iliĢkilerden kaynaklanan 

stres arasında negatif bir iliĢki vardır. Hipotezin sınanması tükenmiĢlik  ile kiĢiler arası 

iliĢkilerden kaynaklanan stres arasında korelasyon analizi yapılmıĢ sonuç  -0,244**  ve 

anlamlılık  p=0,000  bulunmuĢtur. Bu demek oluyor ki tükenmiĢlik  ile kiĢiler arası 

iliĢkilerden kaynaklanan stres arasında negatif bir iliĢki vardır. Hipotez doğrulanmıĢ ve 

iliĢkinin yönü de negatif olarak bulunmuĢtur. AraĢtırmaya katılan öğretmenlerde kiĢiler 

arası iliĢkilerden kaynaklanan stres arttıkça tükenmiĢlik azalmaktadır. Öğretmenler 

diğer kiĢilerle olan iliĢkilerinden dolayı yaĢadıklarını öğrencilerine aktarmamakta ve bu 

nedenle tükenmiĢlik yaĢamamaktadırlar. 

6.16. Hipotez 16: Örgüt Politikalarından Kaynaklanan Stres Ġle Duygusal 

Tükenme Arasında Pozitif ĠliĢki Vardır 

Hipotez 16 doğrulanmamıĢtır. Örgüt politikalarından kaynaklanan stres ile 

duygusal tükenme arasında pozitif değil negatif iliĢki olduğu sonucuna varılmıĢtır ve bu 

iliĢki anlamlı çıkmıĢtır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda -0,389 Ģiddetindeki 

iliĢkinin anlamlılık değerine bakmak   için çok değiĢkenli regresyon yapılmıĢtır. 0,038 

değeri 0,05 ten küçük olduğu için anlamlıdır. %43 düzeyinde bir iliĢkinin olduğun 

duygusal tükenmiĢlikteki değiĢimin %19’unun örgütsel stres alt boyutlarından 

kaynaklandığı görülmektedir. 
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6.17. Hipotez 17: Örgütsel Yapıdan Kaynaklanan Stres Ġle Duygusal 

Tükenme Arasında Pozitif ĠliĢki Vardır 

Hipotez 17 doğrulanmamıĢtır. Duygusal tükenmiĢlik ve örgütsel yapıdan 

kaynaklanan stres arasında -0,347  Ģiddetinde negatif iliĢki bulunmuĢtur. Örgütsel 

yapıdan kaynaklanan stres ile duygusal tükenme arasında pozitif değil negatif iliĢki 

olduğu sonucuna varılmıĢtır. Ancak regresyon analizinde bulunan anlamlılık değeri 

0,05’ten büyük bulunduğundan anlamlı değildir. 

6.18. Hipotez 18: ĠĢin Yapısından Kaynaklanan Stres Ġle Duygusal 

Tükenme Arasında Pozitif ĠliĢki Vardır 

Hipotez 18 doğrulanmamıĢtır. ĠĢin yapısından kaynaklanan stres ile duygusal 

tükenme arasında pozitif değil negatif iliĢki olduğu sonucuna varılmıĢtır. Duygusal 

tükenmiĢlik ve iĢin yapısından kaynaklanan stres arasında -0,407  Ģiddetinde negatif 

iliĢki bulunmuĢken regresyon analizindeki anlamlılık 0,05 ten küçük  0,005 çıkarak 

iliĢkinin negatif yönde anlamlı olduğu görülmüĢtür. 

6.19. Hipotez 19: Örgütte KiĢiler Arası ĠliĢkilerden Kaynaklanan Stres Ġle 

Duygusal Tükenme Arasında Pozitif ĠliĢki Vardır 

Hipotez 19 doğrulanmamıĢtır. Örgütte kiĢiler arası iliĢkilerden kaynaklanan stres 

ile duygusal tükenme arasında pozitif değil negatif iliĢki olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Duygusal tükenmiĢlik ve kiĢiler arası iliĢkilerden kaynaklanan stres arasında -0,269  

Ģiddetinde negatif iliĢki bulunmaktadır. Bu negatif iliĢkinin anlamlı olup olmadığını 

görmek içinse regresyon sonuçlarına bakıldığında 0,181 değeriyle anlamlılık değerini 

aĢtığı için iliĢki anlamsız sonucuna varılmıĢtır. 

6.20. Hipotez 20: Örgüt Politikalarından Kaynaklanan Stres Ġle 

DuyarsızlaĢma Arasında Pozitif ĠliĢki Vardır 

Hipotez 20 doğrulanmamıĢtır. Örgüt politikalarından kaynaklanan stres ile 

duyarsızlaĢma arasında pozitif iliĢki değil negatif iliĢki vardır. DuyarsızlaĢma ile örgüt 

politikalarından kaynaklanan stres arasında -0,234** negatif yönlü iliĢki görülmekte 

anlamlılık açısından regresyon sonucundaki değer ise 0,351 çıkarak aradaki negatif 
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iliĢkinin anlamlılık değerinin 0,05’ten büyük; iliĢkinin anlamlı olmadığını 

göstermektedir. 

6.21. Hipotez 21: Örgütsel Yapıdan Kaynaklanan Stres Ġle DuyarsızlaĢma 

Arasında Pozitif ĠliĢki Vardır 

Hipotez 21 doğrulanmamıĢtır. Örgütsel yapıdan kaynaklanan stres ile 

duyarsızlaĢma arasında pozitif iliĢki değil negatif iliĢki  vardır. duyarsızlaĢma ile 

örgütsel yapıdan kaynaklanan stres arasında -0,194** negatif yönlü iliĢki görülmekte 

anlamlılık açısından regresyon sonucundaki değer ise 0,957 çıkarak aradaki negatif 

iliĢkinin anlamlılık değerinin 0,05’ten büyük; iliĢkinin anlamlı olmadığını 

göstermektedir. 

6.22. Hipotez 22: ĠĢin Yapısından Kaynaklanan Stres Ġle DuyarsızlaĢma 

Arasında Pozitif ĠliĢki Vardır 

Hipotez 22 doğrulanmamıĢtır. ĠĢin yapısından kaynaklanan stres ile 

duyarsızlaĢma arasında pozitif iliĢki değil negatif iliĢki vardır. duyarsızlaĢma ile iĢin 

yapısından kaynaklanan stres arasında -0,292** negatif yönlü iliĢki görülmekte 

anlamlılık açısından regresyon sonucundaki değer ise 0,003 çıkarak aradaki negatif 

iliĢkinin anlamlılık değerinin 0,05’ten küçük; iliĢkinin anlamlı olduğunu 

göstermektedir. 

6.23. Hipotez 23: Örgütte KiĢiler Arası ĠliĢkilerden Kaynaklanan Stres Ġle 

DuyarsızlaĢma Arasında Pozitif ĠliĢki Vardır 

Hipotez 23 doğrulanmamıĢtır. Örgütte kiĢiler arası iliĢkilerden kaynaklanan stres 

ile duyarsızlaĢma arasında pozitif iliĢki değil negatif iliĢki vardır. duyarsızlaĢma ile 

kiĢiler arası iliĢkilerden  kaynaklanan stres arasında -0,144** negatif yönlü iliĢki 

görülmekte anlamlılık açısından regresyon sonucundaki değer ise 0,195 çıkarak aradaki 

negatif iliĢkinin anlamlılık değerinin 0,05’ten büyük; iliĢkinin anlamlı olmadığını 

göstermektedir. 
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6.24. Hipotez 24: Örgüt Politikalarından Kaynaklanan Stres Ġle DüĢük 

KiĢisel BaĢarı Hissi Arasında Pozitif ĠliĢki Vardır 

Hipotez 24 doğrulanmamıĢtır. Örgüt politikalarından kaynaklanan stres ile düĢük 

kiĢisel baĢarı hissi arasında pozitif iliĢki vardır ama anlamlı değildir. DüĢük kiĢisel 

baĢarı hissi  ile örgüt politikalarından kaynaklanan stres arasında +0,019 pozitif yönlü 

iliĢki ve regresyon analizi sonucundaki anlamlılık değeri olan 0,351 ile aradaki iliĢki 

anlamlı değildir. 

6.25. Hipotez 25: Örgütsel Yapıdan Kaynaklanan Stres Ġle DüĢük KiĢisel 

BaĢarı Hissi Arasında Pozitif ĠliĢki Vardır 

Hipotez 25 doğrulanmamıĢtır Örgütsel yapıdan kaynaklanan stres ile düĢük 

kiĢisel baĢarı hissi arasında pozitif iliĢki yoktur. Çünkü anlamlı değildir. DüĢük kiĢisel 

baĢarı hissi ile örgütsel yapıdan kaynaklanan stres arasında +0,013 pozitif yönlü iliĢki 

ve regresyon analizi sonucundaki anlamlılık değeri olan 0,957 ile aradaki iliĢki anlamlı 

değildir. 

6.26. Hipotez 26: ĠĢin Yapısından Kaynaklanan Stres Ġle DüĢük KiĢisel 

BaĢarı Hissi Arasında Pozitif ĠliĢki Vardır 

Hipotez 26 doğrulanmıĢtır. ĠĢin yapısından kaynaklanan stres ile düĢük kiĢisel 

baĢarı hissi arasında pozitif iliĢki vardır. DüĢük kiĢisel baĢarı hissi ile iĢin yapısından 

kaynaklanan stres arasında +0,081 pozitif yönlü iliĢki ve regresyon analizi sonucundaki 

anlamlılık değeri olan 0,003 ile aradaki iliĢki anlamlıdır. 

6.27. Hipotez 27: Örgütte KiĢiler Arası ĠliĢkilerden Kaynaklanan Stres Ġle 

DüĢük KiĢisel BaĢarı Hissi Arasında Pozitif ĠliĢki Vardır 

Hipotez 27 doğrulanmamıĢtır Örgütte kiĢiler arası iliĢkilerden kaynaklanan stres 

ile düĢük kiĢisel baĢarı hissi arasında pozitif iliĢki yoktur. Çünkü anlamlı değildir. 

DüĢük kiĢisel baĢarı hissi  ile kiĢiler arası iliĢkilerden  kaynaklanan stres arasında -0,020 

negatif yönlü iliĢki ve regresyon analizi sonucundaki anlamlılık değeri olan 0,195 ile 

aradaki iliĢki anlamlı değildir. 
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6.28. Hipotez 28: Öğretmenlerin Hizmet Yılının, TükenmiĢliğe Etkisi 

Vardır 

28 numaralı “Öğretmenlerin hizmet yılının, tükenmiĢliğe etkisi vardır.” hipotezi 

doğrulanmamıĢtır. Yapılan one-way-anova testi neticesinde alınan ortalamaların 

anlamlılık açısından değerlendirilmesi için regresyon yapılmıĢ ve sonuç 0,853 

çıktığından dolayı 0,05 ten büyük olduğu için anlamlı olmadığı görülmüĢtür. 

6.29. Hipotez 29: Öğretmenlerin  Mesleklerini Ġsteyerek Veya Ġstemeyerek 

Seçmelerinin, TükenmiĢliğe Etkisi Vardır 

Hipotez 29 doğrulanmıĢtır. Öğretmenlerin  mesleklerini istemeyerek 

seçmelerinin, tükenmiĢliği arttırıcı etkisi vardır. Yapılan one-way-anova testi 

neticesinde alınan ortalamaların anlamlılık açısından değerlendirilmesi için regresyon 

yapılmıĢ ve sonuç 0,022 çıktığından dolayı 0,05 ten küçük olduğu için anlamlı olduğu 

görülmüĢtür. 

6.30. Hipotez 30: Öğretmenler ÇalıĢtıkları Kurumun Türünün, 

TükenmiĢliğe Etkisi Vardır 

Hipotez 30 doğrulanmıĢtır. Öğretmenlerin  çalıĢtıkları kurum türünün, 

tükenmiĢliğe etkisi vardır. Ankete katılan öğretmenlerden devlet okullarında görevli 

olanların tükenmiĢlik düzeyi özel okullarda görevli olanlardan daha fazladır. Yapılan 

one-way-anova testi neticesinde alınan ortalamaların anlamlılık açısından 

değerlendirilmesi için regresyon yapılmıĢ ve sonuç 0,002 çıktığından dolayı 0,05’ten 

küçük olduğu için anlamlı olduğu görülmüĢtür. 

6.31. Hipotez 31: Öğretmenlerin Görevinin, TükenmiĢliğe Etkisi Vardır 

Hipotez 31 doğrulanmamıĢtır. Öğretmenlerin görevinin, tükenmiĢliğe etkisi 

yoktur. Yapılan one-way-anova testi neticesinde alınan ortalamaların anlamlılık 

açısından değerlendirilmesi için regresyon yapılmıĢ ve sonuç 0,866 çıktığından dolayı 

0,05 ten büyük olduğu için anlamlı olmadığı görülmüĢtür. 
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6.32. Hipotez 32: Öğretmenlerin Bireysel Gelir Düzeyinin, TükenmiĢliğe 

Etkisi Vardır 

Hipotez 32 doğrulanmıĢtır. Öğretmenlerin bireysel gelir düzeyinin, tükenmiĢliğe 

etkisi vardır. Yapılan one-way-anova testi neticesinde alınan ortalamaların anlamlılık 

açısından değerlendirilmesi için regresyon yapılmıĢ ve sonuç 0,047 çıktığından dolayı 

0,05 ten küçük olduğu için anlamlı olduğu görülmüĢtür. 

6.33. Hipotez 33: Öğretmenlerin Ailesel Gelir Düzeyinin, TükenmiĢliğe 

Etkisi Vardır 

Hipotez 33 doğrulanmamıĢtır. Öğretmenlerin ailesel gelir düzeyinin, 

tükenmiĢliğe etkisi yoktur. Yapılan one-way-anova testi neticesinde alınan 

ortalamaların anlamlılık açısından değerlendirilmesi için regresyon yapılmıĢ ve sonuç 

0,056 çıktığından dolayı 0,05 ten büyük olduğu için anlamlı olmadığı görülmüĢtür. 
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7.GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

AraĢtırmaya katılan öğretmenlerde örgüt politikalardan kaynaklanan stres 

arttıkça örgütsel stres de artmaktadır. ĠĢyerinde yaĢanan stres, örgütsel stres alt 

boyutlarından olan, örgüt politikalarından kaynaklanan stresten etkilenmektedir. 

ĠĢyerindeki örgüt politikalarının stresi arttırıcı nitelikte olması çalıĢanların stres 

seviyelerini arttırmaktadır. Diğer örgütsel stres alt boyutları olan örgütsel yapıdan 

kaynaklanan stres, iĢin yapısından kaynaklanan stres ve kiĢiler arası iliĢkilerden 

kaynaklanan stres de aynı Ģekilde örgütsel stresi arttırmaktadır. Öğretmenlerde örgütsel 

yapıdan kaynaklanan stres arttıkça örgütsel stres artmaktadır. ĠĢin yapısından 

kaynaklanan stres arttıkça örgütsel stres de artmaktadır. KiĢiler arası iliĢkilerden 

kaynaklanan stres arttıkça örgütsel stres de artmaktadır. 

AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin tükenmiĢlik durumları incelendiğinde  

duygusal tükenmiĢlik ve duyarsızlaĢma  arttıkça tükenmiĢlik de artmaktadır.  

AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin anket cevaplarına göre, örgütsel stres 

seviyeleri arttığında tükenmiĢlik seviyeleri azalmaktadır. Stresin aĢılamaması 

sonucunda tükenme yaĢandığı ile ilgili önceki araĢtırmaların aksine , bu çalıĢmada 

örgütsel stres ve tükenmiĢlik arasında negatif bir iliĢki olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan öğretmenlerde örgüt politikalardan, örgütsel yapıdan, iĢin 

yapısından ve kiĢiler arası iliĢkilerden kaynaklanan stres arttıkça tükenmiĢlik 

azalmaktadır. Öğretmenlik mesleğinin duygusal tatmin yönünün  olması bu sonuca 

ulaĢılmasında etkili olmuĢtur. AraĢtırmaya katılan öğretmenlerde örgütsel stres arttıkça 

duygusal tükenmiĢlik , duyarsızlaĢma  azalmaktadır. AraĢtırmaya katılan öğretmenlerde 

örgütsel stres arttıkça düĢük kiĢisel baĢarı hissi artmaktadır. Öğretmenlerin yaĢadığı  

stres arttıkça, kendini baĢarılı hissetme durumu azalmaktadır. Çünkü öğretmenlikte stres 

yaĢanması, okuldaki eğitim öğretimin doğru yapılamadığı anlamına gelir ki bu durumda 

öğretmenler kendilerini baĢarısız olarak görmektedir. 

Öğretmenlerin  mesleklerini istemeyerek seçmelerinin, tükenmiĢliği arttırıcı 

etkisi vardır. Öğretmenlik mesleğinin seçiminde kiĢinin isteğinin olması veya istemeden 

seçmesi, bu mesleğin icrasında karĢılaĢılan sorunlara dayanma kapasitesini 
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etkilemektedir.  Öğretmenlik mesleğini istemeden seçenlerde, isteyerek seçenlere oranla 

yaĢanan tükenmiĢlik daha fazla olmaktadır.  

Ankete katılan öğretmenlerden devlet okullarında görevli olanların tükenmiĢlik 

düzeyi özel okullarda görevli olanlardan daha fazladır. Devlet okullarında 

öğretmenlerin karĢılaĢtığı araç-gereç, materyal eksiklikleri, donanım yetersizlikleri 

sonucu öğretmenler daha fazla yıpranmakta ve tükenmektedirler. 

Ankete katılan öğretmenlerin bireysel gelir düzeyinin, tükenmiĢliğe etkisi vardır. 

Bireysel gelir düzeyi yüksek olanların tükenmiĢliği; bireysel geliri düĢük olan 

öğretmenlere oranla daha az çıkmıĢtır. 

Sonuç olarak; iĢyerinde yaĢanan stres ve tükenmiĢlik çalıĢanları etkilemektedir. 

AraĢtırmaya katılan öğretmenlerde örgütsel stres ve tükenmiĢlik arasında negatif iliĢki 

bulunmuĢtur. Stres ve tükenmiĢlik seviyeleri orta düzeyde çıkmıĢtır. Bu araĢtırmada, 

Ġstanbul ili, Bahçelievler ilçesinde görevli öğretmenlerin stres ve tükenmiĢlik seviyeleri 

ölçüldüğünde, elde edilen bulgular doğrultusunda tükenmiĢliğe etki eden faktörlerin, 

meslek seçiminde istekli olması, çalıĢılan kurumun devlete bağlı veya özel okul olması 

ve bireysel gelir düzeyi farklılığı olmasıdır.  

Okullarda görevli öğretmenlerin stres ve tükenmiĢlik durumları sadece 

öğretmeni değil öğrencileri, velileri, okul ortamını ve dolayısıyla da bağlı bulunulan 

Milli Eğitim Bakanlığı’nı etkileyecektir. Stres ve tükenmiĢliğin olumsuz etkilerinin 

önüne geçilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Örgütsel Stres Kaynaklarından olan 

iĢin sıkıcılığını azaltmak için iĢ zenginleĢtirmesi yapılmalıdır. Ücretlerin iĢin zorluğu ile 

doğru orantılı bir Ģekilde belirlenmesi gerekmektedir. Adil ve yerinde bir kariyer 

planlaması ile ortaya çıkabilecek iĢ stresi engellenmelidir. ÇalıĢma koĢulları, iĢ görenler 

açısından motive edici, rahatlatıcı, güvenlikli, bedensel ve ruhsal durumlarla uyumlu bir 

Ģekilde düzenlenmelidir. AĢırı kalabalık çalıĢma ortamlarında düzenlemeler 

yapılmalıdır. AĢırı iĢ yükünün azaltılması için kırtasiyecilikten kaçınılmalıdır. 

Okullardaki fiziki koĢulların uygun hale getirilmesine çalıĢılmalıdır. ĠletiĢim ve biliĢim 

teknolojilerinin okullara ulaĢtırılmasına ağırlık verilmelidir. Adil olmayan performans 

sistemleri yerine kariyer planlamaya önem verilmelidir. AĢırı disiplinli çalıĢma 
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ortamlarında verim düĢeceğinden okul yönetimleri buna dikkat etmelidir. Okullarda 

hem öğretmenler için  hem de öğrenciler için tehlike unsuru olabilecek durumlar 

ortadan kaldırılmalıdır. Aydınlatma yetersizlikleri, gürültülü çalıĢma ortamı, ısının 

yanlıĢ ayarlanması ve sınıf ortamının kalabalık olması gibi durumlar düzeltilmeye 

çalıĢılmalıdır. Okullarda çalıĢan personel arasında olumlu bir hava oluĢturmak, kiĢiler 

arası iliĢkilerin kalitesini arttırmak için yapıcı yaklaĢımlar gerekmektedir. ÇalıĢanlar 

arasında sosyal destek olması gerekmektedir. Öğretmenlerle yöneticiler arasındaki  

iliĢkiler iyi düzenlenmeli, baĢarılar ödüllendirilmelidir. 

TükenmiĢliğin engellenmesi için hizmet içi eğitimler sağlamalı, baĢarılar takdir 

edilmeli, yetki devri ile sorumluluk paylaĢtırılmalıdır.  
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EKLER 

Ek (1) : KiĢisel Değerlendirme Formu 

Değerli MeslektaĢım,  

 

ĠĢ stresi ve tükenmiĢlik günümüzde öğretmenlerin çalıĢma hayatının doğal bir parçası 

haline gelmiĢtir. Yoğun iĢ temposu, sizlerden beklentinin çok olması, özel sorumluluklarınız 

stres ve tükenmiĢlik seviyesinin artmasına neden olmaktadır. 

Bu çalıĢma ile Bahçelievler ilçesi Yenibosna semtindeki okullarda görevli olan 

öğretmenlerin iĢ stresi ve tükenmiĢlik algılarının saptanması amaçlanmaktadır. Anket 

uygulaması Ġstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programı 

kapsamında yapılmaktadır.  

AĢağıda bulunan sorulardan, sizlerden gelen cevaplar ıĢığında “ĠĢyerindeki Stres 

Düzeyinin ÇalıĢanların TükenmiĢlik Algıları Üzerindeki Etkisi” konusunda veriler elde 

edilecektir.  

Yoğun iĢlerinizden zaman ayırarak formları doldurma konusunda göstereceğiniz ilgi ve 

anlayıĢa teĢekkür ederim. 

                                                                                                                          Saygılarımla, 

DanıĢman:                                                                                                       AyĢe Atameriç* 

Prof. Dr. YaĢar Sucu                                                            Kudret Saraçoğlu Ġlköğretim Okulu 

Ġstanbul Aydın Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

ĠĢletme A.B.D. 

 

KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU 

 

Yanıtsız bir bölüm bırakmamanızı rica ederiz. 

 

Cinsiyetiniz:   (  )  K          ( )  E 

Medeni Durumunuz:    (  ) Evli         (  ) Bekar  

ĠĢinizdeki hizmet süreniz ne kadar ?   …………yıl     ………….ay 

Mesleğinizi isteyerek mi seçtiniz? 

( ) Evet  ( ) Hayır  ( ) Diğer ( Yazınız) ……………………… 

 

En son olan mezuniyetinizin türü nedir? Okulun adı nedir? 

Mezuniyet türü Mezun olunan okulun adı 

( ) Ortaöğretim(lise)   …………………………………………………………………..… 

( ) Ön Lisans    ……………………………………………………………………..… 

( ) Lisans     ……………………………………………………………………..… 

( ) Yüksek Lisans    ……………………………………………………………………..… 

( ) Doktora     ……………………………………………………………………..… 

 

ÇalıĢtığınız kurumun adı nedir? 

…………………………………………………………………….. 

 

Kurumunuzdaki göreviniz/branĢınız nedir? 

…………………………………………………………………….. 

Ortalama (bireysel) aylık geliriniz ne kadar? 

………………………………………TL 

Ortalama (aile) aylık geliriniz ne kadar? 

………………………………………TL 
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Ek (2) : ĠĢ Stresi Ölçeği Formu 

 

Ek (3) : Maslach TükenmiĢlik Envanteri Formu 

    
Değerli Öğretmenim,  

     

 
           

 

Değerli Öğretmenim, 
        

 

Sizden istediğimiz; Her bir ifadeyi, 
örneklediği durumda ne kadar sık 

yaşandığını,  yanıt  aralığına  (  X  )  
işareti koyarak  belirtmenizdir. 

 
      
            
           

      

SİZİN İÇİN STRES YARATMA 
YOĞUNLUĞU 

 
 

  Ç
o

k 

fa
zl

a 

Fa
zl

a 

O
rt

a 

A
z 

Ç
o

k 
az

 

 
  
  
  1 Yetersiz ücret ve maaş dengesizliği           

 2 Yetki ve sorumluluklarda uyumsuzluk           
 3 Sık sık işletme içinde yer değiştirme           
 4 Görevle ilgili sorumlulukların açık olmaması           
 5 Birbiri ile çelişen iki işi birden yapmak           
 6 Performans değerlendirmede, terfide adaletsizlik           
 7 Aşırı disiplinli çalışma ortamı           
 8 Yeteneklerin kullanılmadığı bir bölümde çalışmak           
 9 Karar vermek için yeterli yetkiye sahip olmamak           
 10 Aynı anda birden fazla amire karşı sorumlu olma           
 11 Örgüt içi haberleşmenin zayıf oluşu           
 12 Kararlara katılamama           
 13 Görev dağılımındaki adaletsizlik           
 14 İş yerine ulaşımda zorluklar           
 15 İşlerin çok kısa sürede bitirilmesi           
 16 Çalışma saatlerinde belirsizlik           
 17 İşin sürekli göz önünde yapılması zorunluluğu           
 18 İşin aşırı monoton oluşu           
 19 Aşırı iş yükü           
 

20 
Veli memnuniyetsizliği ve şikayet edilme 
korkusu   

  
            

 21 Aşırı yazışma ve bürokrasinin oluşu           
 22 Ast-üst ilişkilerinde sorun yaşanması           
 23 Çalışanlar arasında aşırı rekabetin olması           
 24 Çalışanlar arasında çatışmanın yaşanması           
 25 İş arkadaşlarının düşmanca davranması           
 26 Hakedilen ilgi, sevgi ve takdiri görememe           
 

27 
İş arkadaşlarından ve yöneticilerden 
destek alamama                   
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Sizden istediğimiz; Her bir ifadeyi, örneklediği durumda ne kadar sık yaşandığını,   

 
uygun  yanıt  aralığına  (  X  )  işareti koyarak belirtmenizdir. 

    
                     

H
iç

b
ir

 
Za

m
an

 

Ç
o

k 
N

ad
ir

 

B
az

en
 

Ç
o

ğu
 Z

am
an

 

H
er

 Z
am

an
 

  
 

CÜMLELER 
 

  

  
    

  

            

1 İşimden soğuduğumu hissediyorum.           

2 İş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş hissediyorum.           

3 Sabah kalktığımda birgün daha bu işi kaldıramayacağımı           
  hissediyorum.                 

4 İşim gereği karşılaştığım insanların ne hissettiğini hemen           
  anlarım.                   

5 İşim gereği karşılaştığım bazı kimselere sanki insan değiller-           
  miş gibi davrandığımı fark ediyorum.             

6 Bütün gün insanlarla uğraşmak benim için gerçekten           
  çok yıpratıcı.                 

7 İşim gereği karşılaştığım insanların sorunlarına en uygun           
  çözüm yollarını bulurum.               

8 Yaptığım işten yıldığımı hissediyorum.           

9 Yaptığım iş sayesinde insanların yaşamına katkıda bulundu-           
  ğuma inanıyorum.                 

10 Bu işte çalıştığımdan beri insanlara  karşı sertleştim.           

11 Bu işin beni giderek katılaştırmasından korkuyorum.           

12 Çok şeyler yapabilecek güçteyim.           

13 İşimin beni kısıtladığını hissediyorum.           

14 İşimde çok fazla çalıştığımı hissediyorum.           

15 
İşim gereği karşılaştığım insanlara ne olduğu umrumda 
değil.           

16 Doğrudan insanlarla çalışmak bende çok fazla stres yapıyor.           

17 İşim gereği insanlarla aramda rahat bir hava yaratırım.           

18 İnsanlarla yakın bir çalışmadan sonra kendimi canlanmış           
  hissederim.                 

19 Bu işte birçok kayda değer başarı elde ettim.           

20 Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum.           

21 İşteki duygusal sorunlara serinkanlılıkla yaklaşırım.           

22 İşim gereği karşılaştığım insanların bazı problemlerini sanki           
  ben yaratmışım gibi davrandıklarını hissediyorum.           
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