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ÖZET

al man n amac , Ankara li Ke i ren l esi ndeki
genel liseler ile teknik-ticaret-meslek lisesi retmen-
lerinin ya , cinsiyet, medeni durum, ocuk say s ,
hizmet s resi ve sosyo-ekonomik d zey gibi
de i kenlere g re t kenmi lik d zeyinin saptanmas
ve kar la t r lmas d r. Tan mlay c  ara t rman n
evrenini, Ke i ren l esi ndeki 13 genel lisede ve 7
teknik-ticaret-meslek lisesinde g rev yapan toplam
1462 retmen olu turmaktad r. Ara t rma kap-
sam na sistematik rnekleme y ntemi ile se ilen 366
retmen al nm t r. Veriler, ara t rmac  taraf ndan

Maslach T kenmi lik l e i ve sosyodemografik bil-
gilerin yer ald  soru formlar n n g zlem alt nda
uygulanmas yla toplanarak, SPSS ile analiz
edilmi tir.

Ara t rma grubunun genel t kenmi lik (GT) puan-
lar  a s ndan, ya , toplam hizmet s resi, retmen-
lik yapmalar n n temel nedenleri, mesle i isteyerek
se me, mesle i kendine uygun bulma, mesle i uygu-
lamadaki verim d zeyi, mesleki gelece i
de erlendirme, al ma ortam ndan memnun olma,
stlerinden takdir g rme durumu, mesle in toplum-
da hak etti i yeri bulmas , e itim sisteminden mem-
nun olma durumu, ayl k net gelir ve gelece e ili kin
g r  gruplar  aras nda istatistiksel olarak anlaml  bir
farkl l k saptanm t r.

Ara t rma bulgular n n her birinin ayr nt l  irdelen-
mesi, konuya daha geni  bir a l m getirebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Maslach T kenmi lik l e i,
retmenler, T kenmi lik.

SUMMARY

“Burnout Among High School Teachers Who
Work In Keçiören County”

*Teachers Who Work In General-Technical-Trade
and Vocational High Schools.

The main purpose of the study is to determine the
burnout levels of teachers who work in Ke i ren
County s general, technical, trade and vocational
high schools and to compare burnout scores accord-
ing to variables like age, sex, marital status, number
of children, working duration and socio-economic
status.The universe of the descriptive study consti-
tutes 1462 teachers, who work in 13 general high
schools and in 7 technical-trade-vocational high
schools located in Ke i ren County. With systemat-
ic sampling method 366 teachers has been chosen to
the sample. Data has been collected by applying the
questionnaire (Maslach Burnout Inventory & form for
sociodemographic characteristics) in interviews by
the researcher and has been analysed with SPSS.

According to general burnout scale scores of the
study group; statistically significant differences have
been found amongst age, total working duration,
main reason of practising the profession, choosing
the profession by will, self-evaluation on the appro-
priateness of the profession to the teacher, efficiency
level of practising profession, evaluation of future of
the profession, satisfaction with the working envi-
ronment, recognition of the uppers, social accep-
tence of the profession, satisfaction from the educa-
tional system, pure monthly income and perception
the future groups.

To clarify the subject; findings of the study has to
be further investigated with different studies.

Key Words: Maslach Burnout Inventory, Teachers,
Burnout.
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İlk kez Freudenberger (1974 ve 1975) tarafın-
dan ortaya konan tükenmişlik kavramı; daha son-
ra Maslach ve Jackson (1981, 1982 ve 1986) ta-
rafından tanımlanmıştır (1).

Maslach ve Jackson (1986) tükenmişlik kavra-
mının işe vuruk tanımını yaparken duygusal tü-
kenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı eksikliği-
ne ilişkin duyguları sınıfladıkları üç ayrı kategori
ortaya koymuşlardır (1-6).

Duygusal tükenme; kişinin yaptığı iş nedeniy-
le aşırı yüklenilmesi ve tüketilmiş olma duyguları
olarak tanımlanır. Duyarsızlaşma; kişinin bakım
ve hizmet verdiklerine karşı, bu kişilerin kendile-
rine özgü birer birey olduklarını dikkate almaksı-
zın, duygudan yoksun biçimde tutum ve davra-
nışlar sergilemesini içerir. Kişisel başarı; ise soru-
nun başarı ile üstesinden gelme ve kendini yeter-
li bulma olarak tanımlanır.

Farklı alanlarda çalışan profesyoneller işlerin-
de yaşadıkları streslere çeşitli tepkiler verebil-
mektedirler. Bu tepkiler başlıca üç grupta topla-
nabilir (7).

1- İşe ilişkin stres

2- İşe ilişkin bıkkınlık

3- Tükenme

İşe ilişkin stres ve bıkkınlık her türlü meslekte
görülebilmektedir. Ancak tükenme kavramının,
yorgunluk (fatigue) ya da yıpranmadan (wearing
down) ve iş doyumsuzluğundan farklı olduğu de-
neysel yollarla gösterilmiştir (1, 8). Ayrıca, tüken-
me diğerlerinden farklı olarak daha çok, insanla-
ra doğrudan hizmet veren ve yardımı amaçlayan
hekimlik, hemşirelik, öğretmenlik, psikologluk,
polislik vb. mesleklerde ortaya çıkan durumdur
(9).

Öğretmen tükenmişliği, stresli öğretim koşul-
larına, öğrencilere, öğretme mesleğine ve yöne-
tim desteğinin eksikliğine tepki şeklinde geliştiri-
len olumsuz bir örnek olarak gösterilebilir (10).
Öğretmenlerin büyük bir bölümü kendi işlerini
stresli olarak tanımlarlar (11). Öğrenci disiplin
problemleri, öğrenci duyarsızlığı, çok kalabalık
sınıflar ve diğer görevlilerin kullanılabilir destek-
lerinin eksikliği, çok fazla ödev kağıdı, çok fazla
ölçme, gönülsüz tayinler, rol çatışması ve rol kar-

maşası ve öğretmenlerin kamu oyu tarafından
eleştirilmesi gibi stresler öğretmenlerde tükenmiş-
liğe yol açmaktadır (12).

Öğretmenlik, sağlık hizmeti sunumu gibi in-
sanlarla doğrudan çalışılan mesleklerde tüken-
mişlik kolay gelişebildiğinden, bu mesleklerde tü-
kenmişliğin kurumsal olarak tanımlanması ve ön-
lenmesi için; öğretmenlerin kendi duygularını
açıkça ifade edebilecekleri, geri bildirim, danış-
ma ve destek sağlayabilecekleri bir sistematik
oluşturulması gerekmektedir.

Bu araştırmanın amacı; genel liseler ile teknik-
ticaret-meslek lisesi öğretmenlerinin yaş, cinsiyet,
medeni durum, branş, çocuk sayısı, hizmet süre-
si, sosyo-ekonomik düzey gibi değişkenlere göre
tükenmişlik durumlarının saptanması ve karşılaş-
tırılmasıdır.

MATERYAL VE METOD

Tanımlayıcı bir çalışma olan araştırma evreni-
ni, Ankara İli Keçiören İlçesi’ndeki 13 genel lise-
de görev yapan 838 öğretmen ve 7 teknik-ticaret-
meslek lisesinde görev yapan 624 öğretmen ol-
mak üzere toplam 1462 öğretmen oluşturmakta-
dır. Öğretmen evrenini temsil eder nitelikte ör-
neklem grubu seçmek için sistematik örnekleme
yöntemi kullanılarak, öğretmenlerin % 25’i
(n=366) örnekleme alınmıştır. Örneklem grubu-
nun oluşturulması için, İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’nden alınan öğretmen listesi numaralandırıl-
mış ve rasgele bir sayıdan başlanarak, her dört ki-
şiden birisi sistematik örnekleme yöntemi ile gru-
ba katılmıştır(13).

Araştırmada veri toplama aracı olarak, Mas-
lach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilmiş
olan Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) ve kişi-
sel bilgi formu kullanılmıştır.

MTÖ toplam 22 maddeden oluşmakta ve tü-
kenmişliği ve Duygusal Tükenme (DT), Duyarsız-
laşma (D) ve Kişisel Başarı (KB) olmak üzere üç
boyutta değerlendirmektedir. Duygusal tükenme
boyutunda 9 madde, duyarsızlaşma boyutunda 5
madde ve kişisel başarı boyutunda 8 madde yer
almaktadır. Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma
ile ilgili ifadeler olumsuz,kişisel başarı ile ilgili
olanlar olumlu ifadelerdir. Ölçekte her bir madde
hiçbir zaman, çok nadir, bazen, çoğu zaman, her



zaman şeklinde beşli bir dereceleme ile yanıtlan-
dırılmaktadır. MTÖ’den genel tükenmişlik ve alt
ölçek puanları olmak üzere dört ayrı değerlendir-
me puanı elde edilmektedir. Her alt ölçeğin de-
ğerlendirmesi ayrı ayrı yapılmaktadır. DT ve D alt
ölçek puanları, her bir madde için hiçbir zaman
(0), çok nadir (1), bazen (2), çoğu zaman (3), her
zaman (4) olarak, KB alt ölçek puanı ise bunun
tersi olacak şekilde değerlendirilmektedir. Böyle-
ce, tüm alt ölçeklerden alınan puan yükseldikçe
tükenmişliğin arttığı kabul edilmektedir. Kişisel
bilgi formu, araştırmacı tarafından geliştirilmiş
olup, öğretmenlerin kişisel özellikleri ve mesleğin
bazı özelliklerini içeren 28 sorudan oluşmakta-
dır.

Soru formunun, Keçiören İlçesi’ndeki 20 lise-
de uygulanabilmesi için, İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü’nden gerekli izinler alınmıştır. Veriler, araş-
tırmacı tarafından Maslach Tükenmişlik Ölçeği
ve sosyo-demografik bilgilerin yer aldığı soru for-
munun öğretmenlere gözlem altında uygulanma-
sı ile toplanmıştır.

Planlama aşamasıyla yaklaşık 2 yıllık sürede
tamamlanan çalışmadan elde edilen veriler SPSS
ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizde t testi,
tek yönlü varyans analizi testi ve tekrarlı ölçüm-
ler için varyans analizi testi kullanılmış ve p de-
ğeri 0.05 olarak alınmıştır.

BULGULAR

Araştırmanın başlıca bulguları aşağıda sunu-
lan başlıklar altında incelenmiştir.

1. Araştırma Grubunun Bazı Sosyo-demogra-
fik Özelliklerine İlişkin Bulguılar

Öğretmenlerin % 55.7’si kadın, % 44.3’ü er-
kek; % 26’sı 31-35 yaş grubunda ve %83.1’i ev-
lidir. Yaşları 22-63 arasında olup, yaş ortalaması
35.54±6.92’dir (Tablo 1).

Öğretmenlerin % 82.8’i fakülte, yalnızca %
0.3’ü doktora mezunu olup, % 37.4’ü sosyal-be-
şeri bilimler branşında ve % 98,1’i asil öğretmen-
dir.

Araştırma grubunun % 7.1’i mesleğe yeni baş-
lamıştır, % 26.5’inin toplam hizmet süresi 6-10
yıl arasındadır, % 12.6’sı 21 yıl ve daha fazla sü-
redir çalışmaktadır. Öğretmenlerin toplam hiz-

met süresi en az bir, en çok 40 yıl olup, ortalama-
sı 11.96 ± 6.82’dir.

Çalışılan kurumdaki hizmet sürelerine göre
ise, % 36.1’inin o kurumda çalışmaya yeni başla-
dığı belirlenmiştir, % 1.3’ü 21 yıl ve daha fazla
süredir, % 83.4’ü 10 yıl ve daha az süredir çalış-
maktadır. Öğretmenlerin çalışılan kurumdaki hiz-
met süresi en az bir, en çok 40 yıl olup, ortalama-
sı 5.95 ± 5.57’dir.

2. Araştırma Grubunun Geleceğe İlişkin Gö-
rüşlerine İlişkin Bulgular

Öğretmenlerin % 54.4’ü geleceklerine ilişkin
görüşlerini öğretmen olarak mesleğe devam et-
mek, % 25.1’i mesleği sürdürürken ek iş yapmak,
% 10.4’ü bir başka mesleğe geçmek, % 4.9’u
meslekten ayrılıp çalışmamak, % 5.2’si diğer ola-
rak belirtmişlerdir (Tablo2).

3. Maslach Tükenmişlik Ölçeği Puanı Özellik-
leri

Araştırma grubunun genel tükenmişlik puan-
ları 0 ile 59 arasında olup, ortalama puan
23.3’dür. DT alt ölçeğinden alınan puanlar 0 ile
31 arasında olup, ortalaması 12.41; KB alt ölçe-
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Tablo 1. Araştırma Grubunun Bazı Sosyo-Demografik
Özellikleri

Cinsiyet Sayı %

Kadın 204 55.7

Erkek 162 44.3

Yaş Grubu

25 ≥ 23 6.3

26-30 78 21.3

31-35 95 26.0

36-40 80 21.9

41-45 64 17.5

≥ 46 26 7.0

Medeni Durum

Evli 304 83.1

Boşanmış 9 2.5

Eşi Ölmüş 2 0.5

Ayrılmış (Ayrı yaşıyor, boşanmamış) 2 0.5

Hiç Evlenmemiş 49 13.4

TOPLAM 366 100.0
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ğinden alınan puanlar 0 ile 25 arasında olup, or-
talaması 7.84; D alt ölçeğinden alınan puanlar 0
ile 14 arasında olup, ortalaması 3.05’tir (Tablo 3).

4. Araştırma Grubunun Bağımsız Değişkenle-
rine Göre Maslach Tükenmişlik  Ölçeği Puan Or-
talamaları Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular

Araştırma grubunun genel tükenmişlik (GT)
puanları açısından, yaş, toplam hizmet süresi, öğ-
retmenlik yapmalarının temel nedenleri, mesleği
isteyerek seçme, mesleği kendine uygun bulma,
mesleği uygulamadaki verim düzeyi, mesleki ge-
leceği değerlendirme, çalışma ortamından mem-
nun olma, üstlerinden takdir görme durumu,
mesleğin toplumda hak ettiği yeri bulması, eğitim
sisteminden memnun olma durumu, aylık net ge-
lir ve geleceğe ilişkin görüş grupları arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır
(Tablo 4).

Genel tükenmişlik (GT) puanları açısından,
çalışılan okul türü, cinsiyet, medeni durum, son
mezun olunan okul, branş, çalışılan kurumdaki
hizmet süresi, çocuk sayısı, ortalama sınıf mevcu-
du, ek gelir durumu, eş mesleği, mesleki gelişime
yönelik çalışma yapma ve hizmet içi eğitim iste-

me durumu görüş grupları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (Tablo
4).

Duyarsızlaşma (D) alt ölçeği puanları açısın-
dan, yaş, öğretmenlik yapmalarının temel neden-
leri, mesleği isteyerek seçme, mesleği kendine
uygun bulma, mesleği uygulamadaki verim düze-
yi, mesleki geleceği değerlendirme, çalışma orta-
mından memnun olma, üstlerinden takdir görme
durumu, mesleğin toplumda hak ettiği yeri bul-
ması, ortalama sınıf mevcudu, eğitim sisteminden
memnun olma durumu ve geleceğe ilişkin görüş
grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık bulunmuştur (Tablo 4).

Duyarsızlaşma (D) alt ölçeği puanları açısın-
dan çalışılan okul türü, cinsiyet, medeni durum,
son mezun olunan okul, branş, toplam hizmet sü-
resi, çalışılan kurumdaki hizmet süresi, çocuk sa-
yısı, aylık net gelir, ek gelir durumu, eş mesleği,
mesleki gelişime yönelik çalışma yapma, hizmet
içi eğitim isteme durumu görüş grupları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunma-
mıştır (Tablo 4).

Kişisel başarı (KB) alt ölçeği puanları açısın-
dan, yaş, toplam hizmet süresi, çocuk sayısı, öğ-
retmenlik yapmalarının temel nedenleri, mesleği
isteyerek seçme, mesleği kendine uygun bulma,
mesleği uygulamadaki verim düzeyi, mesleki ge-
leceği değerlendirme, çalışma ortamından mem-
nun olma, üstlerinden takdir görme durumu,
mesleğin toplumda hak ettiği yeri bulması, aylık
net gelir ve geleceğe ilişkin görüş grupları arasın-
da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulun-
muştur (Tablo 4).

Kişisel başarı alt ölçeği puanları açısından, ça-
lışılan okul türü, cinsiyet medeni durum, son me-

Tablo 2. Araştırma Grubunun Geleceklerine İlişkin
Görüşlerine Göre Dağılımı

Görüş Sayı %

Öğretmen olarak mesleğe devam
etmek 199 54.4

Mesleği sürdürürken ek iş yapmak 92 25.1

Bir başka mesleğe geçmek 38 10.4

Meslekten ayrılıp çalışmamak 18 4.9

Diğer 19 5.2

Toplam 366 100.0

Tablo 3. Araştırma Grubunun Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) Puanlarının Bazı Tanımlayıcı İstatistikleri (n=366)

Alt Ölçekler X
–

Std S Mode Medyan Min Maks

Duygusal Tükenme (DT) 12.41 5.91 12 12 0 31

Kişisel Başarı (KB) 7.84 3.87 8 8 0 25

Duyarsızlaşma (D) 3.05 2.81 0 2 0 14

Genel Tükenmişlik (GT) 23.30 10.32 13 22 0 59



zun olunan okul, branş, çalışılan kurumdaki hiz-
met süresi, ortalama sınıf mevcudu, eğitim siste-
minden memnun olma durumu, ek gelir durumu,
eş mesleği, mesleki gelişime yönelik çalışma yap-
ma ve hizmet içi eğitim isteme durumu görüş
grupları arasında istatistiksel anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır (Tablo 4).

Duygusal tükenme (DT) alt ölçeği puanları
açısından, yaş, öğretmenlik yapmalarının temel

nedenleri, mesleği isteyerek seçme, mesleği ken-
dine uygun bulma, mesleği uygulamadaki verim
düzeyi, mesleki geleceği değerlendirme, çalışma
ortamından memnun olma, üstlerinden takdir
görme durumu, mesleğin toplumda hak ettiği ye-
ri bulması, eğitim sisteminden memnun olma du-
rumu ve geleceğe ilişkin görüş grupları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuş-
tur (Tablo 4).
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Tablo 4. Araştırma Grubunun Maslach Tükenmişlik Ölçeği Puan Ortalamalarının Bazı Değişkenlere Göre Karşılaş-
tırılması Özet Tablosu

Değişkenler DT KB D GT

Çalışılan Okul Türü t=1.21 t=0.92 t=-0.24 t=0.98

Cinsiyet t=1.22 t=0.28 t=-1.16 t=0.30

Yaş F=2.37* F=2.85* F=2.03* F=3.04*

Medeni Durum t=0.01 t=-1.00 t=-0.14 t=0.40

Son Mezun Olunan Okul t=-1.44 t=-1.50 t=-1.67 t=1.84

Branş F=0.40 F=1.06 F=0.29 F=0.49

Toplam Hizmet Süresi F=1.28 F=4.80* F=1.80 F=2.53*

Çalışılan Kurumdaki Hizmet Süresi F=1.54 F=2.02 F=2.23 F=1.93

Çocuk Sayısı F=0.96 F=3.91* F=1.61 F=2.22

Öğretmenlik Yapmalarının Temel Nedenleri F=13.93* F=8.47* F=8.13* F=15.87*

Mesleği İsteyerek Seçme t=-5.52* t=-4.78* t=-2.83* t=-5.43*

Mesleği Kendine Uygun Bulma F=46.46* F=30.61* F=22.47* F=58.54*

Mesleği Uygulamadaki Verim Düzeyi F=10.56* F=48.88* F=11.88* F=28.74*

Mesleki Gelecek Açısından Değerlendirme F=23.67* F=24.81* F=13.22* F=33.70*

Çalışma Ortamından Memnun Olma F=32.43* F=12.61* F=11.17* F=31.18*

Üstlerinden Takdir Görme Durumu F=12.66* F=26.78* F=6.73* F=21.29*

Mesleğin Toplumda Hak Ettiği Yeri Bulması F=13.37* F=5.33* F=3.66* F=21.11*

Ortalama Sınıf Mevcudu F=2.47 F=0.64 F=3.39* F=2.47

Eğitim Sisteminden Memnun Olma Durumu F=10.77* F=2.89 F=3.13* F=8.74*

Aylık Net Gelir t=1.68 t=3.45* t=1.30 t=2.61*

Ek Gelir Durumu t=-0.23 t=0.34 t=0.58 t=0.16

Eş Mesleği F=1.33 F=1.72 F=1.33 F=1.61

Mesleki Gelişime Yönelik Çalışma Yapma t=-1.22 t=-1.50 t=-0.86 t=-1.49

Hizmet İçi Eğitim İsteme Durumu t=-0.80 t=-1.02 t=0.71 t=-0.64

Geleceğe İlişkin Görüş F=9.27* F=3.50* F=4.35* F=8.18*

* p<0.05
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Duygusal tükenme (DT) alt ölçeği puanları
açısından, çalışılan okul türü, cinsiyet, medeni
durum, son mezun olunan okul, branş, toplam
hizmet süresi, çalışılan kurumdaki hizmet süresi,
çocuk sayısı, ortalama sınıf mevcudu, aylık net
gelir, ek gelir durumu, eş mesleği, mesleki gelişi-
me yönelik çalışma yapma ve hizmet içi eğitim
isteme durumu görüş grupları arasında istatistik-
sel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır
(Tablo 4).

TARTIŞMA

1. Araştırma Grubunun Bazı Sosyo-demogra-
fik Özellikleri

Araştırma grubunun % 55.7’si kadındır. Keçi-
ören İlçesi’nde bazı okullarda daha çok kadın öğ-
retmen vardır. Bu bulgu öğretmenlik mesleğinin,
meslek seçiminde kadınlar için daha uygun bu-
lunmasından kaynaklanıyor olabilir. Öğretmenle-
rin % 83.1’i evlidir yaşları göz önünde tutuldu-
ğunda bu bulgu da ülkemiz açısından beklenir bir
bulgudur (Tablo 1).

2. Araştırma Grubunun Geleceğe İlişkin Gö-
rüşleri

Öğretmenlerin % 54.4’ü geleceklerine ilişkin
görüşlerini öğretmen olarak mesleğe devam et-
mek, % 25.1’i mesleği sürdürürken ek iş yapmak,
% 10.4’ü bir başka mesleğe geçmek, % 4.9’u
meslekten ayrılıp çalışmamak, % 5.2’si diğer ola-
rak belirtmişlerdir (Tablo2). Diğer mesleklerde ol-
duğu gibi öğretmenlerde de sürekli tükenmişliğin
olumsuz sonuçları gözlenmekte, öğretmenler
kendilerini daha az işlerine adamakta ve sürekli
olarak işi bırakma gibi fanteziler kurmaktadır
(14).

3. Maslach Tükenmişlik Ölçeği Puanı Özellik-
leri

Araştırma grubunun genel tükenmişlik puan-
ları 0 ile 59 arasında olup, ortalama puan
23.3’dür. DT alt ölçeğinden alınan puanlar 0 ile
31 arasında olup, ortalaması 12.41; KB alt ölçe-
ğinden alınan puanlar 0 ile 25 arasında olup, or-
talaması 7.84; D alt ölçeğinden alınan puanlar 0
ile 14 arasında olup, ortalaması 3.05’tir (Tablo 3).

Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nden alınabile-
cek en düşük ve en yüksek puan DT için 0-18; KB

için 0-32; D için 0-20; GT için 0-88’dir. Ölçekten
alınan puan ortalamaları DT 12.41; KB 7.84; D
3.05; GT 23.30’dur. Bu puan ortalamaları ölçek-
teki bütün maddelere “bazen” seçeneğinin işaret-
lenmesi durumunda alınabilecek puan olan DT
için 18; KB için 16; D için 10; GT için 44’den da-
ha düşüktür. Sucuoğlu ve Kuloğlu’nun, özürlü
çocuklarla çalışan öğretmenlerle yaptığı çalışma-
da özürlü çocuklarla çalışan öğretmenlerin puan
ortalamaları; DT 9.95, KB 7.96, D 1.68 olarak, il-
kokul öğretmenlerinin puan ortalamaları; DT
11.05, KB 5.44, D 1.45 olarak bulunmuştur. Bu
konuda diğer mesleklerde yapılan çalışmalarda,
mesleğin ve çalışma ortamının özelliklerine göre
düşük ya da yüksek sonuçlar bulunmuştur(14).

4. Araştırma Grubunun Bağımsız Değişkenle-
rine Göre Maslach Tükenmişlik  Ölçeği Puan Or-
talamaları Karşılaştırılması

Çalışılan okul türüne göre GT, DT, KB ve D
puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak an-
lamlı bir farklılık saptanmamıştır. Bu beklenir bir
bulgudur, okul türleri farklı olsa da kamu sektö-
ründe çalışan öğretmenlerin durumları genel ola-
rak benzerdir (Tablo 4).

Bu çalışmada, öğretmenlerde yaş ve tüken-
mişlik ilişkisi incelendiğinde; yaş değişkeninin tü-
kenmişlikle ters yönlü bir ilişki gösterdiği bulun-
muştur (Tablo 4). Buna göre, yaş arttıkça duygu-
sal tükenme ve duyarsızlaşma azalmakta, buna
karşın, kişisel başarı duygusu artmaktadır. Bu bul-
gu, Girgin’in ilkokul öğretmenlerinde, Ergin’in
sağlık personelinde, Aslan ve arkadaşlarının hem-
şireler ile yaptığı araştırma sonuçları ile uyumlu-
dur (15, 16, 17). Tükenmişliğin gençlerde daha
fazla görülmesinin sebebi, gençlerin işle ilgili so-
runlarla başa çıkmak için bazı özellikleri henüz
kazanmamış olmaları ya da mesleğe bağlanma-
nın henüz olgunlaşmaması ile açıklanmaktadır
(16). Yaş artışı ile birlikte öğretmenler kendilerini
daha başarılı görmektedirler. Yaş ile birlikte mes-
leki deneyim ve olgunluğun da artacağı düşünül-
düğünde, bu durum beklenen bir sonuç olarak
karşılanabilir.

Sucuoğlu ve Kuloğlu’nun özürlü çocuklarla
çalışan öğretmenlerde yaptığı araştırmada yaşın
yalnızca tükenmişliğin KB boyutunda etkili oldu-



ğu, yaş arttıkça KB puanının arttığı saptanmıştır
(14). Baysal’ın lise öğretmenlerinde yaptığı araş-
tırmada yaşın DT ve D puan ortalamalarını etki-
lediği bulunmuştur. Yaş arttıkça duygusal tüken-
me ve duyarsızlaşma azalmaktadır (18). Arslan ve
arkadaşlarının pratisyen hekimlerde, Sayıl ve ar-
kadaşlarının doktor ve hemşireler ile, Akçamete
ve arkadaşlarının engelli ve normal çocuklarla
çalışan öğretmenlerde ve Haran ve arkadaşlarının
doktor ve hemşirelerde yaptığı araştırmalarda ya-
şın DT, D ve KB puan ortalamalarını etkilemedi-
ği saptanmıştır(3, 5, 19, 2).

Öğretmenlerin toplam hizmet süresinin, GT
ve KB puan ortalamaları üzerine etkili olduğu
saptanmıştır (Tablo 4). Toplam hizmet süresi art-
tıkça genel tükenmişlik azalmakta, kişisel başarı
duygusu artmaktadır. Toplam hizmet süresinin ki-
şisel başarı üzerinde yaş ile aynı etkiyi gösterdiği
düşünülebilir. Toplam hizmet süresi ve orantılı
olarak yaş arttıkça kişisel başarı duygusu artmak-
tadır. Toplam hizmet süresi ve yaş arttıkça kişinin
mesleğine daha çok bağlandığı, mesleğini daha
çok benimsediği, iş koşullarına daha çok uyum
sağladığı ve streslerle başa çıkmada daha çok de-
neyim kazandığı düşünülmektedir. Meslekte yeni
olanlar ise, üst ast düzeninde daha çok rutin işler
yapmakta ve sisteme ayak uydurmada daha çok
sorun yaşamaktadırlar (1). Bu sonuç diğer çalış-
maların sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.
Ergin’in sağlık personeli ile yaptığı çalışmada top-
lam hizmet süresi ve yaş arttıkça, duygusal tüken-
menin ve duyarsızlaşmanın azaldığı, buna karşın
kişisel başarı duygusunun arttığı bulunmuştur
(16). Girgin’in ilkokul öğretmenlerinde yaptığı
araştırmada, toplam hizmet süresinin D ve KB pu-
an ortalamalarını etkilediği bulunmuştur (15).

Çocuk sayısının, GT, DT ve D puan ortalama-
larını etkilemediği bulunmuştur. Buna karşın, ço-
cuk sayısının KB alt boyutunu etkilediği bulun-
muştur. Çocuk sayısı arttıkça, kişisel başarı art-
maktadır. Yaş ve orantılı olarak çocuk sayısı art-
tıkça, kişisel başarının da arttığı düşünülebilir
(Tablo 4). Bu bulgu, Ergin’in sağlık personeli ile
yaptığı çalışma sonuçlarıyla uyumludur. Ergin’in
çalışmasında, çocuk sahibi olma, kişisel başarı
puanıyla ilişkili bulunmuştur. Çocuk sahibi olan-
ların başarı puan ortalamaları, çocuğu olmayan-

larınkinden anlamlı olarak yüksektir (20). Bay-
sal’ın lise öğretmenlerinde yaptığı çalışmada, ço-
cuk sayısının DT ve D puan ortalamaları üzerine
etkili olduğu bulunmuştur (18).

Öğretmenlik yapmanın temel nedeninin GT,
DT, KB ve D puan ortalamalarını etkilediği sap-
tanmıştır (Tablo 4). Mesleğini sevdiği için sürdü-
renlerin puan ortalamaları, ekonomik nedenlerle,
toplumsal nedenlerle, başka iş bulamamış olma-
ları nedeniyle ve diğer nedenlerle sürdürenlerden
daha düşük bulunmuştur. (Kişisel başarı alt ölçe-
ğine ait ifadeler gereç ve yöntem bölümünde be-
lirtildiği gibi olumlu ifadeler olup, ters puanlan-
mış ve kişisel başarı alt ölçeğinden alınan puan-
lar da yükseldikçe tükenmişliğin arttığı kabul
edilmektedir.) Bu bulgu, Baysal’ın lise öğretmen-
lerinde yaptığı araştırma sonuçları ile uyumludur
(18). Girgin’in ilkokul öğretmenlerinde yaptığı
araştırmada, öğretmenlik yapmanın temel nede-
ninin DT ve KB puan ortalamalarını etkilediği bu-
lunmuştur(15).

Öğretmenlik mesleğini isteyerek seçme duru-
muna göre GT, DT, KB ve D puan ortalamaları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
saptanmıştır (Tablo 4). Mesleğini isteyerek seçen-
lerin GT, DT, D ve KB puan ortalamaları isteme-
yerek seçenlerden daha düşük bulunmuştur. Öğ-
retmenlik mesleği büyük özveri ve sabır gerektir-
diğinden, bu mesleğe başından itibaren severek
ve isteyerek giren kişiler mesleğe uyum konusunu
baştan çözmüş olacaklardır. Özer’in rehber öğ-
retmenlerinde yaptığı araştırmada, mesleği iste-
yerek seçme durumunun DT ve KB puan ortala-
malarını etkilediği bulunmuştur (21). Girgin’in il-
kokul öğretmenlerinde yaptığı çalışmada mesle-
ğini isteyerek seçme durumunun yalnızca DT pu-
an ortalamalarını etkilediği saptanmıştır (15).
Baysal’ın lise öğretmenlerinde yaptığı araştırma-
da ise, mesleğini isteyerek seçme durumuna göre
DT, KB ve D puan ortalamaları arasındaki fark is-
tatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (19).

Öğretmenlik mesleğini kendilerine uygun bu-
lanların GT, DT, KB ve D puan ortalamaları ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık sap-
tanmıştır (Tablo 4). Mesleği kendilerine çok uy-
gun bulanların DT, D ve KB puan ortalamaları
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uygun ya da kısmen uygun bulanlara göre daha
düşüktür. Bu bulgu, Girgin’in ilkokul öğretmenle-
rinde yaptığı araştırma sonuçları ile uyumludur
(15). Mesleği ile bütünleşmiş bireyler, bazı mes-
leki koşullara daha kolay uyum sağlayabilmekte,
duygusal açıdan daha doyumlu olmakta ve ken-
dilerini meslekte daha yeterli görmektedirler.
Baysal’ın lise öğretmenlerinde yaptığı araştırma-
da, mesleği kendine uygun bulma durumunun
DT ve KB puan ortalamalarını etkilediği bulun-
muştur (19).

Öğretmenlerin kendi bildirimlerine göre, ve-
rim düzeyi ile DT, KB, D ve GT puan ortalamala-
rı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
saptanmıştır (Tablo 4). Verim düzeyini fena bul-
mayanların puanları, çok iyi ve iyi bulanlara gö-
re daha yüksektir. Tükenmişlik düzeyinin yüksek-
liğinin karşılıklı etkileşim içinde mesleki verimli-
liği olumsuz etkilediği ya da mesleğinde verimli
olduğunu düşünen bireylerin, verimliliğin verdiği
doyum, mesleki beklentilerinin karşılanması gibi
nedenlerle daha düşük düzeyde tükenmişlik yaşı-
yor oldukları düşünülebilir. Bu bulgu, Baysal’ın
lise öğretmenlerinde ve Girgin’in ilkokul öğret-
menlerinde yaptığı araştırma sonuçları ile uyum-
ludur (19, 15).

Mesleki gelecek açısından kendi durumlarına
ilişkin değerlendirmelerine göre, GT, DT, KB ve
D puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık saptanmıştır (Tablo 4). Mesle-
ki gelecek açısından kendini kötü olarak değer-
lendirenlerin ortalamaları, çok iyi, iyi, fena değil
olarak değerlendirenlerden daha yüksektir. Bu
bulgu, Girgin’in ilkokul öğretmenlerinde yaptığı
araştırma sonuçları ile uyumludur (15). Baysal’ın
lise öğretmenlerinde yaptığı araştırmada, mesleki
gelecek açısından kendi durumlarına ilişkin de-
ğerlendirmelerine göre, yalnızca DT alt ölçeği
puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak an-
lamlı bir farklılık bulunmuştur (19).

Çalışma ortamından memnun olma durumu-
nun GT, DT, KB ve D puan ortalamalarını etkile-
diği saptanmıştır (Tablo 4). Çalışma ortamından
her zaman memnun olanların GT, DT, D ve KB
puan ortalamaları, hiçbir zaman memnun olma-
yanlardan daha düşük bulunmuştur. Bu bulgu,

Girgin’in ilkokul öğretmenlerinde yaptığı araştır-
ma sonuçları ile uyumludur (15). Baysal’ın lise
öğretmenlerinde yaptığı araştırmada ise, çalışma
ortamından memnun olma durumuna göre DT ve
D puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık bulunmuştur(19).

Üstlerinden takdir görme durumuna göre, GT,
DT, KB ve D puan ortalamaları arasında istatistik-
sel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır (Tablo
4). Üstlerinden hiçbir zaman takdir görmeyenle-
rin puan ortalamaları, her zaman takdir görenler-
den daha yüksektir. Üstlerden alınan takdirin
mesleki coşkuyu etkileyeceği ve motive edeceği
bilinmektedir. Girgin ilkokul öğretmenlerine ve
Baysal’ın lise öğretmenlerinde yaptıkları araştır-
malarda üstlerden takdir görme durumunun DT
ve KB puan ortalamalarını etkilediği bulunmuştur
(15, 19).

Öğretmenlerin, mesleğin toplumda hak ettiği
yeri bulmasına ilişkin görüşlerine göre, GT, DT,
KB ve D puan ortalamaları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır (Tablo 4).
Mesleğin hak ettiği yeri hiçbir zaman bulmadığı
görüşünde olanların puan ortalamaları, diğer
grupların puan ortalamalarından daha yüksektir.
Girgin’in ilkokul öğretmenlerinde yaptığı araştır-
mada, öğretmenlerin mesleğin toplumda hak etti-
ği yeri bulmasına ilişkin görüşlerine göre, DT ve
D puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (15). Baysal’ın
lise öğretmenlerinde yaptığı çalışmada ise, mes-
leğin toplumda hak ettiği yeri bulmasına ilişkin
görüşlerine göre, MTÖ alt ölçeklerinin puan orta-
lamaları arasında her üç alt ölçek için de anlam-
lı bir farklılık bulunmamıştır (19). Baysal’ın so-
nuçlarının, bu çalışmanınkilerden farklı olması-
nın nedeni olarak; öğretmenlerin mesleklerinin
toplumdaki statüsünden rahatsız olmakla birlikte
bu durumu kabullendikleri, hatta kaderci bir yak-
laşım içinde olumsuz olan bu duruma uyum sağ-
ladıkları düşünülebilir.

Ortalama sınıf mevcuduna göre, GT, DT ve
KB puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık saptanmamış ancak; D puan
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık saptanmıştır (Tablo 4). Sınıf mevcudu



41 ve daha fazla olanların D puan ortalamaları
diğer gruplara göre daha yüksektir. Sınıf mevcu-
du arttıkça duyarsızlaşma puanlarının arttığı bu-
lunmuştur. Girgin’in ilkokul öğretmenlerinde
yaptığı araştırmada, ortalama sınıf mevcuduna
göre, GT, DT, KB ve D puan ortalamaları arasın-
da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık buluna-
mamış, yalnızca sınıfı olmayan yöneticiler gru-
bunda DT puan ortalamaları diğer gruptan düşük
bulunmuştur (15). Baysal’ın lise öğretmenlerinde
yaptığı araştırmada ise, her üç alt ölçek için de
ortalama sınıf mevcuduna göre puan ortalamala-
rı arasındaki fark, istatistiksel olarak anlamlı bu-
lunmamıştır (19).

Mevcut eğitim sisteminden memnun olma du-
rumunun GT,DT ve D puan ortalamalarını etkile-
diği saptanmıştır (Tablo 4). Mevcut eğitim siste-
minden hiç memnun olmayanların GT, DT ve D
puan ortalamaları diğer gruplardan daha yüksek-
tir. Bu bulgu, Baysal’ın lise öğretmenlerinde ve
Girgin’in ilkokul öğretmenlerinde yaptığı araştır-
ma sonuçları ile uyumludur (19, 15).

Aylık net gelir durumuna göre, GT ve KB pu-
an ortalamaları arasında istatistiksel olarak an-
lamlı bir farklılık saptanmıştır (Tablo 4). Aylık net
gelir arttıkça kişisel başarı duygusunun arttığı bu-
lunmuştur. Bu durum üst sosyo-ekonomik düzey-
lerde öğretmen, öğrenci, veli etkileşiminin daha
iyi olabilme olasılığının yüksekliği ile açıklanabi-
lir. Girgin’in ilkokul öğretmenlerinde yaptığı araş-
tırmada, aylık net gelir durumuna göre, D puan
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık bulunmuştur (15). Baysal’ın lise öğret-
menlerinde yaptığı araştırmada ise, aylık net gelir
durumuna göre, puan ortalamaları arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır
(19).

Öğretmenlerin geleceklerine ilişkin görüşleri-
ne göre, GT, DT, KB ve D puan ortalamaları ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık sap-
tanmıştır (Tablo 4). Meslekten ayrılıp çalışmama-
yı ve bir başka mesleğe geçmeyi düşünenlerin
puan ortalamaları diğer grupların ortalamaların-
dan daha yüksektir. Bu bulgu, Baysal’ın lise öğ-
retmenlerinde yaptığı araştırma sonuçları ile
uyumludur (19). Girgin’in ilkokul öğretmenlerin-

de yaptığı araştırmada ise, öğretmenlerin gele-
ceklerine ilişkin görüşlerine göre, DT puan orta-
lamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık bulunmuştur (15).

Çalışılan okul türünün, cinsiyetin, medeni du-
rumun, son mezun olunan okulun, branşın, çalı-
şılan kurumdaki hizmet süresinin, ek geliri olma
durumunun, eş mesleğinin, son üç ay içerisinde
mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak bir çalış-
ma yapma durumunun tükenmişlik düzeyini etki-
lemediği saptanmıştır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

* Çalışma grubunun puan ortalamaları, duygu-
sal tükenme (DT) 12.41, kişisel başarı (KB)
7.84, duyarsızlaşma (D) 3.05 olup, aşağıdaki
etmenlerle ilişki bulunmuştur.

* Yaş arttıkça genel tükenmişlik, duygusal tü-
kenme ve duyarsızlaşma düzeylerinin azaldı-
ğı, kişisel başarı düzeyinin arttığı,

* Çocuk sayısı arttıkça, kişisel başarının da arttı-
ğı,

* Toplam hizmet süresi arttıkça, genel tüken-
mişliğin azaldığı ve kişisel başarının arttığı,

* Ortalama sınıf mevcudu arttıkça, duyarsızlaş-
manın da arttığı saptanmıştır.

* Mesleğini sevdiği için sürdürenlerin tükenmiş-
lik düzeyleri, ekonomik, toplumsal nedenler
ve başka iş bulamama olma nedeniyle ve di-
ğer nedenlerle sürdürenlerden,

* Mesleğini isteyerek seçenlerin tükenmişlik dü-
zeyleri, istemeyerek seçenlerden,

* Mesleği kendine çok uygun bulanların tüken-
mişlik düzeyleri uygun ya da kısmen uygun
bulanlardan,

* Mesleki verimini “çok iyi” olarak belirtenlerin
tükenmişlik düzeyleri “iyi” ya da “fena değil”
olarak belirtenlerden,

* Mesleki gelecek açısından kendilerini “çok
iyi” olarak değerlendirenlerin tükenmişlik dü-
zeyleri, “iyi”, “fena değil” ya da “kötü” olarak
değerlendirenlerden,

* Çalışma ortamından memnun olanların tüken-
mişlik düzeyleri hiçbir zaman memnun olma-
yanların tükenmişlik düzeylerinden,
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* Üstlerinden her zaman takdir görenlerin tü-
kenmişlik düzeyleri, hiçbir zaman takdir gör-
meyenlerden,

* Mesleğin toplumda her zaman ve çoğunlukla
hak ettiği yeri bulduğunu düşünenlerin, hiçbir
zaman hak etmediğini düşünenlerinkinden,

* Eğitim sisteminden tamamıyla ve büyük ölçü-
de memnun olanların genel tükenmişlik, duy-
gusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyleri
eğitim sisteminden hiç memnun olmayanla-
rınkinden,

* Gelecekte öğretmen olarak mesleğe devam et-
meyi düşünenlerin tükenmişlik düzeyleri,
meslekten ayrılıp çalışmamayı amaçlayanla-
rın tükenmişlik düzeylerinden daha düşük bu-
lunmuştur.

* Aylık net gelir arttıkça, genel tükenmişlik dü-
zeyinin düştüğü ve kişisel başarı düzeyinin
arttığı anlaşılmıştır.

Sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki önerilerde
bulunulmuştur;

* İşe yeni başlayan öğretmenler, tükenmişlik ve
tükenmişlikle baş edebilme konusunda bilinç-
lendirilmelidir (Örneğin adaylık dönemlerin-
de ve belli aralıklarla öğretmenlere bu konuda
hizmet içi eğitim verilmesi gibi).

* Hizmet süresi daha fazla olan deneyimli öğ-
retmenler, deneyimlerini ve bilgilerini işe yeni

başlayan öğretmenlerle paylaşmalı ve meslek-
taşlarını çalışmalarında desteklemelidirler.

* Öğretmenlik mesleğinin özveri, ilgi, mesleğe
ve insana sevgi gerektiren bir meslek olması
nedeniyle, öğretmen seçiminde bu özelliklere
sahip olan kişilere öncelik tanınmalıdır.

* Meslek seçimi, insan hayatının daha uzun bir
dönemini kapsayan kararlar, yetenek ve ilgiye
göre ilköğretimden başlayarak olgunlaşan bir
dizi kararla oluşmalıdır.

* Öğretmenlerin mesleği isteyerek seçmesi sağ-
lanmalı, verim düzeyi ve iş doyumu artırılma-
lıdır.

* Yöneticilerle çalışanlar arasında sağlıklı bir
iletişim kurulmalı, yönetici çalışanları destek-
lemeli ve güdülemelidir.

* Ülkenin eğitim politikaları belirlenirken, sınıf
mevcutlarının azaltılmasına yönelik önlemler
alınmalıdır.

* Eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlar çö-
zümlenmelidir.

* Öğretmenlik mesleğinin toplumdaki statüsü
yükseltilerek, sosyal ve ekonomik koşulları
düzeltilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

* Eğitim sisteminde her yıl ne kadar öğretmenin
mesleğinden ayrıldığı ve ayrılma nedenleri ile
yaşanmakta olan stres ve tükenmişliğin boyut-
ları aralıklı olarak değerlendirilip incelenmeli-
dir.
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