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ÖZET 
İnsanlarla	birebir,	yakın	bir	etkileşimi	gerek-
tiren	öğretmenlik	mesleği,	eğitim	ortamında,	
kişilerin	 etkisinde	 kaldığı	 özgün	 ve	 yoğun	
stres	yaratan	durumlar	nedeniyle,	bireylerin	
özellikle	 ruhsal	 sağlıklarının	 ve	 buna	 bağlı	
olarak	da	çalışma	yaşamlarının	kötü	yönde	
etkilenmesinde	 yüksek	 risk	 grubunda	 yer	

almaktadır.	Karşılaştıkları	bu	yıpranma	sü-
reçleri	nedeniyle	bu	çalışmada,	öğretmenle-
rin	tükenmişlik	algılarının	çeşitli	değişkenler	
açısından	incelenmesi	amaçlanmıştır.

Araştırmada,	tarama	modeline	uygun	olarak,	
Bilgi	 Toplama	 Formu	 ve	 Öğretmen	 Tüken-
mişlik	Ölçeği	 (ÖTÖ)	 kullanılmıştır.	 Araştır-
ma	sonunda,	Ankara	Merkez	İlçelerde	görev	
yapan	 toplam	 187	 öğretmene	 ulaşılmıştır.	
Araştırmada,	 tükenmişlik	 ölçeğinin	 dört	 alt	
boyutu	olan,	görülen	 idari	destek,	 işe	bağlı	
stresle	başa	çıkma,	iş	doyumu	ve	öğrencilere	
yönelik	tutumlar	arasında	cinsiyete	göre	is-
tatistiksel	açıdan	anlamlı	fark	olduğu,	yaşa,	
medeni	duruma,	eğitim	durumuna	ve	hizmet	
yılına	göre	ise	istatistiksel	açıdan	anlamlı	bir	
fark	olmadığı	belirlenmiştir	(p<0,05).	

Araştırma	 sonunda,	 eğitim	 kalitesini	 etki-
leyen	 en	 önemli	 faktörlerin	 başında	 gelen,	
öğretmenlerde	 yaşanan	 tükenmişliğin	 önle-
nebilmesi	amacıyla	çeşitli	düzeyde	müdaha-
lelerin	yapılması	gerektiği	belirlenmiştir.		

Anahtar Sözcükler: Tükenmişlik,	 öğret-
men,	stres,	iş	doyumu,	eğitim	kalitesi

ABSTRACT

The	profession	of	teaching,	which	requires	a	
close	interaction	with	people,	is	a	job	that	is	
in	 the	high	 risk	group	 in	 terms	of	 affecting	
especially	the	psychological	condition	of	in-
dividuals	and	therefore	their	working	life	be-
cause	of	the	effects	of	situations	which	cause	
stress.	The	research	below	has	been	carried	
out	to	examine	the	condition,	reasons	and	re-
sults	of	burnout	among	teachers,	which	is	a	
phenomenon	that	has	a	complex	structure.	In	
this	 research,	 scanning	method	 is	used	and	
teachers’	level	of	burnout	is	determined	via	
questionnaires	 and	 Teacher	 Burnout	 Scale	
(TBS).	 During	 the	 research,	 187	 teachers	
who	work	 at	 central	 towns	 of	 Ankara	 have	
been	 reached.	 In	 the	 research,	 it	 is	 identi-
fied	 that	 there	 are	 considerable	 statistical	
differences	among	 sex,	 job	 satisfaction	and	
the	 four	 dimensions	 of	 burnout	 scale:	 ad-
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ministrative	 support,	 dealing	 with	 stress	 of	
work,	job	satisfaction	and	attitudes	towards	
students	(p<0.05).	

At	 the	end	of	 the	 research,	 it	 is	determined	
that	measures	must	be	taken	at	various	levels	
with	the	purpose	of	preventing	teachers	from	
burnout,	which	is	one	of	the	most	important	
elements	 that	 affects	 the	 quality	 of	 educa-
tion.	

Key Words:	 Burnout,	 teacher,	 stress,	 job	
satisfaction,	the	quality	of	education

GİRİŞ

Günümüzde öğretmenlik, polislik, sos-
yal hizmet uzmanlığı, psikologluk gibi 
birçok meslek alanına benzer olarak, 
insanlarla yüz yüze ve yakın iletişim 
kurmayı gerekmektedir. Bu nedenle 
insanlarla yüz yüze iletişimin yoğun 
olduğu alanlarda çalışan profesyonel-
lerde, duygusal tükenmişliğe kadar 
varan düzeylerde duygusal tepkiler 
gözlenmektedir (Cordes, Dougherty ve 
Bulum, 1997). Tükenmişlik özellikle, in-
sanlarla yoğun ilişki-iletişim gerektiren 
mesleklerde görülmektedir. Tükenmiş-
lik, bu mesleklerin doğası gereği yaşa-
nan stresle başa çıkamama sonucunda 
gözlenen fizyolojik ve duygusal alanlar-
da hissedilen tükenme hissiyle ortaya 
çıkan bir durumdur.

Tükenmişlik kavramı, ilk kez Freuden-
berger tarafından 1974 yılında ortaya 
atılmış ve insanların aşırı çalışmaları 
sonucu, işlerinin gereklerini yerine geti-
remez bir duruma gelmeleri anlamı taşı-
yan, duygusal tükenme durumu olarak 
tanımlanmıştır (Freudenberger, 1974). 
Daha sonra Maslach ve Jackson, 1981 
yılında konuyu yeniden ele almış, tü-

kenmişliğin en çok kabul gören modeli-
ni geliştirmiş ve tükenmişliği, duygusal 
tükenme, duyarsızlaşmada artış ve 
kişisel başarı duygusunda azalma ola-
rak tanımlamıştır (Maslach ve Jackson, 
1981). Bir başka deyişle tükenmişlik, iş 
yaşamında yoğun baskı sonucu gelişe-
bilen fiziksel ve duygusal bir çöküntü 
halidir. Çeşitli araştırmacıların belirttiği 
gibi tükenmişlik düzeyi arttıkça iş doyu-
mu düşer ve tükenmişlik yaşayan kişi 
ruhsal veya bedensel sağlığını yitirebilir 
(Deckard ve Hicks, 1992: 224) . 

Bazı araştırmalar iş doyumu ile tüken-
mişlik arasında bir ilişki olduğunu be-
lirlemiştir. İş doyumu, kişinin iş ile ilgili 
değerlerinin iş ortamında karşılandığını 
algılaması ve bu değerlerin bireyin ihti-
yaçları ile uyumlu olması olarak tanım-
lanmaktadır. Izgar’ın (2001) yapmış ol-
duğu araştırmaya göre, iş doyumunun 
tükenmişliğin duyarsızlaşma boyutun-
da etkili olduğu ortaya çıkmıştır (Izgar 
2001:6). İş doyumu çalışma hayatının 
kalitesinin artırılması, çalışma koşulları 
ve çevrenin düzenlenmesi, çalışanların 
psikolojik, ekonomik ve toplumsal ihti-
yaçlarının karşılanması ve çalışma ya-
şamı sorunlarının en aza indirilmesiyle 
sağlanabilmektedir (Akçamete, Kaner 
ve Sucuoğlu 2001: 8).

Tükenmişlik durumu 3 alt boyutta in-
celenmektedir. Duygusal tükenmiş-
lik; enerji eksikliği ve bireyin duygusal 
kaynaklarının bittiği duygusuna kapıl-
masıyla ortaya çıkar. Duyarsızlaşma; 
çalışanların hizmet verdiği kişilere bi-
rer nesneymiş gibi davranmalarıyla 
kendisini gösterir. Kişisel başarı nok-
sanlığı ise bu iki aşama sonucunda, 
bireyin kendisiyle ilgili değerlendirme-
lerinin olumsuz bir nitelik kazanması 
biçiminde belirir. Tükenmişlik gelişen 
bir süreçtir. Tükenmişlik sendromunun 
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gelişmesinde stresin anahtar bir rol 
oynadığı birçok araştırmacı tarafından 
kabul edilmektedir.

Tükenmişlik özellikle 1980’li yılların ba-
şından itibaren özel meslek gruplarını 
etkilediği için son yirmi yılda oldukça 
popüler bir kavram haline gelmiştir. Tü-
kenmişlik özellikle insana yardım mes-
leklerinde (insanla bire bir çalışan mes-
leklerde), örneğin öğretmenlik, sosyal 
hizmet uzmanlığı, psikologluk, polislik 
gibi mesleklerde yaygın bir problem 
olarak görülmektedir. 

Tükenmişlik, insanlarla yüz yüze ilişki 
içinde olan meslek çalışanlarında ol-
dukça sık rastlanan bir durum olması 
nedeniyle, eğitim alanında çalışan kişi-
ler tükenmişliğe en yatkın risk grupları 
içerisindedir. Örneğin, disiplin problem-
leri, öğrencilerin ilgisiz tavır ve tutum-
ları, kalabalık sınıflar, gönülsüz yapılan 
nakiller, aşırı kağıt işi, düşük maaşlar, 
çok iddialı ya da destek vermeyen 
anne-babalar, araç gereç eksikliği, öğ-
retmen-yönetici ilişkilerindeki bozukluk-
lar, yöneticilerin desteklerinin eksikliği, 
iş doyumsuzluğu, rol çatışmaları ve rol 
belirsizliği gibi olumsuz durumlar (Çok-
luk, 2003: 109-111) öğretmenlerin kar-
şılaştığı stres yaratıcı etmenler olarak 
düşünülebilir.

Bu nedenlerden dolayı öğretmenlerin, 
meslek seçimi, ekonomik koşullar, boş 
zaman etkinlikleri ve iş koşulları göz 
önünde bulundurulduğunda yüksek dü-
zeyde tükenmişlik göstermeleri beklene-
bilir. Model figürler olarak öğretmenlerin 
uygun olmayan (başağrısı, sinirlilik, dep-
resyon, alkol ve sigara içme gibi), başa 
çıkma davranışlarını göstermeleri doğ-
rudan ya da dolaylı olarak öğrencileri de 
etkileyen bir durumdur (Baysal, 1995: 3-
4; Işıkhan 2004: 147; Türk 2004). 

Öğretmenler, genellikle öğrenciler, 
veliler ve yöneticilerden takdir alırlar. 
Ancak, öğretmenler bu beğeniden çok 
daha fazla hizmet sunarlar. Öğretmen-
lerin stres kaynaklarının çoğu edinmiş 
oldukları rol ile bağlantılıdır. Öğretmen-
ler mesleklerinin gereği olarak öğret-
meyi arzu etmelerine rağmen zaman-
larının çoğunu sınıf disiplinini sağlamak 
ve sürdürmekle geçirmektedirler. Di-
siplinsiz ve motivasyonsuz öğrenciler 
öğretmenlerin yaşadığı tükenmişliği ar-
tırmaktadır (Kalker, 1984; Forber, 1984; 
Tümkaya, 1996; Griffith ve diğ., 1999) .

Seidman (1985), tükenmişliğin öğrenci 
ve öğretmenlik mesleğinin koşulların-
dan kaynaklanan stresli öğretim du-
rumlarına tepki olduğu kadar, yetersiz 
yönetici desteğine karşı da gösterilen 
olumsuz bir tepki olduğuna işaret et-
mektedir. Tükenmişlik sürecinde olan 
öğretmenlerin zihinsel ve fiziksel prob-
lemlerle karşılaşma riski yüksektir. Öyle 
ki bu tükenmişlik durumu onların evlilik 
ve aile ilişkilerinde bile probleme neden 
olabilmektedir (Guglielmi ve Tatrow, 
1998; Kyriacou ve Sutcliffe, 1978; Pier-
ce ve Molloy, 1990). Bir çok araştırma-
da ise okul sistemlerinin, öğretmelerin 
isteksizliğinin artmasına neden olduğu 
görülmüştür (Hastings ve diğ., 2003).

Öğretmenlerde gözlenen tükenmişlik, 
duygusal, zihinsel ve fizyolojik boyut-
larda hissedilen tükenmişlikle tanım-
lanmaktadır (Kyriacou, 1987). Yüksek 
iş stresi, insanlarda iş doyumsuzluğu, 
iş devamsızlığı ve işten ayrılma gibi so-
nuçlara neden olmaktadır. Öğretmenlik 
mesleğinin stresi ile psikolojik (anksiye-
te, uykusuzluk ve depresyon), fizyolojik 
(yüksek tansiyon, ülser türü rahatsız-
lıklar, baş ağrıları) ve/veya davranışsal 
(alkol ve sigara alımı, yemek yeme ya 
da yememe) problemler arasında pa-
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ralel bir ilişki olduğu görülmektedir (Ky-
riacou ve Sutcliffe, 1979, Pines, 1993: 
Akt: Altay, 2007; Çam, 1992: 155-166). 

Literatürde öğretmenlerde stres yara-
tan ve tükenmeyi tetikleyen unsurları 
belirlemeye yönelik çok sayıda çalış-
ma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda, 
stres yaratan faktörler olarak; öğrenci 
sayısının fazlalığı, öğrencideki geli-
şim geriliği, iş yükü fazlalığı, rol çatış-
ması, meslektaşlarla iletişim zayıflığı, 
yetersiz maaş, statü, zaman kısıtlılığı, 
kaynak yetersizliği, profesyonel olarak 
algılanma ihtiyacı özellikle dikkat çek-
mektedir (Guglielmi ve Tatrow, 1998; 
Kyriacou, 1987; Kyriacou ve Sutcliffe, 
1978; Kyriacou ve Sutcliffe, 1979). Bun-
larla birlikte öğretmenin yaşı, cinsiyeti, 
aynı iş yerinde çalıştığı süre, sınıfta-
ki çocuk sayısı, sınıfın düzeyi, aldığı 
eğitim, öğrencilerin özellikleri, öğrenci 
yaşı, öğrenci-öğretmen çatışmaları vb. 
değişkenlerin tükenmişlik ile ilgili oldu-
ğu saptanmıştır.

Öğretmenlerin tükenmişliğiyle ilgili ya-
pılan bir başka araştırmada, öğretmen-
lerin yaşadığı önemli stres kaynakları 
arasında: görevin zamanında tamam-
lanma zorunluluğu, yaramaz öğrenci-
ler, ders programı dışındaki görevler, 
kayıtsız-ilgisiz öğrenciler, çok yetenekli 
öğrencilerle, parasal sorunlar, yönetici-
lerden olumlu geribildirimlerin alınma-
ması ve ders programlarının yetersizliği 
belirlenmiştir (Raschke, ve diğ., 1985: 
558-561).

Tümkaya (1996) öğretmenlerde, tüken-
mişlik sonunda görülen psikolojik belir-
tiler ve başa çıkma davranışları adlı ça-
lışmasında, öğretmenlerin tükenmişliği 
ile cinsiyet, yaş, öğrenim derecesi, ça-
lışılan okul, okuldaki görev, çalışma yılı 
ve okulun sosyo ekonomik düzeyi gibi 

değişkenler arasında anlamlı bir fark 
olduğunu bulmuştur (Tümkaya, 1996: 
149). Yukarıda ifade edilen değişkenle-
rin, öğretmenlerde tükenmişlik düzeyini 
etkilediği ortaya çıkmıştır.

Öğretmenlerin niçin tükendiklerinin 
araştırıldığı diğer bir çalışmada, iş do-
yumu, iş stresi, işin özellikleri ile öğret-
menlerin demoğrafik değişkenleri ara-
sında ilişki olup olmadığı incelenmiştir. 
Tükenmeyi etkileyen en önemli değiş-
kenlerin Maslach Burnout Inventory’e 
göre, duygusal tükenme alt ölçeğinde; 
iş stresi, iş doyumu ile statü ve kabul 
görme, iş doyumu ile iş yükü, iş değiş-
tirme, iş doyumu ile ücret ve sağlanan 
fayda olduğu saptanmıştır. Duyarsız-
laşmada; iş doyumu ile statü ve kabul 
görme, iş değiştirme, iş stresi, iş do-
yumu ile iş yükü, iş doyumu ile insan-
lararası ilişkiler, iş doyumu ile terfinin 
etkili olduğu bulunurken, düşük kişisel 
başarıda; iş doyumu ile statü ve kabul 
görme, iş değiştirme, iş doyumu ile gü-
venlik, iş doyumu ile terfi, iş doyumu ile 
insanlararası ilişkiler olduğu belirlen-
miştir (Friesen ve diğ., 1988: 9-12).

Öğretmenlerin demografik özellikleri ile 
tükenme arasındaki ilişkinin incelendiği 
bir başka araştırmada, okuldaki çalışma 
yılı (kıdem), çalışılan okul (kent, kır vb), 
evli ve çocuklu olma, bekar olma gibi 
değişkenlerle tükenme arasında önemli 
bir ilişkiye rastlanmamıştır. Tükenme ile 
ilişkili bulunan değişkenlerin, yaş, cinsi-
yet ve görev yapılan okul tipi (ilk-orta-
lise) olduğu bulunmuştur. Genç öğret-
menlerin yaşlı meslektaşlarına göre 
daha çok “duygusal tükenme” yaşadığı, 
cinsiyet ile yalnızca “duyarsızlaşma” 
arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır. 
Erkek öğretmenler, öğrencilere yöne-
lik olarak, kadın öğretmenlerden daha 
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fazla olumsuz tutuma sahip olduğunu 
bildirmiştir (Schwab ve Ivanicki, 1982: 
5-17).

Connolly ve Sanders, (1988) yaptıkları 
araştırmada, ilk ve ortaöğretim okul-
larında görev yapan öğretmenler ara-
sında, duygusal tükenme açısından 
cinsiyet ile kıdem yılının etkili olduğu 
saptanmıştır. Duygusal yönden erkek-
ler ve uzun süre çalışan öğretmenler 
daha çok tükenme bildirmiştir. 

Ülkemizde tükenmişlik konusuyla ilgili 
yapılan çalışmalar, üniversite öğretim 
elemanlarında (Baysal, 1995; Çıtak, 
1998; Murat, 2003), lise öğretmenlerin-
de (Baysal, 1995; Dursun, 2000; Işıklar, 
2002, Dolunay ve Piyal 2003), ilköğretim 
öğretmenlerinde (Girgin, 1995; Sucu-
oğlu ve Kuloğlu 1996; Tümkaya, 2000; 
Murat, 2002; Güneri ve Özdemir, 2003) 
ve anaokulu öğretmenlerinde (Tuğrul ve 
Çelik, 2003) olmak üzere geniş bir eği-
timci yelpazesinde incelenmiş, çeşitli 
demografik, mesleki ve psikolojik değiş-
kenler çerçevesinde ele alınmıştır.

Öğretmenlerdeki branşlaşma dikkate 
alındığında her branşın kendine özgü 
yapısı ve zorlukları bulunmaktadır. 
Okula yeni başlayan bir çocuk için okul 
hayatı, arkadaşları, öğretmenleriyle 
kurmuş olduğu iletişim vb.. açıdan bu 
dönem ayrı bir özellik göstermekte-
dir. Bu döneme uyum sürecinde gö-
rev yapan öğretmenlerin diğer branş 
öğretmenlerinden daha farklı bir stres 
yoğunluğuna sahip oldukları varsayıl-
maktadır. Araştırmacılar sınıf öğret-
menlerinin çocuklar, veliler, meslektaş-
larından kaynaklanan ve tükenmişliğine 
neden olan sorunların neler olduğunu 
merak etmiş ve bu sorunun yanıtını 
bulmak amacıyla aşağıdaki araştırmayı 

planlayıp gerçekleştirmişlerdir. Araştır-
ma kapsamında yer alan öğretmenlerin 
iş ortamında yaşamış olduğu bazı so-
runlar Öğretmen Tükenmişlik Ölçeği ile 
belirlenmeye çalışılmıştır. 

Aşağıda yer alan araştırma; öğret-
menlerin1* tükenmişlik algılarının çeşit-
li değişkenler açısından incelenmesi 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu genel 
amaç doğrultusunda aşağıdaki sorula-
ra yanıt aranmıştır.

1- Öğretmenlerin tükenmişlik algıları-
nın, görülen idari destek, işe bağlı 
stresle başaçıkma, iş doyumu ve 
öğrencilere yönelik tutumlar alt öl-
çeklerinden aldığı puan ortalamala-
rı arasında cinsiyete göre farklılık 
var mıdır?

2- Öğretmenlerin tükenmişlik algıları-
nın, görülen idari destek, işe bağlı 
stresle başaçıkma, iş doyumu ve 
öğrencilere yönelik tutumlar alt öl-
çeklerinden aldığı puan ortalama-
ları arasında yaşa göre farklılık var 
mıdır?

3- Öğretmenlerin tükenmişlik algıları-
nın, görülen idari destek, işe bağlı 
stresle başaçıkma, iş doyumu ve 
öğrencilere yönelik tutumlar alt öl-
çeklerinden aldığı puan ortalama-
ları arasında medeni duruma göre 
farklılık var mıdır?

4- Öğretmenlerin tükenmişlik algıları-
nın, görülen idari destek, işe bağlı 
stresle başaçıkma, iş doyumu ve 
öğrencilere yönelik tutumlar alt öl-
çeklerinden aldığı puan ortalamala-
rı arasında eğitim durumuna göre 
farklılık var mıdır?

1* Öğretmen, sınıf öğretmeni’ni ifade etmektedir. 



Toplum ve Sosyal Hizmet Cilt 18, Sayı 1, Nisan 200�

�4

5- Öğretmenlerin tükenmişlik algıları-
nın, görülen idari destek, işe bağlı 
stresle başaçıkma, iş doyumu ve 
öğrencilere yönelik tutumlar alt öl-
çeklerinden aldığı puan ortalamala-
rı arasında kıdeme göre farklılık var 
mıdır?

6- Öğretmenlerin tükenmişlik algıları-
nın, görülen idari destek, işe bağlı 
stresle başaçıkma, iş doyumu ve 
öğrencilere yönelik tutumlar alt öl-
çeklerinden aldığı puan ortalama-
ları arasında iş doyumuna göre 
farklılık var mıdır?

Ayrıca, araştırmada öğretmenlerin ya-
şamış olduğu önemli sağlık sorunları-
nın neler olduğu da belirlenmeye çalı-
şılmıştır. 

YÖNTEM

Araştırmada tarama modeli kullanıl-
mıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya 
da halen var olan bir durumu var ol-
duğu şekliyle, hiçbir değişiklik yapma-
dan açıklamaya çalışan yaklaşımlardır 
(Karasar, 1998: 54). Bu araştırmada, 
tükenmişlik kavramı: işe bağlı tutum ve 
davranışlardaki değişikliklerle kendini 
gösteren, fiziksel-duygusal yorgunluk 
ve anksiyete ile karakterize olan ve so-
nuçta kişisel başarı ve yeterlik duygu-
larının azalmasına yol açan bir durum 
olarak ele alınmıştır. 

Çalışma Grubu

Ankara’da Merkez ilçelere-Mamak, Ke-
çiören, Etimesğut, Altındağ, Yenima-
halle ve Çankaya- bağlı ilköğretim okul-
larında eğitim faaliyetlerini sürdüren 
öğretmenler [Çalışmanın bundan son-
raki bölümünde öğretmen kavramı sınıf 
öğretmenleri anlamında kullanılmıştır] 
kapsam içine alınmıştır. Ankara İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü’nden öğretmenler-
le ilgili dağılımlar alınmış ve bu veriler 
doğrultusunda rast gele örnekleme 
yoluyla her ilçeden 1 okul seçilmiştir. 
Araştırmacılar, 14 Nisan-14 Mayıs 2005 
tarihleri arasında belirlenen okullara 
giderek sınıf öğretmenleriyle görüşme 
formlarının uygulamasını gerçekleştir-
miştir. Araştırma sonunda toplam 187 
öğretmene ulaşılmıştır. Öğretmenlerin 
büyük bir kısmı kadın (%67,4), 40-49 
yaş grubunda (%49,2) ve evli (%86,1), 
%70,1’i dört yıllık ya da daha uzun süre-
li yüksekokul- fakülte mezunudur.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada iki tür veri toplama ara-
cı kullanılmıştır. Birinci veri toplama 
formu, araştırmacılar tarafından geliş-
tirilen Bilgi Toplama Formu’dur. Bilgi 
Toplama Formu, öğretmenlerin sosyo-
demografik ve çalışma hayatıyla ilgili 
özelliklerini belirlemeyi amaçlayan so-
rulardan oluşmuştur. 

Araştırmada kullanılan ikinci veri topla-
ma aracı ise “Öğretmen Tükenmişlik Öl-
çeği- Teacher Burnout Scale” (ÖTÖ)’dir. 
Öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerini 
belirlemeyi amaçlayan ölçek Seidman 
ve Zager tarafından (1986-87) gelişti-
rilmiş, Türkçe’ye Tümkaya (1996) tara-
fından adapte edilmiştir. Tükenmişliği 
belirlemek için kullanılan ÖTÖ 20 mad-
deden oluşan 6 dereceli Likert tipi bir 
ölçektir. Ölçeğin adaptasyonu ile ge-
çerlik ve güvenirlik çalışması Tümkaya 
(1996) tarafından yapılmıştır. ÖTÖ’nün 
dört alt ölçeği bulunmaktadır. Bu alt 
ölçeklere ilişkin Cronbach Alpha kat-
sayıları sırasıyla şu şekildedir; Görülen 
İdari Destek .70; İşe Bağlı Stresle Başa 
Çıkma .66; İş Doyumu .67; Öğrencilere 
Yönelik Tutumlar .76’ dır. Toplam test / 
tekrar – test güvenirlik katsayısı .75’dir. 



Işıkhan , Körükçü ve Çifçi

�5

Ölçeğin puanlanması her alt ölçek için 
ayrı ayrı yapılmaktadır. Yüksek puan 
tükenmişliğin yüksekliğini, düşük puan 
ise düşüklüğünü yansıtır. Bu ölçekten 
bileşik ya da toplam bir puan elde edil-
memektedir.

Sırasıyla iş doyumu, görülen idari des-
tek, işe bağlı stresle başaçıkma ve 
öğrencilere yönelik tutumlar biçiminde 
hazırlanan bu alt ölçeklerde öğretmen-
lerin yaptıkları işten doyum sağlayıp 
sağlayamadıkları, mesleğe yönelik 
düşünceleri ve işini ne derece severek 
yaptığını belirlemeyi amaçlayan mad-
deler yer almaktadır. Ölçekte yer alan 
alt ölçeklerin açıklaması şu şekilde ya-
pılmaktadır (Tümkaya, 2000: 38-39):

Öğretmenlerde her bir maddede sözü 
edilen duruma ilişkin düşüncelerini 
“Tamamen Katılıyorum”, “Büyük Ölçü-
de Katılıyorum”, “Kısmen Katılıyorum”, 
Kısmen Katılmıyorum”, Büyük ölçüde 
Katılmıyorum”, “Hiç Katılmıyorum” se-
çeneklerinde birini seçerek belirtme-
leri istenmektedir. Ölçeğin puanlaması 
her alt ölçek için ayrı ayrı olmak üzere 
işaretlenen dereceler toplanarak yapıl-
maktadır. Dört altölçekte de hem olum-
lu hem de olumsuz maddeler yeral-
maktadır. Bu nedenle puanlama olumlu 
maddelerde düz (1,2,3,……6), olumsu 
maddelerde ise ters (6,5,4,…1) şeklinde 
dereceler toplanarak yapılmaktadır. Bu 
ölçekten bileşik ya da toplam bir puan 
elde edilmektedir. Her altölçeğin puanı 
o alt ölçeğe ait maddelerden alınan de-
receler (1 ile 6) matematiksel biçimde 
toplanarak elde edilmektedir.

İş Doyumu: Bu alt ölçekte, öğretmen-
lerin yaptıkları işten doyum sağlayıp 
sağlayamadıkları, mesleğe yönelik 
düşünceleri ve işini ne derece seve-
rek yaptığını belirlemeyi amaçlayan 

maddeler yer almaktadır. Altölçekteki 
1,5,10,12,19. maddelerden alınan de-
receler iş doyumu altölçeğinin toplam 
puanını belirtir.

Görülen İdari Destek: Öğretmenlerin 
öğretim sorunlarını gidermede yöne-
ticilerden yardım alıp almadıklarını, 
başarılarının karşılanmadığını ve prob-
lemlerin ortaya çıkış nedeni olarak 
yöneticilerin kendilerini ne düzeyde 
sorumlu tuttuklarını belirleyen mad-
delerdir. Görülen İdari Destek altölçe-
ğinde yeralan 3,8,11,13,15,18 ve 20. 
maddelerden alınan dereceler (1 ile 6 
arası) görülen idari destek alt ölçeğinin 
toplam puanını belirtir. 

İşe Bağlı Stresle Başa Çıkma: Öğretim 
tekniklerinden kaynaklanan sorunlar-
da, öğretmenlerin tahammül edebilme 
ve mesleğin gerektirdiği sorumluluk-
ları yapabilme düzeylerini belirlemeye 
yönelik maddelerdir. Başaçıkma ölçe-
ğindeki 2,4,6,7,9 ve 14. maddelerden 
alınan dereceler bu alt ölçeğe ilişkin 
toplam puanı belirtir. 

Öğrencilere Yönelik Tutumlar: Öğret-
menlerin, öğrencilerin eğitime karşı 
ilgileriyle davranışlarına yönelik düşün-
ce ve tutumlarını kapsayan 16. ve 17. 
maddelerde alınan dereceler bu alt öl-
çeğin toplam puanını belirtir.

Yüksek puan tükenmişliğin yüksekliğini, 
düşük puan ise düşüklüğünü yansıtır.

Verilerin Analizi

Araştırmada öğretmenlerden toplanan 
veriler SPSS versiyon 11.0 yardımı ile 
bilgisayara girilmiştir. Verilerin analizi 
için değişkenlerin niteliğine göre, t ve 
tek yönlü varyans analizi (F) kullanıl-
mıştır. 
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BULGULAR

Araştırma kapsamında bulunan öğret-
menlerin sosyo-demografik ve çalışma 
hayatıyla ilgili özellikleri incelendiğin-
de, öğretmenlerin büyük bir kısmının 
(%67,4) kadın, 40-49 yaş grubunda 
(%49,2) ve evli (%86,1), %70,1’inın dört 
yıllık ya da daha uzun süreli yüksekokul- 
fakülte mezunu olduğu, %42,21’inin 20 
yıl ve daha üstü kıdeme sahip olduğu, 
kıdem ortalamasının: 3,69 yıl, en fazla 
çalışılan kıdem yılının ise 37 yıl olduğu 
belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin Tükenmişlik Ölçeğinden 
aldıkları puanların cinsiyetlerine göre 
farklılaşıp farklılaşmadıklarına ilişkin t 
testi sonuçları Tablo 1 de verilmiştir. 

Cinsiyet farklılığı, tükenmişlik literatü-
ründe sık sık ele alınan bir faktördür. 

Araştırmanın 1 nolu denencesi “cinsi-
yete göre öğretmenlerin ÖTÖ’nin alt 
ölçeklerinden alınan puan ortalamala-
rı arasında fark vardır’” şeklinde ifade 
edilmiştir. Cinsiyete göre öğretmenlerin 
tükenmişlik düzeyleri arasında fark olup 
olmadığını belirlemek amacıyla t testi 
yapılmıştır. Test sonucunda ÖTÖ’ nin 
“görülen idari destek”, “işe bağlı stresle 
başa çıkma”, “iş doyumu” ve “öğrenci-
lere yönelik tutumlar” alt ölçeklerinde 
grupların puan ortalamaları arasında 
cinsiyete göre anlamlı bir fark olduğu 
belirlenmiştir (P<0,05). Görülen İdari 
destek, İşe Bağlı Stresle Başa Çıkma, 
İş Doyumu ve Öğrencilere Yönelik Tu-
tum alt ölçeklerinde kadınların puan or-
talamaları (sırasıyla x=27.13, x=28.90, 
x=13.61, x=6.00), erkeklerin puan 

Tablo 1. Cinsiyete Göre Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri

Cinsiyet
GÖRÜLEN İDARİ DESTEK

n % X SD T Değeri

Kadın 126 67,4 27,13 5,06
3,14 *

Erkek 61 32,6 24,37 6,61

                              İŞE BAĞLI STRESLE BAŞAÇIKMA

Kadın 126 67,4 28,90 6,00
2,09 *

Erkek 61 32,6 25,75 8,00

                                                   İŞ DOYUMU

Kadın 126 67,4 13,61 3,06
2,99 *

Erkek 61 32,6 11,01 4,99

                                ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TUTUMLAR

Kadın 126 67,4 6,00 2,52
2,15 *

Erkek 61 32,6 4,93 4,18

Toplam 187 100

p<0,05
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ortalamalarından (x=24,37, x=25,75, 
x=11,01, x=4,93) anlamlı olarak daha 
büyüktür (p<.05). Hatırlanacağı gibi 
ÖTÖ’nün alt ölçeklerinden alınan yük-
sek puan tükenmişliği, düşük puan 
ise tükenmişliğin düşüklüğünü yansı-
tır. Araştırmada elde edilen bu sonuç 

Schwab ve Ivanicki (1982), Connolly 
ve Sanders (1986), Girgin (1995), Su-
cuoğlu ve Kuloğlu-Aksaz (1995), Tüm-
kaya (2000), Girgin ve Baysal (2005)’ın 
araştırma sonuçlarıyla paralel bulundu-
ğu söylenebilir. Araştırma sonuçlarının 
tersine Akçamete, Kaner ve Sucuoğlu 

Tablo 2. Yaşa Göre Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri

Yaş 
(ortl: 40,57; Min:20   
Max: 58)

GÖRÜLEN İDARİ DESTEK

N % X F Değeri

20-29 10 5,3 28,40

1,25
30-39 69 36,9 26,00

40-49 92 49,2 26,66

50-+ 16 8,6 27,50

                                                   İŞE BAĞLI STRESLE BAŞAÇIKMA

20-29 10 5,3 22,70

0,232
30-39 69 36,9 26,97

40-49 92 49,2 26,36

50-+ 16 8,6 24,93

              İŞ DOYUMU

20-29 10 5,3 12,23

0,360
30-39 69 36,9 11,19

40-49 92 49,2 11,85

50-+ 16 8,6 11,30

                                                         ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TUTUMLAR

20-29 10 5,3 6,00

0,44430-39 69 36,9 6,40

40-49 92 49,2 5,71

50-+ 16 8,6 5,62

Toplam 187 100

p>.05
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(2001)’ çalışmasında ise iş doyumu 
açısından kadınların işyerinden genel 
olarak aldıkları doyum erkeklere oranla 
daha yüksek çıkmıştır. Buna karşın Ak-
çamete, Kaner ve Sucuoğlu (2001), Kı-
rılmaz, Çelen ve Sarp (2003) ve Besler 
(2006)’in yapmış olduğu araştırmada 
cinsiyetin tükenmişliğin hiçbir boyutu 
üzerinde etkili olmadı ortaya çıkmıştır. 
Bu sonuç tartışılabilir.

Araştırma sonuçlarına göre öğretmenle-
rin büyük bir kısmının evli olması (%86,1), 
dolayısıyla geleneksel toplumda çalışan 
kadınlara verilen rol ve sorumluluğun (ev 
işleri, çocuk yetiştirme, yemek yapma 
vb) ağırlığı dikkate alındığında bayan 
öğretmenlerin yaşamış olduğu tüken-
mişliğin daha fazla olduğu kabul edile-
bilir. Elde edilen sonuca bu etmenlerin 
etkide bulunduğu söylenebilir. Araştırma 
sonunda cinsiyetin, öğretmenlerin yaşa-
dığı tükenmişliği etkileyen önemli bir de-
ğişken olduğu saptanmıştır. 

Araştırmanın 2 nolu denencesi “yaşa 
göre öğretmenlerin ÖTÖ’nin alt ölçekle-
rinden alınan puan ortalamaları arasın-
da fark vardır” şeklinde ifade edilmiştir. 
Yaşa göre öğretmenlerin tükenmişlik 
düzeyleri arasında fark olup olmadığını 
belirlemek amacıyla tek yönlü varyans 
analizi (F) yapılmıştır. Tablo 2‘de gö-
rüldüğü gibi yaş ile ilgili olarak öğret-
menlerin ÖTÖ’nin alt ölçeklerinden al-
dıkları puanların istatistiksel analizi yer 
almaktadır. Görülen İdari destek, İşe 
Bağlı Stresle Başa Çıkma, İş Doyumu 
ve Öğrencilere Yönelik Tutum alt ölçek-
lerinde yaşa göre puan ortalamaları 
20-29 yaş arasında puan ortalamaları 
(sırasıyla x=28.40, x=22,70x x=12.23 
x=6), 30-39 yaş arasında puan orta-
lamaları (sırasıyla x=26.00, x=26,97, 
x=11.19, x=6.40), 40-49 yaş arası puan 
ortalamaları (x=26.66, x=26.36, x(40-

49)=11.85, x=5.71), 50-+ puan orta-
lamaları (x=27.50, x=24,93, x=11.30, 
x=5.62) arasında anlamlı bir farkın ol-
madığı görülmektedir (p>0,05). Görü-
len idari destek alt ölçeğinde 20-29 yaş 
grubunda bulunan öğretmenlerin puan 
ortalamalarına bakıldığında daha fazla 
tükenme yaşadığı, aynı yaş grubunda-
ki öğretmenlerin işe bağlı stresle başa 
çıkmada ise daha az tükenme yaşa-
dıkları göze çarpmaktadır. İş doyumu 
ve öğrencilere yönelik tutumlar alt öl-
çeğinde ise yaş arttıkça öğretmenlerin 
işlerinden elde ettikleri doyumun arttığı 
ve daha az tükenmişlik yaşadığı görül-
mektedir. Yaşın ilerlemesiyle birlikte 
öğretmenlerin problemlerle başa çık-
ma yeteneklerinin gelişmiş olmasının 
bir etkisi olduğu söylenebilir. Araştır-
mada elde edilen bu sonucun, Schwab 
ve Ivanicki (1982)’nin ve Akçamete, 
Kaner ve Sucuoğlu (2001) ve Dolunay 
ve Piyal (2003),  Kırılmaz, Çelen, Sarp 
(2003) ve Altay (2007)’ın araştırma 
sonuçlarıyla paralel ancak Tümkaya 
(2000) ve Besler (2006)’nın araştırma 
sonuçlarıyla zıt bulunduğu söylenebilir. 
Sonuç olarak yaşın, öğretmenlerin ya-
şadığı tükenmişliği etkileyen önemli bir 
değişken olmadığı saptanmıştır.

Araştırmanın 3 nolu denencesi “mede-
ni duruma göre öğretmenlerin ÖTÖ’nin 
alt ölçeklerinden alınan puan ortala-
maları arasında fark vardır’” şeklinde 
ifade edilmiştir. Medeni duruma göre 
öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri 
arasında fark olup olmadığını belirle-
mek amacıyla tek yönlü varyans ana-
lizi (F) testi yapılmıştır. Öğretmenlerin 
medeni durumlarına göre ÖTÖ’nin alt 
ölçeklerinden aldıkları puanların orta-
lamaları evli olanlar (sırasıyla x=26.29, 
x=26.80, x=13.50, x=4,66), bekar 
olanlar (sırasıyla x=25.29, x=24.58, 
x=12.17, x=5.29), dul, boşanmış olanlar 
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(sırasıyla x=27.00, x=25.26, x=14.22, 
x=4.66) arasındaki farkın istatistiksel 
açıdan anlamlı olmadığı görülmektedir 
(p>0,05). Alt ölçeklerden alınan puan 
ortalamalarında farklılıklar her ne kadar 
istatistiksel açıdan anlamlı görülmese 
de, örneğin, görülen idari destekten be-
kar öğretmenlerin diğer gruptakilerden 
(evli ve dul-boşanmış), işe bağlı stresle 
başa çıkmada ve iş doyumu alt ölçe-
ğinde daha az tükenme gösterdiği, öğ-
rencilere yönelik tutumlarda ise bekar 
öğretmenlerin daha fazla tükenmişlik 

yaşadığı söylenebilir. Ama genel ola-
rak, medeni durumun tükenmişlikte et-
kili olmadığı söylenebilir. Elde edilen bu 
sonuç, Tümkaya (2000), Kırılmaz, Çe-
len ve Sarp (2003) ve Besler(2006)’nın 
araştırma sonuçlarıyla paralel bulu-
nurken, Schwab ve Ivanicki (1982) ve 
Ergin (1992), Girgin (1995) ve Maraşlı 
(2005)’nın araştırma sonuçlarıyla zıt 
bulunmuştur. Araştırma sonunda me-
deni durumun, öğretmenlerin yaşadığı 
tükenmişliği etkileyen önemli bir değiş-
ken olmadığı saptanmıştır.

Tablo 3. Medeni Duruma Göre Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri

Medeni Durum
GÖRÜLEN İDARİ DESTEK

N % X F Değeri

Evli 161 86,1 26,29

0,732Bekar 17 9,1 25,29

Dul-Boşanmış 9 4,8 27,00

                                                     İŞE BAĞLI STRESLE BAŞA ÇIKMA

Evli 161 86,1 26,80

0,364Bekar 17 9,1 24,58

Dul-Boşanmış 9 4,8 25,26

               İŞ DOYUMU

Evli 161 86,1 13,50

0,324Bekar 17 9,1 12,17

Dul-Boşanmış 9 4,8 14,22

                                                          ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TUTUMLAR

Evli 161 86,1 4,66

0,177
Bekar 17 9,1 5,29

Dul-Boşanmış 9 4,8 4,66

Toplam 187 100

p>.05



Toplum ve Sosyal Hizmet Cilt 18, Sayı 1, Nisan 200�

80

Öğretmenlerin kurumlarda, sınıf içi or-
tamda karşılaşacağı sorunlarla başa-
çıkmada eğitim düzeyinin etkili olduğu 
varsayılmıştır. Araştırmanın 4 nolu 
denencesi “eğitim durumuna göre öğ-
retmenlerin ÖTÖ’nin alt ölçeklerinden 
alınan puan ortalamaları arasında fark 
vardır” şeklinde ifade edilmiştir. Eğitim 
durumuna göre öğretmenlerin tüken-

mişlik düzeyleri arasında fark olup ol-
madığını belirlemek amacıyla tek yönlü 
varyans analizi (F) testi yapılmıştır.

Tablo 4’de de görülebileceği gibi 
ÖTÖ’nin hiçbir alt ölçeğinde öğret-
menlerin tükenmişlik puan ortalamaları 
arasında anlamlı bir fark olmadığı gö-
rülmektedir (p>0,05).Bu sonuç benzer 
literatür çalışmaları ile paralel bulun-

Tablo 4. Eğitim Durumunu Göre Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri

Eğitim Durumu

GÖRÜLEN İDARİ DESTEK

n % X F Değeri

İki yıllık yüksek okul-önlisans 49 26,2 27,22

0,724
Dört yıllık ya da daha uzun süreli 
Yüksekokul- Fakülte

131 70,1 25,94

Üniversite üstü eğitim (master-Doktora) 7 3,7 26,42

                                                                 İŞE BAĞLI STRESLE BAŞA ÇIKMA

İki yıllık yüksek okul-önlisans 49 26,2 26,59

0,195
Dört yıllık ya da daha uzun süreli 
Yüksekokul- Fakülte

131 70,1 26,31

Üniversite üstü eğitim (master-Doktora) 7 3,7 28,14

                                                              İŞ DOYUMU

İki yıllık yüksek okul-önlisans 49 26,2 12,83

0,513
Dört yıllık ya da daha uzun süreli 
Yüksekokul- Fakülte

131 70,1 13,60

Üniversite üstü eğitim (master-Doktora) 7 3,7 13,90

                                                        ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TUTUMLAR

İki yıllık yüksek okul-önlisans 49 26,2 5,26

1,62
Dört yıllık ya da daha uzun süreli 
Yüksekokul- Fakülte

131 70,1 6,16

Üniversite üstü eğitim (master-Doktora) 7 3,7 6,85

Toplam 187 100

p>.05
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Tablo 5. Öğretmenlerin Hizmet Yılına Göre Tükenmişlik Düzeyleri

Hizmet Yılı (X: 12,11 
Mak: 37 yıl)

GÖRÜLEN İDARİ DESTEK

n % X F Değeri

1-5 yıl 9 4,8 22,66

1,14

6-10 yıl 40 21,4 26,17

11-15 yıl 29 15,5 26,37

16-20 yıl 30 16,0 25,70

20 yıl ve üstü 79 42,21 26,82

İŞE BAĞLI STRESLE BAŞA ÇIKMA

1-5 yıl 9 4,8 23,11

0,781

6-10 yıl 40 21,4 26,10

11-15 yıl 29 15,5 26,96

16-20 yıl 30 16,0 27,40

20 yıl ve üstü 79 42,21 26,64

İŞ DOYUMU

1-5 yıl 9 4,8 14,35

1,231

6-10 yıl 40 21,4 14,30

11-15 yıl 29 15,5 12,44

16-20 yıl 30 16,0 13,76

20 yıl ve üstü 79 42,21 13,11

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TUTUMLAR

1-5 yıl 9 4,8 7,66

2,09

6-10 yıl 40 21,4 6,12

11-15 yıl 29 15,5 6,00

16-20 yıl 30 16,0 6,66

20 yıl ve üstü 79 42,21 5,44

Toplam 187 100
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muştur (Akçamete, Kaner ve Sucuoğlu 
2001; Kırılmaz, Çelen ve Sarp 2003; 
Altay 2007).  İki yıllık yüksek okul - ön-
lisans mezunu öğretmenler, görülen 
idari destek alt ölçeğinden diğer grup-
ta bulunan öğretmenlerden daha fazla 
tükenme belirtileri gösterirken, işe bağlı 
stresle başa çıkma, iş doyumu ve öğ-
rencilere yönelik tutumlar alt ölçeğinde 
ise üniversite sonrası eğitim gören öğ-
retmenlerin diğer grupta bulunan öğret-
menlerden daha fazla tükendiği sap-
tanmıştır. Bu bulgu, Tümkaya (2000), 
Dursun (2000) ve Maraşlı (2005)’nın 
araştırmasında elde edilen, eğitim dü-
zeyi arttıkça tükenmişliğin de arttığı 
sonucuyla zıt bulunmuştur. Sonuçta, 
eğitim durumunun, öğretmenlerin ya-
şadığı tükenmişliği etkileyen önemli bir 
değişken olmadığı saptanmıştır.

Araştırmanın 5 nolu denencesi “hiz-
met yılına (kıdem) göre öğretmenlerin 
ÖTÖ‘nin alt ölçeklerinden alınan puan 
ortalamaları arasında fark vardır’” şek-
linde ifade edilmiştir. Hizmet yılına (kı-
dem) göre öğretmenlerin tükenmişlik 
düzeyleri arasında fark olup olmadığını 
belirlemek amacıyla tek yönlü varyans 
analizi (F) testi yapılmıştır. Tablo 5’de 
de görülebileceği gibi ÖTÖ’nin hiçbir 
alt ölçeğinde öğretmenlerin tükenmişlik 
puan ortalamaları arasında anlamlı bir 
fark olmadığı görülmektedir (p>0,05). 
Baysal (1995), duygusal tükenmenin en 
etkili belirleyicilerinin, çalışma süresi, 
mesleğin toplumda hak ettiği yer, mes-
lektaş desteği, aile desteği ve geleceğe 
ilişkin düşünceler olduğunu belirtmiştir. 
Kıdem yılı 1-5 yıl arasında olan yük-
sek okul mezunu öğretmenler, görülen 
idari destek, iş doyumu ve öğrencilere 
yönelik tutumlar alt ölçeğinden diğer 
grupta bulunan öğretmenlerden daha 
fazla tükenme belirtileri gösterirken, işe 

bağlı stresle başa çıkma alt ölçeğinde 
16-21 yıl arasında kıdem yılına sahip 
öğretmenlerin diğer grupta bulunan 
öğretmenlerden daha fazla tükendikleri 
saptanmıştır. Bu bulgu daha önce belir-
tilen yaş değişkeniyle paralellik göster-
mektedir. Benzer şekilde kıdem yılında 
da hizmet süresi arttıkça tükenmişlik 
azalmaktadır. Bir başka deyişle, hizmet 
süresi arttıkça iş doyumu ve öğrencile-
re yönelik olumlu tutumların da arttığı 
söylenebilir. Bu bulgular, Connolly ve 
Sanders (1986) ve Tümkaya (2000), Pi-
yal ve Dolunay (2003) Kırılmaz, Çelen 
ve Sarp (2003) ve Altay (2007)’ın araş-
tırmasında elde ettiği sonuçlarla para-
lel ancak Schwab ve Ivanicki (1982) ve 
Çokluk (1999)’un araştırma sonucuyla 
zıt bulunmuştur. Araştırma sonunda 
hizmet yılı (kıdem)’nın, öğretmenlerin 
yaşadığı tükenmişliği etkileyen önemli 
bir değişken olmadığı saptanmıştır.

İş doyumu, öğretmenlerin işlerinin so-
nunda ortaya çıkan olumlu ya da olum-
suz duygu durum olarak tanımlanabilir. 
Öğretmenlerin işlerini yaparken, işlerin-
den doyum alıp almamaları onların tü-
kenmişlik yaşamasına katkıda bulunan 
faktördür. Araştırmanın 6 nolu denen-
cesi “iş doyumuna göre öğretmenlerin 
ÖTÖ’nin alt ölçeklerinden alınan puan 
ortalamaları ile “evet” diyenler (sırasıyla 
x=5.78, x=6.32, x=3.03, x=2.05) ile “ha-
yır” diyenlerin (x=4.06, x=8.26, x=4.95, 
x=3.95) ortalamaları arasında fark var-
dır’” şeklinde ifade edilmiştir. İş doyu-
muna göre öğretmenlerin tükenmişlik 
düzeyleri arasında fark olup olmadığını 
belirlemek amacıyla t testi yapılmıştır. 
İşlerinden doyum alma durumuna göre 
öğretmenlerin ÖTÖ’nin dört alt ölçe-
ğinden aldıkları puan ortalamaları ara-
sında istatistiksel açıdan anlamlı fark 
olduğu saptanmıştır (p<0,05). Görülen 
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idari destek ve işe bağlı stresle başa 
çıkma açısından işlerinden doyum alan 
öğretmenlerin tükenmişlik puan ortala-
malarının diğer gruptakine göre daha 
yüksek olduğu, buna karşın iş doyumu 
ve öğrencilere yönelik tutumlar alt ölçe-
ğinde işlerinden doyum alan öğretmen-
lerin tükenmişlik puan ortalamalarının 
daha düşük olduğu saptanmıştır. Araş-
tırmada elde edilen bu sonucun, Bay-
sal (1995)’ın araştırma sonuçlarıyla pa-
ralel bulunduğu söylenebilir. Böylece, 
iş doyumunun öğretmenlerin yaşadığı 
tükenmişliği etkileyen önemli bir değiş-
ken olmadığı saptanmıştır.

Stresli öğretim koşullarına, öğrencilere, 
öğretme rolüne ve yönetim desteğinin 
eksikliğine karşı tepki olarak ortaya çıkan 
öğretmen tükenmişliği, coşku ve motivas-
yon yetersizliği, bıkkınlık gibi olumsuz tu-
tumlara neden olup, öğretmenlerin psiko-
lojik ve fiziksel sağlığını olumsuz yönden 
etkileyebilmektedir (Seidman ve Zager, 
1986). Kişiye yüklenen aşırı yük, disiplin 
ve yönetici ile uyuşmazlık gibi örgütsel 
stres değişkenleri ile gastrit türü rahatsız-
lıklar, fiziksel yorgunluk, heyecan, yüksek 
kan basıncı gibi sağlık sorunları arasında 
önemli ilişki olduğu bulunmuştur (Gola-
zewski ve diğ., 1984: 458).

Tablo 6. Öğretmenlerin İş Doyumuna Göre Tükenmişlik Düzeyleri

İş Doyumu
GÖRÜLEN İDARİ DESTEK

N % X SD T Değeri

Evet 128 68,4 26,66 5,78
2,23 *

Hayır 59 31,6 24,30 4,06

                                      İŞE BAĞLI STRESLE BAŞAÇIKMA

Evet 128 68,4 27,33 6,32
2,66 *

Hayır 59 31,6 24,77 8,26

İŞ DOYUMU

Evet 128 68,4 12,53 3,03
2,13 *

Hayır 59 31,6 15,32 4,95

                                            ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TUTUMLAR

Evet 128 68,4 5,06 2,05
2,22 *

Hayır 59 31,6 6,61 3,95

Toplam 187 100

* p<0,05
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Araştırmada elde edilen önemli so-
nuçlardan bir diğeri ise, öğretmenlerin 
tükenmişlik nedeniyle yaşamış olduğu 
önemli sağlık sorunlarının neler oldu-
ğunun belirlenmesidir. Araştırma kap-
samındaki öğretmenlerin tükenmişlik 
nedeniyle yaşadığı önemli sağlık so-
runları arasında; %30,2 ile baş ağrısı, 
%20,3 ülser, gastrit türü rahatsızlıklar 
ve %15,6 ile uyku düzensizliği olduğu 
saptanmıştır. Bulgular literatürle para-
lellik göstermektedir. Pines (1993 akt:
Altay 2007) ve Çam (1992: 155-166) 
tükenmişliğin belirtilerini sürekli yine-
lenen nezle, başağrısı, bulantı, düşük 
benlik saygısı,  madde bağımlılığı, uyku 
düzensizliği, solunum güçlüğü, yüksek 
kolesterol, kronik kalp rahatsızlığı, deri 
rahatsızlığı ile genel ağrı ve sızılar, ça-
buk öfkelenme olarak belirlemiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Tükenmişlik, özellikle insanlarla çalış-
mayı gerektiren mesleklerde ortaya çı-
kan duygusal tükenme, duyarsızlaşma 
ve mesleki başarıda düşüş şeklinde 
kendini gösterir. Bu çalışmada, öğret-
menlerin sosyo demografik özellikleri 
ve çalışma hayatı ile ilgili bazı özellikle-
riyle tükenmişlik puanları arasında fark 
olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır. 
Araştırmada, öğretmenlerin tükenmiş-
lik durumları, görüşme formu ve Öğret-
men Tükenmişlik Ölçeği (ÖTÖ) ile be-
lirlenmiştir. Araştırma sonunda, Ankara 
Merkez İlçelerde görev yapan toplam 
187 öğretmene ulaşılmıştır. Araştır-
mada, cinsiyet ile tükenmişlik ölçeği-
nin dört alt boyutu olan, görülen idari 
destek, işe bağlı stresle başa çıkma, iş 

Tablo 7. Tükenmişlik Nedeniyle Öğretmenlerde Ortaya Çıkan Önemli 
Sağlık Sorunları

Sağlık Sorunları n %

Başağrısı 110 30,2

Ülser, gastrit türü rahatsızlıklar 74 20,3

Uyku düzensizlikleri 57 15,6

Yüksek tansiyon 36 9,89

Aşırı sinirlilik 34 9,34

Kalp ve damar hastalıkları 33 9,86

Nefes darlığı 17 4,67

Titreme 3 0,08

Toplam puan* 364 100

*Bu soruya birden fazla yanıt verilmişti. Değerlendirmeler toplam puan üzerinden 
yapılmıştır. 
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doyumu ve öğrencilere yönelik tutum-
lar arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
fark olduğu belirlenmiştir (p<0,05). 

Tükenmişliğin yönetilebilmesi için ta-
nımlanması ve nedenlerinin bilinmesi 
çok önemlidir. Zira bilinen ve tanımla-
nabilen tükenmişlikle mücadele edilebi-
lir. Araştırmada, öğretmenlerin çalışma 
hayatında yaşamış olduğu stresi azal-
tan ve artıran etmenlerin neler olduğunu 
belirlemek de mümkün olmuştur. Bun-
ların, kurum yöneticileri veya eğitimde 
kalite konusuyla ilgilenenler için önemli 
girdiler olduğu düşünülmektedir.

Öğretmenlere göre işteki stresi azal-
tan etmenler:

•	 Huzurlu çalışma ortamı, sosyal fa-
aliyetler, yıl içindeki tatiller, öğren-
cilerin başarısı, bir şeyler öğretme 
mutluluğu, öğrenci ve velilerle iyi 
ilişkiler kurma, taktir görme, işi sev-
me, öğrencileri sevme, öğrencinin 
derse istekli ve hazırlıklı gelmesi, 
meslektaşlarla kurulan olumlu ilişki-
ler, iyi ve anlayışlı bir okul idaresi ve 
özgür çalışma ortamıdır. 

Öğretmenlere göre işteki stresi arttı-
ran etmenler:

•	 Amir ve müfettişlerce yapılan gerek-
siz baskılar, bürokratik engeller, tak-
tir edilmeme, öğrencilerin ilgisizliği, 
velilerinin ilgisizliği, okuldaki olum-
suz ilişkiler, monotonluk, verilen 
emeğin karşılığını alamama, verilen 
derslerin öğrenci tarafından öğre-
nilmediğini ve/veya anlaşılmadığını 
hissetme, ücret yetersizliği, mesle-
ğe gereken değerin verilmemesi, 
ders araç ve gereçlerinin yetersizli-
ği, alanı dışındaki derslere girmek, 
aşırı yorgunluk, öğrenci fazlalığı, 
okulların pis olması, ev ve iş me-

safesinin fazlalığı, sınıfta psikolojik 
ve zeka problemi olan öğrencilerin 
olması, yoğun çalışma, huzursuz 
ortam, bozulan eğitim sistemi, müf-
redat programının eksikliği ve hata-
larıdır. 

Öğretmenlerin sıklıkla ifade ettikleri 
en önemli konu, öğrencilerle sağlık bir 
iletişim ortamının kurulmasını engelle-
yen aşırı kalabalık sınıflardır. Ülkemiz 
koşulları gözden geçirildiğinde bu bek-
lenen bir sonuçtur. Sınıflardaki öğrenci 
sayıları ivedilikle mümkün olduğunca 
azaltılmalıdır. Kalabalık sınıflarda öğret-
menlerin öğrenciler üzerindeki hakimi-
yeti güçleştiğinden öğrencilere yönelik 
tutumları olumsuzlaşmaktadır. Bu du-
rum onların daha fazla tükenmişlik ya-
şamalarına neden olmaktadır. Daha az 
öğrenci gruplarıyla çalışan öğretmen-
lerde yaşanan tükenmişlik de düşük 
olacaktır. Öğretmenlere, karşılaştıkları 
güçlüklerle başedebilmeleri yönünde 
ilgili kurum yöneticileri yardımcı olma-
lıdır. Çalışanların, işte stresle başa 
çıkma yeteneği arttıkça tükenmişlik de 
azalmaktadır. 

Eğitim kalitesini etkileyen en önemli 
faktörlerin başında gelen, öğretmen-
lerde yaşanan tükenmişliğin önlene-
bilmesi amacıyla çeşitli düzeyde mü-
dahalelerin yapılması gerekmektedir. 
Örneğin; ödüllendirme amaçlı olarak 
dönem sonlarında tükenmişliği azalt-
mak için öğretmenlere yönelik hizmet 
içi eğitim programları ve/veya başarılı 
öğretmenler için kısa süreli tatillerle dü-
zenlenebilir. 

Ülkemizde, öğretmenlik mesleğinde 
tükenmişliğin yaşanması durumunda 
ortaya ne gibi sonuçların çıkabileceğini 
belirlemek, olumsuz sonuçları ortadan 
kaldırmak için alınması gereken önlem-



Toplum ve Sosyal Hizmet Cilt 18, Sayı 1, Nisan 200�

86

leri sunmak amacıyla daha kapsam-
lı araştırmaların yapılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu araştırmadan elde 
edilen veriler tüm öğretmenlere genel-
lenemez. Veriler, Ankara’da merkez 
ilçelerde görev yapan sınıf öğretmenle-
rinin iş ortamında yaşamış olduğu bazı 
sorunları, tükenmişlik durumları hak-
kında bilgiler sunmuştur. 

Her okulun tükenmişlik profilinin elde 
edilmesi yöneticilere atılması gereken 
yollar hakkında ipuçları verecektir. Ay-
rıca öğretmenlerin yaşamış olduğu 
tükenmişliğin daha belirgin ve anlaşılır 
hale getirilmesi amacıyla, nicel araş-
tırmalar yanında nitel araştırmaların 
yapılmasının önemli olduğu düşünül-
mektedir. 
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