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ÖZ 

ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ VE  

TÜKENMİŞLİĞİN OKUL YÖNETİMİYLE İLGİLİ 

BOYUTLARINA İLİŞKİN KARMA BİR ARAŞTIRMA 

 
Aylin Dağcı 

Yüksek Lisans Tezi  

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı  

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Şahin Çetin 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

 
Tükenmişlik çalışanların mesleğin amacını yerine getirememesi, kendilerini 

isteksiz hissetmeleri ve duygusal yönden çökkün hissetme ile karakterize bir 

sendromdur. Tükenmişlik sendromu daha çok hizmet sektörü ve ikili ilişkilerin ağırlıkta 

olduğu meslek gruplarında sıklıkla görülmektedir. Bu bağlamda öğretmenler 

tükenmişlik sendromu için riskli bir meslek grubudur. Bu çalışmanın amacı orta öğretim 

öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi ve tükenmişliğin okul 

yönetimiyle ilgili boyutlarının incelenmesidir. Bu amaçla yapılan çalışmada, niceliksel 

veri analizi noktasında içerisinde demografik veri formu ve Maslach Tükenmişlik 

Ölçeğinin olduğu anket formu kullanılmış ve niteliksel veri analizi noktasında bireysel 

görüşmeler yapılmıştır. Çalışmaya yaş ortalaması 35,64±9,57 olan 108 erkek ve 162 

kadın olmak üzere toplam 270 öğretmen katılmıştır. Yapılan korelasyon analizi 

sonucunda tükenmişlik ile yaş ve meslekte geçen süre arasında pozitif korelasyon 

olduğu görülmüştür. Demografik değişkenler için yapılan analizler sonucunda, kadın, 

35 yaş üstü, çocuğu olan, 10 yıl üstü süre çalışmış olan, mesleğini istemeyerek seçen ve 

öğrencilere karşı tutumu mesafeli-soğuk olan öğretmenlerin tükenmişlik puan 

ortalamalarının anlamlı şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Niteliksel veri analizi için 

270 katılımcı içerisinde tükenmişlik seviyesi çok yüksek olan 10 kişi ile bireysel 

görüşmeler yapılmıştır. Tükenmişlik seviyesi yüksek öğretmenler okul yönetiminin 

genellikle soğuk, mesafeli, ön yargılı ve kutuplaştırıcı tutum ve davranışlarını 

belirtmiştir. Öğretmenler çoğunlukla adaletsizlik, fazla iş yükü, sınıf yönetimine 

karışılması, dışlanma ve sözel şiddet noktalarında yöneticilerle sorunlar yaşamaktadır. 

Öğretmenler yöneticilerin daha empatik olmalarını, adaletli yaklaşmalarını, etik 

değerlere uymalarını ve sevgi-saygı ortamı oluşturmalarının faydalı olacağını 

bildirmiştir. 

Anahtar Sözcükler:1.Orta öğretim; 2. Öğretmen; 3. Tükenmişlik. 
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Aylin Dağcı 

Master Thesis 

Department of Educational Sciences 

Educational Management and Supervision Programme 

Advisor: Asst. Prof. ŞahinÇetin 

Maltepe University Social Sciences Graduate School, 2019 

 

 
Burnout is a syndrome characterized by inability of employees to fulfill their 

goals, feeling reluctant and feeling emotionally depressed. Burnout syndrome is 

frequently seen in the service sector and occupational groups where bilateral relations 

are predominant. In this context, teachers are a risky occupational group for burnout 

syndrome.The aim of this study is to determine the burnout levels of secondary school 

teachers and to examine the dimensions of burnout related to school management.In this 

study, demographic data form and questionnaire form with Maslach Burnout Scale were 

used in quantitative data analysis point and individual interviews were conducted in 

qualitative data analysis point.A total of 270 teachers (108 male and 162 female) with a 

mean age of 35.64 ± 9.57 participated in the study. As a result of correlation analysis, it 

was seen that there was a positive correlation between burnout and age and occupational 

time. As a result of the analysis conducted for demographic variables, it was seen that 

the mean burnout scores of the teachers who were woman, over 35 years old, had 

children, worked for more than 10 years, unwillingly chose their profession and whose 

attitude towards students were distance-cold were significantly higher. For the 

qualitative data analysis, individual interviews were conducted with 10 people who had 

very high burnout level among 270 participants.Teachers with a high level of burnout 

stated that the school administration is generally cold, distant, biased and polarizing 

attitudes and behaviors. Teachers often have problems with administrators in terms of 

injustice, excessive workload, involvement in classroom management, exclusion and 

verbal violence. Teachers reported that it would be beneficial for administrators to be 

more empathizing, to approach them fairly, to follow ethical values and to create an 

environment of love and respect. 

Keywords: 1. Secondary education; 2. Teacher; 3. Burnout. 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

 

1.1. Problem 

Yapılan çalışmada araştırılan problem cümleleri şu şekildedir: 

 10. ve 11. sınıf seviyelerinde eğitim veren öğretmenlerin tükenmişlik 

düzeyleri yüksek midir? 

 Öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin yüksek olmasında okul 

yönetiminin etkisi nedir? 

 

1.1.1. Tükenmişliğin Tanımı ve Tarihçesi 

Son zamanlarda iş ortamında sıkça ortaya çıkan kişilerin özgün amaçlarından 

uzaklaşması, iş yerindeki kişilerle yaşadığı sorunlar, aşırı stres ve kaygı ile birlikte 

kendini gösteren tükenmişlik kavramı iş doyumunda azalmaya, motivasyonda düşüşe ve 

beraberinde başka psikolojik rahatsızlıkların oluşmasına neden olmaktadır. Tükenmişlik 

kavramı birçok meslek grubunda görülmekte birlikte, karşılıklı ilişkilerin temel olduğu 

(eğitim, hizmet sektörü gibi) iş alanlarında daha çok karşılaşılmaktadır 

(Çalgan,Yeğenoğlu ve Aslan, 2009; Oğuzberk ve Aydın, 2008). 

İlk olarak Freudenberger (1974) tarafından tanımlanan tükenmişlik kavramı 

sağlık çalışanlarındaki yorgunluk, düş kırıklığı ve çalışmama isteği üzerine 

incelenmiştir. Daha sonralarda kavram üzerinde çalışmalar artmış ve nedenleri 

açıklanmaya çalışılmıştır. Tükenmişlik kavramını geliştiren ve tükenmişliğin ölçümü 

konusunda önemli çalışmalar yapan Maslach ve Jackson (1981: 5) tükenmişliği şu 

şekilde tanımlamıştır: 
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Profesyonel bir çalışanın mesleğinin özgün anlamı ve amacından uzaklaşması, 

duygusal yönden kendisini tükenmiş ve isteksiz hissetmesi ve hizmet verdiği 

kişilerle artık gerçekten istekli bir şekilde uğraşmaması. 

Maslach ve Jackson (1981) tükenmişliğin üç ana boyutta oluştuğunu 

göstermiştir: duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı eksikliği. Ölçek 

çalışmalarında da bu üç ana faktör üzerinde çalışmalarını yapmışlardır. Diğer yandan 

tükenmişliği iş ortamındaki stres ile başarılı bir şekilde başa çıkamamanın sonucu 

olarak ele alançalışmacılar da bulunmaktadır (Dolunay, 2002;Kaçmaz, 2005;Üngören, 

Doğan, Özmen ve Tekin, 2010). 

 

1.1.2. Tükenmişliğin Boyutları 

1.1.2.1. Duygusal Tükenmişlik 

Tükenmişliğin en belirgin yönünü ve merkezini oluşturan bir kavramdır. 

Duygusal tükenme evresi iş stresinden dolayı kişinin gelen duygusal girdileri 

yorumlamada zorlanması ve bu karmaşıklıkta kendini ezilmiş hissetmesidir. 

Tükenmişliğin içsel boyutu olarak da düşünülebilir. İş ortamındaki kaygı ve stresle baş 

edemeyen kişi için sonraki gün işe gitmede isteksizlik ve halsizlik görülebilir. Duygusal 

olarak çökkünlük ile birlikte görülen bu isteksizlik ve halsizlik kısa zaman içinde gözle 

görülür bir hale gelmektedir. Diğer yandan işe gitme zorunluluğu bulunmaktadır ve bu 

durumda iş veriminde azalma, motivasyonunda ciddi bir düşüş ve işten ayrılma 

düşünceleri ile birlikte sürecek bir sürecin de başlangıcı olmaktadır (Akçalı, Dayanır, 

İlhan ve Babacan, 2010; Altay,Demirkıran ve Gönener,2010). 

1.1.2.2. Duyarsızlaşma 

Duygusal tükenmişlikle birlikte duyguları tanımada ve tanımlamada yaşanan 

sorun duygusal olarak donuklaşmayı (küntleşme) beraberinde getirecektir. Bu 

küntleşme çevreden duyarsızlaşma olarak yorumlanmaktadır. Duyarsızlaşmada kişi 

hizmet verdiği bireylere karşı olumsuz tavır ve duygular içinde olmaktadır. Çalışan artık 

katı, insanlarla arasına mesafe koyan, işin kalite ve önemini küçümseyen bir duygu 

durum içerisine girecektir (Uğurluoğlu, Şantaş ve Demirgil,2013). 
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1.1.2.3. Kişisel Başarı Eksikliği 

Bu evre ilk iki evrenin bir sonucu olarak görülmektedir. Duygusal tükenmişlik 

ve duyarsızlaşmanın davranışsal olarak gözlenebilir hali olarak görülen kişisel başarı 

eksikliği evresinde kişi kendini sorgulamakta ve değerlendirmektedir. Kişi işinin 

kalitesindeki azalışı görür ve kendini yetersiz algılamaya başlar. Bu gibi olumsuz 

düşünce ve duygular başarının gittikçe düşmesine ve verimin eskiye oranla daha da 

kötüye gitmesine neden olacak ve kişisel başarı eksikliği daha da artacaktır (Üngören ve 

ark., 2010). 

 

1.1.3. Tükenmişliğin Belirtileri 

Tükenmişlik kavramı çok boyutlu bir sendrom olarak incelenmektedir. Bu 

sendromun görülmesinde fiziksel, psikolojik ve davranışsal bazı belirtiler ortaya 

çıkmaktadır. 

 

1.1.3.1. Fiziksel Belirtiler 

Tükenmişliğin fiziksel belirtileri şu şekilde sıralanabilir (Arı ve Bal, 2008): 

 Yorgunluk hissi 

 Yaşanan baş ağrıları 

 Bağışıklık sisteminin zayıflaması 

 Yaşanan fiziksel hastalıklar 

 Kilo kaybının yaşanması 

 Psikosomatik rahatsızlıklar 

 Kalp ve damar rahatsızlıkları 
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 Solunum rahatsızlıkları 

 Ani kas kasılmaları 

 Ciltte kuruma ve dökülmenin görülmesi 

 

1.1.3.2. Psikolojik Belirtiler 

Tükenmişliğin psikolojik belirtileri şu şekilde görülmektedir (Kaçmaz, 2005): 

 Öfke problemler 

 Tedirginlik ve huzursuzluk hali 

 Düşük benlik saygısı 

 Olumsuz düşüncelerin artması 

 Eleştiriye karşı tahammülsüzlük 

 Karar vermede zorlanma 

 Eleştirel tutumda artış 

 Geleceğe dair karamsar düşünceler 

 

1.1.3.3. Davranışsal Belirtiler 

Gözlemlenmesi daha kolay olan tükenmişliğin davranışsal belirtilerinin bazıları 

şunlardır (Ardıç ve Polatcı, 2008): 

 Odaklanmada zorluk 

 Hata yapmada artış 

 Erteleme ve unutkanlığın artması 
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 Arkadaşlara karşı alaycı tavırlar 

 Üstlerine karşı saygısız davranışlar 

 İşin kalitesini düşürme 

 İşe geç gelme ve izinsiz gelmeme 

 

1.1.4. İş Doyumu ve Tükenmişlik 

Çalışılan ortamın, çalışanlar üzerinde birçok etkileri bulunmaktadır. Bu etkiler 

psikolojik, fiziksel veya davranışsal olsun hepsi iş doyumu kavramı içinde yer 

almaktadır. 1920’li yıllarda ortaya çıkan iş tatmini, asıl önemini 1930-1940 yıllarında 

göstermiştir. Bu önemin asıl nedeni ise iş tatmini ile çalışan sağlığı arasındaki ilişkinin 

görülmüş olmasıdır (Üngören ve ark., 2010).  

Bir başka neden ise iş doyumunun üretkenlikte oynadığı roldür. İki kavram 

arasında çok yakın ve doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Alanyazınçalışmalarında iş 

doyumu yüksek olan çalışanlarda tükenmişliğin daha az görüldüğü bilinmektedir. 

Ayrıca iş doyumu yüksek olan çalışanlarda işi yavaşlatma, verimsiz çalışma, 

devamsızlık gibi tükenmişlik faktörlerinin görülme sıklığının da az olduğu 

bilinmektedir. İş doyumu yüksek çalışanlar işlerini verimli ve iyi yapmaya gayret 

göstermekte ve tükenmişlik yaşamamaktadır (Emiroğlu, 2012). 

 

1.1.5.Tükenmişlik ve Sağlık 

Fiziksel sağlık ve psikolojik sağlık karşılıklı etkileşim halinde olan kavramlardır. 

Fiziksel bir rahatsızlığın kişinin psikolojisini etkilemesi gibi psikolojik bir rahatsızlık da 

kişinin sağlığını etkilemektedir. Tükenmişlik belirtileri içerisindeki yorgunluk ve 

halsizlik de sağlığı tehdit eden durumlardır. Tükenmişlik bedensel sağlık gibi zihin 

sağlığını da etkilediği bilinmektedir (Gündüz, 2005).  
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Tükenmişlik yaşayan birinin anksiyete, depresyon yaşaması ve bilişsel 

fonksiyonlarının azalması bilinen olgulardır. Tükenmişliğin en önemli sonuçlarından 

biri de alkol ve madde kullanımına yönelimdir. Kişiler mevcut durumlarına bir çözüm 

ve aratış olarak alkol madde kullanımına yönelmekte ve rahatsızlığın seyrinin daha da 

kötüleşmesine neden olmaktadır (Çalgan ve ark., 2009).  

 

1.1.6. Tükenmişliğe Etki Eden Faktörler 

Günümüz çalışanları sık sık tükenmişlik ile karşılaşmaktadır. Tükenmişliğin 

önlenmesi işletme ve çalışanları açısından kritik önem taşımaktadır. Tükenmişliğin 

önlenmesi ve kontrol altında tutulabilmesi için tükenmişliğin sebepleri, belirtileri ve 

sonuçlarının işletme yöneticileri tarafından ayrıntılı şekilde bilinmesi gerekmektedir. 

Ayrıca bu kapsamda yöneticilerin tükenmişliğe yol açan faktörleri göz önünde 

bulundurup işin ve çalışma şartlarının yeniden tasarlanması, iş genişletme ve iş 

zenginleştirme gibi teknikleri kullanarak tükenmişliği sonlandırabileceği 

düşünülmektedir (Aydın, 2017). Tükenmişliğe etki eden değişkenler kişisel faktörler ve 

kurumsal faktörler başlıklarında incelenebilir.  

 

1.1.6.1. Kişisel Faktörler 

Tükenmişliğe yol açan bireysel etmenler, bireyin örgütsel sebeplerden 

etkilenmesinihem azaltıcı hem de destekleyici özelliğe sahiptir. Bu yönde yapılan 

çalışmalar; yaş, cinsiyet, medeni durum, iş deneyimi, eğitim düzeyi gibi demografik 

özellikler ve işe karşı aşırı ilgi, kişilik yapısı gibi birçok kişisel faktörün tükenmişliğe 

neden olduğunu ortaya koymaktadır. Kişisel faktörler, tükenmişliğin oluşmasındaki 

bireysel özelliklerin etkilerini incelenmektedir. Her psikolojik rahatsızlık gibi 

tükenmişlikte etkili bazı bireysel özellikler vardır. Bu özelliklerden bazıları şu 

şekildedir (Karakelle ve Canpolat, 2008): 

 Rekabeti sevme 

 Saldırgan kişilik 
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 Bencil olma 

 Empati yeteneği az olma 

 Dışsal odağı (şans, kader) yüksek olan 

 Düşük öz yeterlilik 

 Yüksek standartların olması 

Kişisel özeliklerin yanında bazı demografik değişkenlerin de tükenmişlik 

üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda cinsiyete göre anlamlı 

farklılıklar olduğu görülmüştür. Kadınların erkeklere oranla daha fazla tükenmişlik 

yaşadıkları görülmüştür. Cinsiyete dayalı bu farklılığın temelinde kadınların empati 

düzeylerinin yüksek olması işe ve iş yerindekilere önem vermeleri gösterilmiştir. Diğer 

yandan yaş ve çalışma süresi gibi değişkenler ile tükenmişlik arasında negatif bir ilişki 

bulunmaktadır. Genç yaşta ve yeni iş sahibi olan çalışanların heyecanlı ve istekli 

olmaları nedeniyle işlerine daha fazla enerji harcadıkları ve çabuk yoruldukları 

görülmüştür (Aytaş, Kartalcı ve Ünal, 2011). 

 

1.1.6.1.1. Yaş 

Yapılan çok sayıda çalışma verilerine göre yaş ve tükenmişlik arasında oldukça 

güçlü bir ilişkisel bağ bulunmaktadır. Bu çalışmaların çoğunda tükenmişliğin genç yaşta 

olan çalışanlar arasında yüksek, yaşlı çalışanlar arasında ise düşük olduğu 

görünmektedir. Bu durumun; ilerleyen yaşlardaki kişilerin daha olgun, dengeli ve 

tükenmişliğe karşı daha dirençli, genç çalışanların ise duygusal tükenmeye karsı daha 

dayanıksız ve savunmasız olmalarından kaynaklandığı belirlenmiştir (Ardıç ve Polatçı, 

2009). 

Çulha (2017)’nin aktardığına göre, Chernis (1992) tükenmişliğin uzun süreli 

yaşanmasının sonuçları üzerine yapmış olduğu çalışmanın verilerine göre, erken 

yaşlarda yaşanan tükenmişlik uzun vadede olumsuz sonuçlara yol açabildiğini 

belirtmiştir. Bunun yanı sıra araştırma sonuçlarında, bu kişilerin işlerini değiştirme 
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olasılığının oldukça yüksek olduğu saptanmıştır. İlerleyen yaşlarda görülen 

tükenmişliğin de çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği saptanmıştır. Maslach’ın 

çalışmaları da Chernis’in bulgularına benzer sonuçları kapsamaktadır. Maslach 

gerçekleştirmiş olduğu araştırmalarda, genç yaşta iş hayatına atılan bireylerin 

tükenmişlikle baş etmede yetersiz kalıp işyerlerinden kolay bir şekilde ayrılabildiklerini; 

daha ileri yaşlardaki kişilerin ise geçmişte yaşamış oldukları tükenmişlikle mücadelede 

başarı ve direnç kazanmalarından dolayı genç yaştaki çalışanlara oranla daha dirençli 

olduklarını belirlemiştir. 

 

1.1.6.1.2. Cinsiyet 

Tükenmişlik ile cinsiyet değişkeni arasındaki ilişkiyi incelemek için birçok 

çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmaların bir kısmı tükenmişliğin erkek 

bireyler arasında daha yaygın tükenmişlik düzeyinde cinsiyet değişkeniyle gözlenen 

farklılık, özellikle duygusal tükenmişlik alt boyutunda belirli hale gelmektedir. Girgin 

(1995)’in ilkokul öğretmenleri üzerinde yapmış olduğu çalışmada, erkek öğretmenlerin 

duyarsızlaşma puanları kadın öğretmenlerin puanlarından daha yüksek olarak 

saptanmıştır.  

İnalı (2012)’nin aktarımına göre, Ergin (1992) doktor ve hemşireler üzerinde 

yaptığı çalışmada, erkeklerde kişisel başarı eksikliği duygusunun kadınlardan daha fazla 

olduğunu saptamıştır. Tüm bu bilgilere karşın Tümkaya (1996) öğretmenler üzerinde 

yapmış olduğu bir çalışmada erkeklerde tükenmişlik oranının kadınlardan daha fazla 

olduğunu belirlemiştir. 

 

1.1.6.1.3. İş Deneyimi ve Eğitim Düzeyi 

Gerçekleştirilen çalışmaların çoğunda eğitim düzeyi yükseldikçe tükenmişlik ile 

başa çıkma ve mücadele yetisinin artacağı düşünülürken sonuçlara bakıldığında eğitim 

düzeyi yükseldikçe tükenmişliğin de arttığı gözlemlenmektedir. Bu durumu, eğitim 

düzeyleri yüksek olan kişilerin iş ortamında aldıkları sorumluluğun daha fazla olması ve 

iş ile ilgili beklentilerinin daha fazla olması gibi etmenler doğrudan etkileyebilmektedir. 
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Bunun yanı sıra, eğitim düzeyi yüksek olan kişilerin yaşamda başarmak istedikleri, 

beklentileri daha fazladır ve bu bireyler fazla idealist ve büyük hedeflere sahiptirler. 

Fakatbu bireyler iş yaşamındaki rolleri için hazır değildirler. Dolayısıyla, gerçeklik ve 

idealleri arasında yaşanan bu çatışma hayal kırıklığı ve tükenmişlikle son bulabilir 

(Gündüz, 2005). 

 

1.1.6.1.4. İşe Aşırı Bağlılık 

İşine aşırı bağlı kişiler, çalışma hayatı dışındaki faaliyetlere çok fazla vakit 

ayıramamaktadırlar. Yapılan çalışmalarda, işe aşırı bağlılık ile stres, psikolojik ve 

fiziksel sağlık sorunları arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Kişinin 

kendisini işine aşırı derecede adaması, daha şiddetli bir biçimde tükenmişliğe eğilimli 

olduğuna dikkat çekmekte ve tükenmişliğin varoluşsal bir durum olduğunu 

belirtmektedir. Hırslı bir şekilde ve çok çalışmanın kariyer açısından yükselmeyle aynı 

anlama geldiğini düşünen kişiler belirli bir zaman sonra iş hayatından farklı bir şey 

düşünmez duruma gelebilirler. Kişilerin harcadıkları bu yoğun çaba onlarda duygusal 

tükenmeye, aşırı hırsları ise çevresindeki diğer insanlara karşı duyarsızlaşmaya neden 

olabilmektedir (İkiz, 2010). 

 

1.1.6.2. Kurumsal Faktörler 

Tükenmişlik kavramının ilk kez tanımlandığı dönemde, tükenmişliğin daha çok 

kişisel unsurların etkisiyle ortaya çıkan bir problem olduğu kabul edilmiştir. Ancak 

ilerleyen senelerde gerçekleştirilen çalışmalarda tükenmişliğin sadece kişi odaklı bir 

problem olmadığı, örgütsel etmenlerin de etkili olduğu ortaya çıkmıştır (Gündüz, 2005).  

Kurumsal (örgütsel) faktörler, bireysel faktörlere oranla kişileri tükenmeye daha 

fazla iten etkenler olarak görülmektedir. Güllüce(2006)’nin aktardığına göre, Maslach 

ve Leitter (1997) tükenmişliği etkileyen örgütsel faktörleri belirlemek amacıyla 

yaptıkları araştırmalarda, çalışan ile işletme arasındaki uyum ve uyumsuzluğun üzerine 

çalışmalar yapmışlardır. Çalışmaları sonuçlarında, çalışan kişiler ile işletme arasındaki 

uyumsuzluk ne kadar yüksek ise tükenmişlik seviyesinin de o kadar arttığı saptanmıştır. 
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Bireysel faktörlerin yanında hiç şüphesiz çalışılan çevre olan kurumunda kişi 

üzerinde etkileri bulunmaktadır. Günümüzde çalışanlar günlerinin önemli bir bölümünü 

iş yerinde geçirmektedir. Kurumsal etkiler endüstrileşme süreci ile birlikte incelenmiş 

ve önemi kavranmıştır. Tükenmişlikte etkili olan bazı kurumsal özellikler şunlardır 

(Ardıç ve Polatçı, 2009): 

 Kurum içi gerginlik ve çatışma 

 Çalışma saatlerinin aşırı ve belirsiz olması 

 İş yerindeki sosyal desteğin az oluşu 

 İş yeri rol belirsizliklerinin olması 

 İş yeri fiziksel şartlarının yetersiz oluşu 

 İş yeri can güvenliğinin olmaması 

 İş yeri cinsel veya fiziksel tacizin olması 

 İş yeri araç ve gereçlerinin eksik oluşu 

 

1.1.6.2.1. Adaletsiz Davranış 

Belirli bir kurumda çalışan bireylerin, örgütsel karar ya da politikaların 

doğruluğuna dair görüşlerini belirten adalet kavramı, aynı zamanda bu kurumun çalışan 

her kişi için tutarlı ve eşit kurallara sahip olması anlamına gelmektedir. Kurumdaki 

işlerin ve iş yükünün paylaşımındaki eşitsizlikler, yöneticilerin terfi ve kariyer 

planlamalarını hakkaniyetli ve eşit bir şekilde gerçekleştirmemeleri, yaşanılan 

anlaşmazlıklarda tarafların kendilerini savunmalarında eşitsizlik ya da belirli bir tarafı 

destekleme gibi durumlar kurum içi adaletsizliği oluşturmaktadır. Bahsedilen iş 

yerindeki adaletsizlik, çalışanla iş ortamı arasında önemli seviyede bir uyum 

bozukluğuna yol açmaktadır.  
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Çalışan kişilerin, kuruma duymuş olduğu güven duygusu azalır ve zamanla 

kaybolur. Çünkü bu durum, yetkili insanların dürüst olmadıklarını ve çalışanlara karşı 

saygı duymadıkları durumunu göstermektedir (Gündüz, 2005). Yeniçeri ve arkadaşları 

(2009), Şeşen (2010) ve Çalışkan (2014) örgütsel adalet kavramının tükenmişlik 

üzerinde etkili olduğunu belirtmiş ve örgütsel adaletin işi sevme ve motivasyon 

noktasında önemli bir parametre olduğunu göstermiştir. 

 

1.1.6.2.2. Değerler 

Değer, kişilerin neyin iyi, neyin kötü olduğuna dair sahip olduğu inançlar 

bütünüdür. Kişinin değer yargıları ile çalıştığı işletmenin misyonu ve hedeflerinin 

örtüşmesi, kişinin iş yaşamını olumlu yönde etkilemektedir. Bireyin ve kurumunun 

değerleri arasında yaşanan uyumsuzluk, başka bir söyleyişle değer çatışması, 

tükenmişliğin her üç boyutuyla ilişkili bulunmuştur. Değerler, iş yaşamı ile ilgili hedef 

ve beklentilerin bilişsel ve duyuşsal olarak gücünü ifade eder. Değerler, çalışanlar 

açısından çalıştığı kuruma yararlı olmak amaçlı motivasyonu desteklerken, kurum 

idealleri için çalışmayı da birlikte getirmektedir. Çalışan kişiler kurumun misyon ve 

vizyonunu benimseyerek üst seviyede performanslar gösterebilmektedir (Güllüce, 

2006). 

 

1.1.6.2.3. İş Yükü 

Aşırı iş yükü, kişilerde görülen yönetsel tükenmişlik kaynaklarının başında gelen 

bir etmendir. Aşırı iş yükü, belirli bir zaman içinde işi sonuçlandırma zorunluluğu, 

çalışan kişinin işin niteliklerine göre yetersiz olması ya da işin standardının yüksek 

olmasını ifade etmektedir. Tükenmişlik riskinin yüksek olduğu mesleklerin neredeyse 

hepsinde, aşırı iş yükünün ortak faktör olduğu belirlenmiştir. Bir iş için uygun yeterlikte 

olmayan bireyin verilen işi iyi yapmaya çalışması strese yol açmaktadır. Çok zor, çok 

kolay veya monoton işler kişiyi olumsuz biçimde etkilemekte ve tükenmişliğin kaynağı 

olabilmektedir (Kayabaşı, 2008). 
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1.1.7. Tükenmişlik Kuramları 

Tükenmişlik kendi içerisinde bireysel ve kurumsal faktörlerden etkilenen 

dinamik bir yapıdır. Bu dinamik yapının anlaşılması için çeşitli kuramlar geliştirilmiş ve 

tükenmişlik açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

1.1.7.1. Alderfer’in ERG (Existence-Relatedness-Growth) Kuramı 

İnalı(2012)’nin aktardığına göre, ClaytonAlderfer (1972) tarafından Maslow’un 

ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisini basitleştirerek oluşturulmuştur bir motivasyon kuramıdır. 

Kuramda gereksinimler daha basit biçimde sıralanmıştır ancak Maslow’un kategorize 

edişi gibi bir sıralama, asıl olarak alınmaktadır. Temelde ilke aynıdır. İlk olarak en alt 

sıradaki ihtiyaçlar giderilmeli, daha sonrasında üst düzeydeki gereksinimlerin 

doyurulması sağlanmalıdır. ERG teorisinde Alderfer üç grup gereksinimden 

bahsetmektedir. Bunlar var olma gereksinimi, aidiyet/ilişki kurma gereksinimi ve 

gelişme gereksinimi şeklinde sıralanmaktadır. 

 

1.1.7.2. Herzberg Kuramı 

İnalı(2012)’nın aktarımına göre, Herzberg (1971), iki faktör kuramını 

geliştirmek adına 28.000 çalışandan elde ettikleri verileri ele almış ve incelemişlerdir. 

Bu kuramda, kişilerin içsel durumu değil, iş yaşamında ulaşmak istedikleri hedefler ve 

kaçındıkları durumlar listelenmiştir. Bu kurama göre, iş hayatında çalışanların pesimist 

olmasına neden olan ve işten ayrılmasına ve tatminsiz olmasına yol açan bazı hijyenik 

faktörler ile iş hayatında çalışanı mutlu eden, işine bağlayan, özendirici ya da tatmin 

edici etmenler birbirinden belirli çizgilerle ayrılmalıdır. Gerçekleştirilen araştırmalar 

çalışanın pesimist olmasına yol açan ve işinden soğumasına yol açan etmenleri hijyen 

faktörleri olarak nitelendirmiştir. Bu adlandırmanın en temelinde söz konusu etmenlerin 

çalışanın çalıştığı yerden kopmasına neden olan, çalışanı kurumundan ayıran etmenler 

olması bulunmaktadır.  

  

https://www.e-motivasyon.net/alderferin-e-r-g-kurami-existence-relatedness-growth-theory.html


13 
 

Hijyen etmenleri isimli koruyucular, yani iş ile doğrudan ilgili olmayan, çevresel 

etmenler; ücret, çalışanlar arası ilişkiler, çalışma şartları, işletme yönetimi ve politikalar 

ile aksine çalışanı özendiren, olumlu yönde çalışanı teşvik eden, işine bağlı şekilde 

çalışılmasını ve işinden tatmin olmasını sağlayan içsel faktörler ise, bir işi başarıyla 

sonuçlandırmanın getirdiği mutluluk, iş hayatında başarılarla anılma, takdir edilme ve 

ödüllendirilme, istek, tutku, yetenek ve bilgilerine uyumlu bir meslekte çalışma, iş 

alanında yeterli yetki ve sorumluluğa sahip olma, terfi imkanına sahip olma, işinde 

bireysel gelişimini tamamlama ve çevreye olumlu yönde katkılar verebilmektir (Aydın, 

2017). 

 

1.1.7.3. Victor H. Vroom’un Beklenti Kuramı 

Vroom kuramında bir davranışı başlatabilmek için yalnızca ihtiyaçların yeterli 

olmadığını, bireyin davranışa odaklanabilmesi için geleceğe dair beklentilerinin 

bulunması durumunun üzerinde durmuştur. Herzberg’in çift etken kuramı, kişiyi motive 

eden iş rollerine ait sebepleri araştırmaya yönelikken beklenti kuramı, bireysel 

farklılıkların güdüdeki etkisini açıklamayı hedeflemektedir. Bu kurama göre iş 

yaşamındaki başarı, büyük ölçüde ödüllendirilmiş davranışın bir sonucudur 

(Vroom,Porter veLawler, 2005). 

Arzulama derecesi, belirli bir ödüle sahip olma arzusunun kendisidir. Aynı ödül, 

bir kişi için çok fazla arzu edilirken diğer bir kişi için daha çok arzulanır olabilmektedir. 

Birey, bir sonuca varmak adına pozitif veya negatif bir seçimde bulunabilir ya da 

kayıtsız bir tutum gösterebilir (Oliver, 1974).  

Çalışan bireyler bir hedefe ulaşmayı arzuluyorsa, yani tercih olumlu yönde ise 

arzulama derecesi olumlu, bir amaca ulaşmaya dair çok fazla ilgi duymuyorsa, yani 

tercih negatif ise arzulama derecesi de negatif olabilmektedir. Bekleyiş, kişinin birtakım 

davranışlarının belirli sonuçları olacağına dair inancının gücünü simgelemektedir. 

Zihinsel veya fiziksel çabanın istenilen olumlu bazı sonuçları getireceği inancının 

yüksek olması halinde kişi, daha çok çaba sarf etmektedir (Çulha, 2017). 
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1.1.7.4. Veninga ve Spradley Tükenmişlik Modeli 

Bu modele göre tükenmişlik, beş basamaklı bir süreç olarak tanımlanmaktadır. 

Bu basamakların ilki, ‘balayı’ şeklinde nitelendirilir kişinin enerji ve heyecanının en 

yüksek seviyelerde olduğu evredir. İkinci basamak ise ‘yakıt azalması’ şeklinde 

adlandırılır. Bu evrede kişide iş verimliliğinde düşüş, yaşanan uyku sorunları, 

uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımında artış ve yorgunluk gibi birtakım şikayetler 

gözlenebilmektedir. Üçüncü evrede hastalıklar kronikleşmeye başlar, öfke, depresyon 

gibi problemler belirir.  Esas krizin yaşandığı dördüncü evrede semptomlar akut bir hal 

alır ve tükenmişlik bireyin zihnini ele geçirir. Son olarak beşinci evrede ise kişi baş 

etme adına verdiği mücadeleyi başarısızlıkla bitirir ve umudunu yitirir iş hayatındaki 

başarısında düşüş gözlemlenir (Budak ve Sürgevil, 2005). 

Dürüstlüğün bulunmadığı daha çok; adalet, ahlak ve hakkaniyet ile ilgili temel 

beklentilerin bir şekilde göz ardı edildiği ve çalışan kişilerin örgütlerinin dürüstlükten 

uzak olduğuna inanmaları halinde örgütsel sinizm gözlemlenmektedir. Sinizm yaşanılan 

tecrübeler sonucu gelişen öğrenilmiş bir düşünce olduğu şeklinde de açıklamalar 

bulunmaktadır (Budak ve Sürgevil, 2005). 

 

1.1.8. Tükenmişliği Önleme 

Tükenmişliğin önlenmesi için bazı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden 

bazıları şu şekilde sıralanabilir (Çalgan,Yeğenoğlu ve Aslan, 2009): 

 Farkındalık: tükenmişliğin farkında olmak her rahatsızlığın sağaltımı ve 

tedavisi için ilk aşamadır. 

 Stresi belirlemek: tükenmişliğin temelinde iş yerindeki stresörler 

olduğundan bunların iyi bir şekilde belirlenmesi ve tanımlanması gerekmektedir. 

 Beklenti ve sorumluluklar: çalışan kendine istenenden fazla sorumluluk 

yüklemiş veya fazla beklenti içinde olabilir. Bu durumların belirlenmesi ve düşüncelerin 

yeniden organize edilmesi gerekmektedir.  



15 
 

 Sosyal destek: tükenmişlik bireysel bir durum olarak görülse de 

çoğunluklar kurumsal bir olgudur. Bu nedenle iş yerinde sosyal desteği sağlayacak 

destek ağının oluşturması faydalı olacaktır. 

 

1.1.9. Öğretmenlerde Tükenmişlik 

Bu bölümde alanyazındaöğretmenlerde tükenmişlik üzerine yapılan çalışmalara 

yer verilecektir. 

Öğretmenlik mesleği getirdiği sorumluluklar gereği sürekli insan ilişkilerine 

dayalı olması, fedakarlık gerektirmesi ve sonuçlarının çeşitliliği açısından zor bir 

meslektir. Bu nedenle tükenmişlik öğretmenler için bir risk faktörüdür (Baltaş ve Baltaş, 

1993). Dworki (2001) çalışmasında, eğitim sistemlerindeki bozulmaların, öğretmene 

verilen değerin azalmasının, yeterlilik ve tecrübe arasındaki uçurumların ve 

beklentilerin olumsuz sonuca ulaşmasının öğretmenlerde tükenmişliğe neden olduğunu 

belirtmiştir. 

Yapılan çalışmalarda, Budak ve Sürgevil (2005) çevresel faktörlerin (sınıf 

ortamı, veliler, coğrafya vb.) ve Pines ve Aranson (1988) kurumsal faktörlerin (yönetici 

tutumu, iş yükü, örgütsel adalet vb.) öğretmenlerdeki tükenmişlik olgusunu etkileyen 

değişkenlerden bazıları olduğunu belirtmiştir.Seferoğlu, Yıldız ve Yücel (2014) 

çalışmasında, erkek öğretmenlerde tükenmişliğin daha yüksek olduğunu göstermiştir. 

Ayrıca 20-30 yaş aralığında olan, 1-5 yıllık tecrübesi olan, ön lisans mezunu olan ve 

devlet okullarında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik ve alt boyut puan ortalamalarının 

daha yüksek olduğunu belirtmiştir. 

Başol ve Altay (2009) çalışmalarında cinsiyete göre öğretmenlerin tükenmişlik 

düzeylerinin farklılaştığını belirtmiştir. Kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere oranla 

duyarsızlaşma boyutundan daha yüksek puan aldıkları görülmüştür. Diğer yandan bekar 

olan öğretmenlerin evlilere göre tükenmişlik düzeylerinin yüksek olduğu sonucu elde 

edilmiştir.Farber (1984) öğretmenlerdeki tükenmişliğin açıklanmasında sınıfların 

kalabalık olması, duyarsız öğrenciler, disiplinde yaşanan sorunlar, istem dışı tayinler, 

yönetim ile çatışmalar gibi değişkenlerin etkili olduğunu savunmuştur. 
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Avşaroğlu, Deniz ve Kahraman (2005) çalışmalarında erkek öğretmenlerin 

tükenmişliklerinin yüksek olduğunu iş ve yaşam doyumlarının da düşük olduğunu 

göstermiştir.  Yaş için ise 21-30 yaş arası kişisel başarı eksikliğinin çok olduğunu, 51 

yaş üzerinde duyarsızlaşmanın yüksek olduğunu ve 41-50 yaş arası duygusal 

tükenmenin yüksek olduğunu göstermiştir. Hizmet süresi için en yüksek duygusal 

tükenme 21-25 yıl arasında; en yüksek duyarsızlaşma ve kişisel başarı eksikliği 1-5 yıl 

arasında olduğu görülmüştür.Ertürk ve Keçecioğlu (2012) çalışmalarında tükenmişlik 

ile iş betimlemeleri arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermiştir. Korelasyon analizi 

sonucunda işten memnuniyetsizlik arttıkça, yönetimin tutumu olumsuz oldukça, birlikte 

çalışılan kişilerle ilgili olumsuz duygular arttıkça, alınan ücret azaldıkça tükenmiş 

puanlarında anlamlı bir artış görülmektedir. 

Dolunay (2002) mesleğini severek yapan öğretmenlerde tükenmişliğin daha az 

olduğunu belirtirken Kırılmaz ve arkadaşları (2003) mesleğini isteyerek seçen 

öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin istemeyerek seçenlere oranla daha düşük 

olduğunu belirtmiştir.Kan (2008) okul öncesi öğretmenler ile yaptığı çalışmasında 6-10 

yıl çalışan öğretmenlerde tükenmişliğin daha yüksek olduğunu bulmuştur. Diğer yandan 

mesleğini isteyerek yapmayan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri anlamlı şekilde 

yüksektir. Gündüz (2005) çalışmasında eğitim fakültesi mezunu olan ve sosyal destek 

almayan öğretmenlerin tükenmiş düzeylerinin anlamlı şekilde yüksek olduğunu 

belirtmiştir. 

Cemaloğlu ve Kayabaşı (2007) çalışmalarında disiplin yönetimi ile tükenmişlik 

arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Elde edilen bulgulara göre sınıfta düzenin ve sorunların 

öğretmen tarafından ortaya çıkmadan önce çözülmesi (Kounin modeli) ve kuralcılık 

modelini (Glasser modeli) kullanan öğretmenlerin tükenmişlik seviyelerinde düşüş 

olacağı görülmüştür.Otacıoğlu (2008) müzik öğretmenleri ile yaptığı çalışmasında 

erkek, özel sektörde çalışan ve yöneticilerinden takdir görmeyen öğretmenlerde 

tükenmişlik puanlarının daha yüksek olduğunu belirtmiştir. 
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1.2. Amaç 

Tükenmişlik yaşadıkları belirlenen önemli bir grup öğretmenlerdir. Diğer 

mesleklerde olduğu gibi öğretmenlerde de tükenmişliğin olumsuz sonuçları 

gözlenmektedir. Lise kademelerindeki öğretmenler, öğrenciler ve ailelerle en çok 

iletişim halinde olan bireylerden bazılarıdır. Dolayısıyla yoğun insan ilişkileri içinde 

olan lise öğretmenlerin tükenmişlik yaşama ihtimalleri diğer bireylere kıyasla daha 

fazladır. 

Bu düşünceden hareketle bu çalışmanın konusu, Eğitimcilerde Tükenmişlik ve 

Tükenmişliğin Okul Yönetimi ile İlişkisi: 10. ve 11. Sınıf Kademlerinde Görevli 

Öğretmenlerin Üzerinde Bir Araştırma olarak belirlenmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, resmi ve özel ortaöğretim okullarında görev yapan orta 

öğretim öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerini belirlemek ve tükenmişliğin okul 

yönetimi ile ilgili boyutlarını incelemektir. 

Bu araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. İstanbul ili Pendik ve Maltepe ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin 

tükenmişlik düzeyi nedir?  

2. Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyi  

 Cinsiyete  

 Yaşa  

 Çalıştığı okul türüne (özel/devlet) 

 Medeni duruma  

 Çocuk sayısına  

 Branşa  

 Mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

3. Öğretmenlerin tükenmişliğin okul yönetiminden kaynaklanan nedenleri 

nelerdir? 

4. Okul yönetiminin hangi tutum ve davranışları öğretmenlerde tükenmişlik 

hissine neden olmaktadır? 
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1.3. Önem 

Bu araştırma ile: 

1. Ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin sürekli değişen 

ekonomik, sosyal ve teknolojik değişimlerin öğretmenlik mesleğinde ve 

ders öğretiminde ortaya çıkardığı değişiklikleri olumlu ve olumsuz 

yanlarıyla değerlendirilebileceği;  

2. Özellikle orta öğretim kurumlarında öğrencilerin yaş gruplarına ve 

sosyal-ekonomik yapılarına göre öğretim tekniklerinde ve geri dönüt 

bilgilerinde okulun bulunduğu çevre ve sosyal yapıya göre değişimler 

yaşanabileceği; 

3. Ortaöğretim kurumlarında yapılacak olan tükenmişlik seviyesi 

değerlendirilmesi, buralarda belirlenecek araştırma yeterliliklerinde 

kullanılabileceği; 

4. Öğretmenlerden nitelikli eğitim hizmeti yapmalarını bekleyebilmek için 

onlara stres ve baskıdan uzak, destekleyici bir çalışma ortamı 

sağlanabileceği; 

5. Orta öğretim kurumunda görev alan öğretmenlerin tükenmişlik 

sebeplerinin okul yönetimiyle ilgili olabileceği; 

6. Orta öğretim kurumlarındaki okul yönetiminin öğretmenlerin 

tükenmişliğine sebep olabileceği; 

7. Tükenmişlik kavramının daha anlaşılır kılınması araştırmamızın 

gerekliliğini ortaya çıkaracağı umulmaktadır. 

 

1.4. Varsayımlar 

Bu çalışmada: 

1. Öğretmenlerin cevaplarında samimi ve içten oldukları, 

2. Seçilen çalışma grubunun evreni temsil ettiği, 

3. Kullanılan ölçme araçlarının ölçülen özelliği iyi bir şekilde ölçtüğü 

varsayılmıştır. 
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1.5. Sınırlılıklar 

Yapılan çalışma; 

1. 10. ve 11. Sınıf öğretmen örneklerimi ile, 

2. Öğretmenlerde gözlenen tükenmişlik kavramı ile, 

3. İstanbul ili Pendik ve Maltepe ilçelerinde çalışan öğretmenler ile 

sınırlıdır. 

 

1.6. Tanımlar 

Tükenmişlik: Profesyonel bir çalışanın mesleğinin özgün anlamı ve amacından 

uzaklaşması, duygusal yönden kendisini tükenmiş ve isteksiz hissetmesi ve hizmet 

verdiği kişilerle artık gerçekten istekli bir şekilde uğraşmaması. 
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BÖLÜM 2. YÖNTEM 

 

2.1. Araştırma Modeli 

Araştırma, tarama modelinde yapılacak bir çalışmadır. Tarama modelinde örnek 

olay modeli ve ilişkisel tarama modeli olarak iki alt başlık bulunmaktadır. Bu çalışmada 

nitel veri analizinde örnek olay modeli ve nicel veri analizinde ilişkisel tarama modeli 

tercih edilmiştir. Örnek olay modeli, bir ya da daha fazla olgunun belirli bir grup ya da 

sistem üzerindeki etkilerinin derinlemesine incelenmesi olarak tanımlanmaktadır. Örnek 

olay modelinde yapılan görüşmeler sonrasında tema ve başlıkların belirlenmesinde nitel 

veri analizi tercih edilmiştir. İlişkisel tarama modelinde korelasyon modeli (iki veya 

daha çok sayıda değişken arası değişim ve ilişkinin incelenmesi) ve karşılaştırma türü 

ilişkisel tarama modeli (belirli bir sonucun oluşmasına neden olan faktörlerin 

incelenmesi) kullanılmıştır (Karasar, 2005). İlişkisel tarama modelinde Pearson 

Korelasyon Analizi kullanılırken; karşılaştırma türü ilişkisel tarama modelinde bağımsız 

örnek t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. 

Tükenmişlik düzeyleri, var olan ve olması gereken şekliyle ortaya çıkarılmaya 

çalışılacaktır.Tükenmişlik seviyeleri tutum ve davranış ölçekleri, ortaöğretim 

öğretmenleri üzerinden taranarak saptanmaya çalışılacaktır. Ayrıca, sosyal, kültürel ve 

ekonomik farklılıkların tükenmişlik üzerindeki etkileri ilişkisel olarak aranacaktır. 

Araştırma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada veri toplama aracı olarak, Maslach 

Tükenmişlik Ölçeğinden yararlanılacak; ayrıca orta öğretim öğretmenlerin demografik 

ve mesleğe ilişkin bazı görüşlerini tespit etmek amacıyla araştırmacı tarafından 

hazırlanan kişisel bilgi formunu içeren anket kullanılacaktır. Bu kısım daha çok tarama 

çalışması düzeyinde yürütülecek ve tükenmişlik demografik özellikler boyutunda 

incelenecektir. 

 İkinci aşamada ise Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin sonucunda tükenmişlik 

seviyeleri yüksek olan öğretmenlerin tükenmişliklerinin okul yönetimi ile ilgili 
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boyutları nitel veri toplama yöntemi ile incelenecektir. Bu kısım örnek olay çalışması 

temelinde yürütülecektir. Tükenmişlik olgusu bireyler üzerinde neden-sonuç detayında 

ve sonuçların kişiler üzerinde yarattığı etkiler esas alınarak incelenecektir. Örnek olay 

ilgili konunun derinlemesine incelenmesi ve bireysel farklılıkların daha çok göz önünde 

tutulması noktasında, olgunun farklı açılardan araştırılması imkanını sunacaktır. 

 

2.2. Çalışma Grubu 

Yapılan çalışmaya, uygulama için yakınlık ve araştırmacının ilgili bölgelerde 

çalışmış olması nedenleri ile İstanbul ili Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerindeki Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli orta öğretim kurumlarında çalışmakta olan, yaş 

ortalaması 35,64±9,57 olarak hesaplanan 108 erkek ve 162 kadın olmak üzere toplam 

270 öğretmen katılmıştır. Çalışmada kolay örnekleme metodu tercih edilmiştir. Bu 

metodun tercih edilmesinde, ilgili konunun öğretmen örnekleminde araştırılacak olması 

ve bürokratik işlemlerin araştırmanın önünü tıkayıcı özelliği göz önüne alınmıştır. İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüklerinden Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerindeki özel ve devlet 

okullarının listesine ulaşılmış ve ilgili okullara yapılacak çalışma için gerekli bilgilerin 

yer aldığı araştırma izin dilekçesi yazılmıştır. Araştırma için gerekli izni veren okullarda 

çalışmaya başlanmış ve gönüllü katılım gösteren öğretmenler ile çalışma yapılmıştır. Bu 

nedenlerle araştırmacı örnekleme ulaşmak ve çalışmayı yeterli sürede tamamlayabilmek 

için kolay örnekleme metodunu tercih etmiştir. 

 

2.3. Veri Toplama Araçları 

2.3.1. Demografik Veri Formu 

Katılımcıların yaş, cinsiyet, branş vb. demografik özelliklerinin sorulduğu ve 

araştırmacı tarafından oluşturulan veri formudur. Demografik veri formu Ek 1’de 

verilmiştir. 
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2.3.2. Maslach Tükenmişlik Ölçeği 

Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen ve Ergin (1993) tarafından 

Türkiye’de güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılan ölçektir. Ölçekte tükenmişliği 

duygusal tükenmişlik (İşimden soğuduğumu hissediyorum), duyarsızlaşma (İşim gereği 

bazı kimselere sanki insan değillermiş gibi davrandığımı fark ediyorum) ve kişisel 

başarı eksikliği (İşim gereği karşılaştığım insanların ne hissettiğini hemen anlarım) 

boyutları ile ölçek toplam 22 madde bulunmaktadır. Ölçek çalışmasında Cronbach 

Alpha iç tutarlılık katsayıları duygusal tükenme için 0,90, duyarsızlaşma için 0,79 ve 

kişisel başarı eksikliği için 0,71 olarak hesaplanmıştır. Uyarlama çalışmasında 

CronbachAlpha iç tutarlılık katsayıları duygusal tükenme için 0,83, duyarsızlaşma için 

0,65 ve kişisel başarı eksikliği için 0,72 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada iç tutarlılık 

katsayıları sırasıyla 0,88; 0,77 ve 0,80 olarak bulunmuştur. Ölçek 5’li Likert tipindedir 

ve alınan puan 0-110 arasında değişmektedir.Maslach Tükenmişlik Ölçeği Ek 2’de 

verilmiştir. 

 

2.3.3. Bireysel Görüşme Formu 

Bireysel görüşme formu alanyazın çalışmalarında öğretmenlerin tükenmişlik 

düzeylerinin oluşumunda etkili okul yönetimi kavramı ve özellikleri göz önüne alınarak 

hazırlanmıştır. Tükenmişliği yüksek olarak hesaplanan öğretmenlerin, okul yönetimi ile 

ilişkilerinin belirlenmesi için araştırmacı tarafından hazırlanan formdur. Formun 

içerisinde “Okul yönetimi ile okul içi ilişkileriniz nasıldır?”, “Mesleki noktada okul 

yönetimi ile sorunlar yaşar mısınız?” ve “Mesleki noktada okul yönetiminin 

değişmesini istediğiniz yanlar var mıdır?” şeklinde 3 adet soru bulunmaktadır. 
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2.4. İşlem 

Çalışmanın ilk aşamasında anket formu kullanılarak katılımcılar arasında 

tükenmişlik seviyesi yüksek olan öğretmenler saptanacaktır. Bu saptamanın ardından 

hazırlanana demografik forma göre tükenmişliğin bireysel ve okul yönetimi 

boyutundaki nedenleri incelenecektir. 

 

2.5. Verilerin Analizi 

Elde edilen verilerin analizinde SPSS.24 (Statistical PackageforSocialSciences) 

ve MAXQDA.10 programları kullanılmıştır. Verilerin analizinden önce veri setinin 

normallik incelemeleri yapılmıştır. Normal dağılımın incelenmesi noktasında z puan 

dağılımı, normallik grafikleri, kutu grafikleri, eğiklik-basıklık değerleri, değişim 

katsayısı ve çeyrekler arası sapmalar incelenmiştir. İlgili analiz ve veriler sonucunda 

veri setinin normal ve normale yakın dağılım gösterdiği belirlenmiş ve parametrik 

testlerin kullanımına karar verilmiştir. Nicel analiz sürecinde frekans analizi, 

betimleyici istatistik, bağımsız örnek t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

kullanılmıştır. Nitel analiz sürecinde tükenmişlik seviyesi yüksek öğretmenlerden elde 

edilen yanıtlar oluşturulan temalar altında gruplandırılmıştır. 
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BÖLÜM 3. BULGULARVE YORUMLAR 

 

Bu bölümde elde edilen veriler sunulmuş ve devamında ilgili bulguların 

alanyazın çalışmaları ile destekli yorumlarına yer verilmiştir.  

3.1. Nicel Analiz Sonuçları 

Tablo 1’de çalışma grubu için demografik değişkenlerin sayı ve yüzde dağılımı 

verilmiştir. 

Tablo 1. Demografik Değişkenler İçim Sayı ve Yüzde Dağılımı 

Değişken Kategori n % 

Cinsiyet  
Kadın 162 60,0 

Erkek 108 40,0 

Yaş  
34 yaş altı 152 56,3 

35 yaş üstü 118 43,7 

Medeni durum 
Evli 146 54,1 

Bekar 124 45,9 

Çocuk durumu 
Evet 94 34,8 

Hayır 176 65,2 

Çocuk sayısı 
Tek çocuk 32 11,9 

2 çocuk 62 23,0 

Maddi durum 
İyi 94 34,8 

Orta 176 65,2 

Çalışılan kurum 
Özel 204 75,6 

Devlet 66 24,4 

Branş  

Sosyal bilimler 96 35,6 

Matematik ve fen bilimleri 96 35,6 

Uygulamaları bilimler (spor, resim, müzik) 44 16,3 

Yabancı diller 34 12,6 

Meslekte geçen süre 
9 yıl altı 158 58,5 

10 yıl üstü 112 41,5 

Mesleği seçimi 
İsteyerek  258 95,6 

İstemeyerek 12 4,4 

Öğrencilerin tutumu 
Sıcak-samimi 240 88,9 

Mesafeli-soğuk 30 11,1 

Toplam 270 100 
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Değişken Kategori n % 

Öğrencilere karşı 

tutum 

Sıcak-samimi 238 88,1 

Mesafeli-soğuk 32 11,9 

Toplam 270 100 

n= kişi sayısı; %= yüzdelik dağılımlar 

Yapılan çalışmaya 162 kadın ve 108 erkek olmak üzere 270 kişi katılmıştır. 34 

yaş altı olan 152 kişi varken 35 yaş üstü olan 118 kişi vardır. Evli olan kişi sayısı 146 

iken bekar olanların sayısı 124’tür. Katılımcılardan 94’ünün çocuğu varken 176’sının 

çocuğu yoktur. Tek çocuğu olan 32 kişi iki çocuğu olan 62 kişi vardır. Maddi durumu 

iyi olan 94 kişinin yanında maddi durumu orta olan 176 kişi bulunmaktadır. 

Çalışma grubunun 204’ü özel okullarda, 66’sı ise devlet okullarında 

çalışmaktadır. Sosyal bilimler branşından 96 kişi, matematik ve fen bilimleri branşından 

96 kişi, uygulamaları bilimler branşından (spor, resim, müzik) 44 kişi ve yabancı diller 

branşından 34 kişi bulunmaktadır. 9 yıl altı sürede meslekte bulunan kişi sayısı 158 iken 

10 yıl üstü meslekte olan kişi sayısı 112’dir. Mesleğini isteyerek seçen 258 kişi varken 

istemeyerek seçen 12 kişi bulunmaktadır. 

Katılımcıların 240’ı öğrencilerin kendisine karşı tutumunu “sıcak-samimi” 

olarak değerlendirirken 30 katılımcı öğrencilerin kendisine karşı “mesafeli-soğuk” 

olduğunu belirtmektedir. Öğrencilere karşı tutumu sıcak-samimi olan 238 kişi varken 

mesafeli-soğuk olan 32 kişi vardır. Mezun olduktan sonra iş bulan 208 kişi ve iş 

bulamayan 62 kişi vardır.  

Bu araştırmanın yanıt aradığı ilk soru öğretmenlerdetükenmişlik düzeyinin ne 

olduğudur. Bu amaçla gerçekleştirilen betimleyici analize ilişkin sonuçlar Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2. Araştırma Ölçek ve Alt Boyutlar için Betimleyici İstatistiksel Tablo 

Ölçek/Altboyutlar min max    ss 

Duygusal Tükenmişlik 8 38 17,01 5,89 

Duyarsızlaşma 8 25 12,47 3,04 

Kişisel Başarı Eksikliği 21 38 31,56 3,53 

Maslach Tükenmişlik Ölçeği 46 88 61,04 8,26 

min= minimum değer; max=maksimum değer; x =ortalama; ss: standart sapma 
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Analiz sonucunda Maslach Tükenmişlik Ölçeği46-88 puan aralığında, duygusal 

tükenmişlik altboyutu 8-38 puan aralığında, duyarsızlaşmaaltboyutu 8-38 puan 

aralığında ve kişisel başarı eksikliği altboyutu 21-38 puan aralığında hesaplanmıştır.  

Kadın ve erkeklerin Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve alt boyut toplam puan 

ortalamaları arasındaki farklılık bağımsız örnek t testi ile incelenmiştir. 

 

Tablo 3. Cinsiyet İçin Maslach Tükenmişlik Ölçeğive Alt Boyut Toplam Puan 

Ortalamaları Arası Farkın İncelemesi 

Ölçek/Altboyut Cinsiyet n    ss t sd p 

Maslach Tükenmişlik 

Ölçeği 

Kadın 162 61,88 8,81 2,038 268 0,043 

Erkek 108 59,80 7,24 

Duygusal 

Tükenmişlik  

Kadın 162 17,48 6,29 1,600 268 0,111 

Erkek 108 16,31 5,17 

Duyarsızlaşma 
Kadın 162 12,70 3,25 1,573 268 0,117 

Erkek 108 12,11 2,66 

Kişisel Başarı 

Eksikliği 

Kadın 162 31,69 3,17 0,732 268 0,465 

Erkek 108 31,37 4,02 

n= kişi sayısı; x =ortalama; ss= standart sapma; t= istatistik değeri; sd= serbestlik derecesi; p=anlamlılık değeri 

Yapılan analiz sonucunda kadın ve erkeklerin Maslach Tükenmişlik Ölçeği 

(t(268)= 2,038; p<0,05)toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo incelendiğinde, kadınların Maslach Tükenmişlik Ölçeği puan ortalamalarının 

erkek öğretmenlere kıyasla anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. 

34 yaş altı ve 35 yaş üstü olan katılımcıların Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve alt 

boyut toplam puan ortalamaları arasındaki farklılık bağımsız örnek t testi ile 

incelenmiştir. 
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Tablo 4. Yaş İçin Maslach Tükenmişlik Ölçeğive Alt Boyut Toplam Puan 

Ortalamaları Arası Farkın İncelemesi 

Ölçek/Altboyut Yaş n    ss t sd p 

Maslach 

Tükenmişlik Ölçeği 

34 yaş altı 152 59,39 8,38 -3,815 268 0,000 

35 yaş üstü 118 63,17 7,64 

Duygusal 

Tükenmişlik  

34 yaş altı 152 16,26 6,26 -2,403 268 0,017 

35 yaş üstü 118 17,98 5,24 

Duyarsızlaşma 
34 yaş altı 152 11,82 3,04 -4,108 268 0,000 

35 yaş üstü 118 13,31 2,84 

Kişisel Başarı 

Eksikliği 

34 yaş altı 152 31,32 3,28 -1,283 268 0,192 

35 yaş üstü 118 31,88 3,82 

n= kişi sayısı; x =ortalama; ss= standart sapma; t= istatistik değeri; sd= serbestlik derecesi; p= anlamlılık değeri 

Yapılan analiz sonucunda 34 yaş altı ve 35 yaş üstü olan katılımcılarınMaslach 

Tükenmişlik Ölçeği (t(268)= -3,815; p<0,001), duygusal tükenmişlik altboyutu(t(268)= -

2,403; p<0,05) ve duyarsızlaşma (t(268)= -4,108; p<0,001)altboyuttoplam puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Tablo incelendiğinde, 35 yaş üstü olan 

katılımcılarınMaslach Tükenmişlik Ölçeği, duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma 

altboyutu puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Evli ve bekar katılımcıların Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve alt boyut toplam 

puan ortalamaları arasındaki farklılık bağımsız örnek t testi ile incelenmiştir. 

 

Tablo 5.Medeni Durum İçin Maslach Tükenmişlik Ölçeğive Alt Boyut Toplam 

Puan Ortalamaları Arası Farkın İncelemesi 

Ölçek/Altboyut Medeni 

durum 

n    ss t sd p 

Maslach 

Tükenmişlik Ölçeği 

Evli 146 61,19 8,19 0,317 268 0,751 

Bekar 124 60,87 8,38 

Duygusal 

Tükenmişlik  

Evli 146 17,29 5,56 0,826 268 0,410 

Bekar 124 16,69 6,25 

Duyarsızlaşma 
Evli 146 12,73 2,98 1,525 268 0,129 

Bekar 124 12,16 3,10 

Kişisel Başarı 

Eksikliği 

Evli 146 32,02 3,32 1,955 268 0,052 

Bekar 124 31,18 3,66 

n= kişi sayısı; x =ortalama; ss= standart sapma; t= istatistik değeri; sd= serbestlik derecesi; p= anlamlılık değeri 
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Yapılan analiz sonucunda evli ve bekarkatılımcılarınMaslach Tükenmişlik 

Ölçeği ve altboyuttoplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(p>0,05).  

Çocuğu olan ve olmayan katılımcıların Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve alt boyut 

toplam puan ortalamaları arasındaki farklılık bağımsız örnek t testi ile incelenmiştir. 

 

Tablo 6.Çocuk Durumu İçin Maslach Tükenmişlik Ölçeğive Alt Boyut Toplam 

Puan Ortalamaları Arası Farkın İncelemesi 

Ölçek/Altboyut Çocuk 

durumu 

n    ss t sd p 

Maslach 

Tükenmişlik Ölçeği 

Evet 94 62,574 8,441 2,240 268 0,026 

Hayır 176 60,227 8,075 

Duygusal 

Tükenmişlik  

Evet 94 18,191 5,594 2,422 268 0,016 

Hayır 176 16,386 5,957 

Duyarsızlaşma 
Evet 94 13,085 3,171 2,465 268 0,014 

Hayır 176 12,136 2,925 

Kişisel Başarı 

Eksikliği 

Evet 94 31,705 3,511 0,902 268 0,368 

Hayır 176 31,298 3,568 

n= kişi sayısı; x =ortalama; ss= standart sapma; t= istatistik değeri; sd= serbestlik derecesi; p= anlamlılık değeri 

 

Yapılan analiz sonucunda çocuğu olan ve olmayan katılımcılarınMaslach 

Tükenmişlik Ölçeği (t(268)= 2,240; p<0,05), duygusal tükenmişlik altboyutu(t(268)= 

2,422; p<0,05) ve duyarsızlaşma (t(268)= 2,465; p<0,05)altboyuttoplam puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Tablo incelendiğinde, çocuğu olan 

katılımcılarınMaslach Tükenmişlik Ölçeği, duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma 

altboyutu puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Tek çocuğu ve iki çocuğu olan katılımcıların Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve alt 

boyut toplam puan ortalamaları arasındaki farklılık bağımsız örnek t testi ile 

incelenmiştir. 
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Tablo 7.Çocuk Sayısı İçin Maslach Tükenmişlik Ölçeğive Alt Boyut Toplam Puan 

Ortalamaları Arası Farkın İncelemesi 

Ölçek/Altboyut Çocuk 

sayısı 

n    ss t sd p 

Maslach 

Tükenmişlik Ölçeği 

Tek çocuk 32 58,00 5,62 -4,080 92 0,000 

2 çocuk 62 64,94 8,71 

Duygusal 

Tükenmişlik  

Tek çocuk 32 15,69 4,62 -3,277 92 0,001 

2 çocuk 62 19,48 5,64 

Duyarsızlaşma 
Tek çocuk 32 12,31 3,02 -1,715 92 0,090 

2 çocuk 62 13,48 3,20 

Kişisel Başarı 

Eksikliği 

Tek çocuk 32 30,00 3,87 -2,612 92 0,011 

2 çocuk 62 31,97 3,23 

n= kişi sayısı; x =ortalama; ss= standart sapma; t= istatistik değeri; sd= serbestlik derecesi; p= anlamlılık değeri 

 

Yapılan analiz sonucunda tek çocuğu ve iki çocuğu olan katılımcılarınMaslach 

Tükenmişlik Ölçeği (t(92)= -4,080; p<0,001), duygusal tükenmişlik altboyutu(t(92)= -

3,277; p<0,01) ve kişisel başarı eksikliği (t(92)= -2,612; p<0,05)altboyuttoplam puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Tablo incelendiğinde, iki çocuğu olan 

katılımcılarınMaslach Tükenmişlik Ölçeği, duygusal tükenmişlik ve kişisel başarı 

eksikliği altboyutu puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Maddi durum algısı iyi ve orta olan katılımcıların Maslach Tükenmişlik Ölçeği 

ve alt boyut toplam puan ortalamaları arasındaki farklılık bağımsız örnek t testi ile 

incelenmiştir. 

Tablo 8. Maddi Durum İçin Maslach Tükenmişlik Ölçeğive Alt Boyut Toplam 

Puan Ortalamaları Arası Farkın İncelemesi 

Ölçek/Altboyut Maddi 

durum 

n    ss t sd p 

Maslach Tükenmişlik 

Ölçeği 

İyi 94 62,11 8,93 1,547 268 0,123 

Orta 176 60,48 7,86 

Duygusal 

Tükenmişlik  

İyi 94 17,06 6,27 0,100 268 0,921 

Orta 176 16,99 5,69 

Duyarsızlaşma 
İyi 94 12,26 2,97 -0,834 268 0,405 

Orta 176 12,58 3,08 

Kişisel Başarı 

Eksikliği 

İyi 94 30,91 3,02 -4,299 268 0,000 

Orta 176 32,79 4,07 

n= kişi sayısı; x =ortalama; ss= standart sapma; t= istatistik değeri; sd= serbestlik derecesi; p= anlamlılık değeri 
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Yapılan analiz sonucunda maddi durum algısı iyi ve orta olan 

katılımcılarınMaslach Tükenmişlik Ölçeği kişisel başarı eksikliği(t(268)= -4,299; 

p<0,001) alt boyuttoplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Tablo 

incelendiğinde, maddi durum algısı orta olan katılımcılarınMaslach Tükenmişlik Ölçeği 

kişisel başarı eksikliği puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Özel ve devlette çalışan katılımcıların Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve alt boyut 

toplam puan ortalamaları arasındaki farklılık bağımsız örnek t testi ile incelenmiştir. 

Tablo 9.Çalışılan Kurum İçin Maslach Tükenmişlik Ölçeğive Alt Boyut Toplam 

Puan Ortalamaları Arası Farkın İncelemesi 

Ölçek/Altboyut Çalışılan 

kurum 

n    ss t sd p 

Maslach 

Tükenmişlik Ölçeği 

Özel 204 60,85 8,33 -0,669 268 0,504 

Devlet 66 61,64 8,11 

Duygusal 

Tükenmişlik  

Özel 204 17,18 6,05 0,793 268 0,429 

Devlet 66 16,52 5,37 

Duyarsızlaşma 
Özel 204 12,33 3,16 -1,268 268 0,206 

Devlet 66 12,88 2,61 

Kişisel Başarı 

Eksikliği 

Özel 204 31,34 3,16 -1,807 268 0,072 

Devlet 66 32,24 4,45 

n= kişi sayısı; x =ortalama; ss= standart sapma; t= istatistik değeri; sd= serbestlik derecesi; p= anlamlılık değeri 

 

Yapılan analiz sonucunda özel ve devlette çalışan katılımcılarınMaslach 

Tükenmişlik Ölçeği ve altboyuttoplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (p>0,05).  

Meslekte geçen yıl için katılımcıların Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve alt boyut 

toplam puan ortalamaları arasındaki farklılık bağımsız örnek t testi ile incelenmiştir. 
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Tablo 10.Meslekte Geçen Yıl İçin Maslach Tükenmişlik Ölçeğive Alt Boyut 

Toplam Puan Ortalamaları Arası Farkın İncelemesi 

Ölçek/Altboyut Meslekte 

geçen yıl  

n    ss t sd p 

Maslach 

Tükenmişlik Ölçeği 

9 Yıl Altı 158 59,48 7,97 -3,782 268 0,000 

10 Yıl Üstü 112 63,25 8,20 

Duygusal 

Tükenmişlik  

9 Yıl Altı 158 16,42 6,05 -1,991 268 0,048 

10 Yıl Üstü 112 17,86 5,57 

Duyarsızlaşma 
9 Yıl Altı 158 11,87 2,97 -3,907 268 0,000 

10 Yıl Üstü 112 13,30 2,96 

Kişisel Başarı 

Eksikliği 

9 Yıl Altı 158 31,19 3,37 -2,076 268 0,039 

10 Yıl Üstü 112 32,09 3,69 

n= kişi sayısı; x =ortalama; ss= standart sapma; t= istatistik değeri; sd= serbestlik derecesi; p= anlamlılık değeri 

 

Yapılan analiz sonucunda meslekte geçen yıl içinkatılımcılarınMaslach 

Tükenmişlik Ölçeği (t(268)= -3,782; p<0,001), duygusal tükenmişlik altboyutu(t(268)= -

1,991; p<0,05), duyarsızlaşma (t(268)= -3,907; p<0,001)  ve kişisel başarı eksikliği 

(t(268)= -2,076; p<0,05)altboyuttoplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık 

vardır. Tablo incelendiğinde, meslekte 10 yıl üstü çalışankatılımcılarınMaslach 

Tükenmişlik Ölçeği, duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve kişisel başarı eksikliği 

altboyutu puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Mesleğini isteyerek ve istemeyerek seçen katılımcıların Maslach Tükenmişlik 

Ölçeği ve alt boyut toplam puan ortalamaları arasındaki farklılık bağımsız örnek t testi 

ile incelenmiştir. 
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Tablo 11.Meslek Seçimi Yıl İçin Maslach Tükenmişlik Ölçeğive Alt Boyut Toplam 

Puan Ortalamaları Arası Farkın İncelemesi 

Ölçek/Altboyut Meslek 

seçimi 

n    ss t sd p 

Maslach 

Tükenmişlik Ölçeği 

İsteyerek  258 60,70 7,93 -3,253 268 0,001 

İstemeyerek  12 68,50 11,80 

Duygusal 

Tükenmişlik  

İsteyerek  258 16,56 5,44 -6,325 268 0,000 

İstemeyerek  12 26,83 6,73 

Duyarsızlaşma 
İsteyerek  258 12,34 2,87 -3,200 268 0,002 

İstemeyerek  12 15,17 5,10 

Kişisel Başarı 

Eksikliği 

İsteyerek  258 26,50 4,96 -5,337 268 0,000 

İstemeyerek  12 31,80 3,28 

n= kişi sayısı; x =ortalama; ss= standart sapma; t= istatistik değeri; sd= serbestlik derecesi; p= anlamlılık değeri 

 

 

Yapılan analiz sonucunda mesleğini isteyerek ve istemeyerek seçen 

katılımcılarınMaslach Tükenmişlik Ölçeği (t(268)= -3,253; p<0,01), duygusal 

tükenmişlik altboyutu(t(268)= -6,325; p<0,001), duyarsızlaşma (t(268)= -3,200; p<0,01)  ve 

kişisel başarı eksikliği (t(268)= -5,337; p<0,001)altboyuttoplam puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. Tablo incelendiğinde, mesleğini istemeyerek seçen 

katılımcılarınMaslach Tükenmişlik Ölçeği, duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve 

kişisel başarı eksikliği altboyutu puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Öğrencilerin tutumuna göre katılımcıların Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve alt 

boyut toplam puan ortalamaları arasındaki farklılık bağımsız örnek t testi ile 

incelenmiştir. 
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Tablo 12. Öğrenci Tutumu İçin Maslach Tükenmişlik Ölçeğive Alt Boyut Toplam 

Puan Ortalamaları Arası Farkın İncelemesi 

Ölçek/Altboyut Öğrenci tutumu n    ss t sd p 

Maslach 

Tükenmişlik 

Ölçeği 

Sıcak-Samimi 240 60,88 7,59 -0,953 268 0,342 

Mesafeli-soğuk 
30 62,40 12,52 

Duygusal 

Tükenmişlik  

Sıcak-Samimi 240 16,71 5,41 -2,442 268 0,015 

Mesafeli-Soğuk 30 19,47 8,55 

Duyarsızlaşma 
Sıcak-Samimi 240 12,43 2,74 -0,509 268 0,611 

Mesafeli-Soğuk 30 12,73 4,89 

Kişisel Başarı 

Eksikliği 

Sıcak-Samimi 240 30,20 3,93 -2,261 268 0,025 

Mesafeli-Soğuk 30 31,73 3,45 

n= kişi sayısı; x =ortalama; ss= standart sapma; t= istatistik değeri; sd= serbestlik derecesi; p= anlamlılık değeri 

 

Yapılan analiz sonucunda öğrencilerin tutumuna göre katılımcılarınMaslach 

Tükenmişlik Ölçeği duygusal tükenmişlik(t(268)= -2,442; p<0,05) ve kişisel başarı 

eksikliği (t(268)= -2,261; p<0,05) alt boyut toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

farklılık vardır. Tablo incelendiğinde, öğrencilerin tutumu mesafeli-soğuk olan 

katılımcıların Maslach Tükenmişlik Ölçeği duygusal tükenmişlik ve kişisel başarı 

eksikliği puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Öğrencilere karşı tutuma göre katılımcıların Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve alt 

boyut toplam puan ortalamaları arasındaki farklılık bağımsız örnek t testi ile 

incelenmiştir. 

Tablo 13. Öğrencilere Karşı Tutumu İçin Maslach Tükenmişlik Ölçeğive Alt Boyut 

Toplam Puan Ortalamaları Arası Farkın İncelemesi 

Ölçek/Altboyut Öğrencilere 

karşı tutum 

n    ss t sd p 

Maslach 

Tükenmişlik Ölçeği 

Sıcak-Samimi 238 60,49 7,54 -3,067 268 0,002 

Mesafeli-soğuk 32 65,19 11,72 

Duygusal 

Tükenmişlik  

Sıcak-Samimi 238 16,39 5,19 -4,991 268 0,000 

Mesafeli-Soğuk 32 21,69 8,31 

Duyarsızlaşma 
Sıcak-Samimi 238 12,29 2,75 -2,898 268 0,007 

Mesafeli-Soğuk 32 13,81 4,49 

Kişisel Başarı 

Eksikliği 

Sıcak-Samimi 238 29,69 3,91 -3,259 268 0,001 

Mesafeli-Soğuk 32 31,82 3,41 

n= kişi sayısı; x =ortalama; ss= standart sapma; t= istatistik değeri; sd= serbestlik derecesi; p= anlamlılık değeri 



34 
 

Yapılan analiz sonucunda öğrencilere karşı tutuma göre katılımcılarınMaslach 

Tükenmişlik Ölçeği (t(268)= -3,067; p<0,01), duygusal tükenmişlik altboyutu(t(268)= -

4,991; p<0,001), duyarsızlaşma (t(268)= -2,898; p<0,01)  ve kişisel başarı eksikliği 

(t(268)= -3,259; p<0,01)altboyuttoplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık 

vardır. Tablo incelendiğinde, öğrencilere karşı tutumu mesafeli-soğuk olan 

katılımcıların Maslach Tükenmişlik Ölçeği, duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve 

kişisel başarı eksikliği puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Branşa için katılımcıların Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve alt boyut toplam puan 

ortalamaları arasındaki farklılık tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. 

Tablo 14.Branş İçin Maslach Tükenmişlik Ölçeğive Alt Boyut Toplam Puan 

Ortalamaları Arası Farkın İncelemesi 

Ölçek/Altboyut Branş  n    ss F sd p 

Maslach 

Tükenmişlik 

Ölçeği 

Sosyal bilimler 96 61,79 8,66 1,400 3 

266 

0,243 

Matematik ve fen 

bilimleri 
96 59,79 7,55 

Uygulamaları 

bilimler 
44 60,95 8,27 

Yabancı diller 34 62,59 8,90 

Duygusal 

Tükenmişlik  

Sosyal bilimler 96 17,56 6,49 1,264 3 

266 

0,287 

Matematik ve fen 

bilimleri 
96 16,08 5,13 

Uygulamaları 

bilimler 
44 17,36 5,51 

Yabancı diller 34 17,65 6,48 

Duyarsızlaşma 

Sosyal bilimler 96 12,27 3,18 0,292 3 

266 

0,831 

Matematik ve fen 

bilimleri 
96 12,58 2,78 

Uygulamaları 

bilimler 
44 12,41 3,24 

Yabancı diller 34 12,76 3,18 

Kişisel Başarı 

Eksikliği 

Sosyal bilimler 96 31,96 3,40 1,4014 3 

266 

0,239 

Matematik ve fen 

bilimleri 
96 31,13 3,92 

Uygulamaları 

bilimler 
44 31,18 3,34 

Yabancı diller 34 32,18 2,83 

n= kişi sayısı; x =ortalama; ss= standart sapma; F= istatistik değeri; sd= serbestlik derecesi; p= anlamlılık değeri 
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Yapılan analiz sonucunda branş için katılımcılarınMaslach Tükenmişlik Ölçeği 

ve altboyuttoplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(p>0,05). 

Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve alt boyutları ile yaş ve meslekte geçen süre 

arasındaki ilişkilerkorelasyon analizi incelenmiştir. 

 

Tablo 15. Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Alt Boyutları İle Yaş ve Meslekte Geçen 

Süre Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 

 Yaş  Meslekte geçen süre 

Maslach Tükenmişlik Ölçeği 0,264*** 0,272*** 

Duygusal Tükenmişlik 0,153* 0,155* 

Duyarsızlaşma 0,248*** 0,226*** 

Kişisel Başarı Eksikliği 0,148* 0,183** 

*
p<0,05; 

**
p<0,01; 

***
p<0,001 

Yaş ile Maslach Tükenmişlik Ölçeği arasında (r=0,264; p<0,001), duygusal 

tükenmişlik arasında (r=0,153; p<0,05), duyarsızlaşma arasında (r=0,248; p<0,001) ve 

kişisel başarı eksikliği (r=0,148; p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı, pozitif ve düşük 

düzeyde ilişki olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre yaş arttıkça tükenmişlik düzeyi de 

artarken; yaş azaldıkça tükenmişlik düzeyi de azalacaktır. 

Meslekte geçen süre ile Maslach Tükenmişlik Ölçeği arasında (r=0,272; 

p<0,001), duygusal tükenmişlik arasında (r=0,155; p<0,05), duyarsızlaşma arasında 

(r=0,226; p<0,001) ve kişisel başarı eksikliği (r=0,183; p<0,01) istatistiksel olarak 

anlamlı, pozitif ve düşük düzeyde ilişki olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre meslekte 

geçen süre arttıkça tükenmişlik düzeyi de artarken; meslekte geçen süre azaldıkça 

tükenmişlik düzeyi de azalacaktır. 
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3.2. Nitel Analiz Sonuçları 

Niceliksel analizlerin sonrasında tükenmişlik seviyesi yüksek katılımcılar ile ön 

görüşme ve bireysel görüşmeler yapılarak tükenmişliğin okul yönetimi boyutu 

incelenmiştir. Tükenmişlik seviyesi yüksek katılımcıların belirlenmesi için elde edilen 

Maslach Tükenmişlik Ölçeği puanlarının z puanı dağılımları incelenmiştir. Hesaplanan 

z puanlarının incelenmesi sonucunda 2 z puanı üzerindeki (78-88 puan) 10 katılımcı ile 

bireysel görüşmeler yapılmıştır. Ön görüşmeler ile tükenmişliğin okul yönetimi ile 

ilişki, tutum, davranış ve uygulamalar ile ilişkili olduğu görülmüştür. Bu sonucun 

ardından okul yönetiminin tükenmişlikte bir etkiye sahip olduğu görülmüş ve bireysel 

görüşme soruları hazırlanmıştır. Yapılan görüşmeler sonrasında elde edilen temalar ve 

başlıklar bu bölümde verilecektir. 

Katılımcılarla yapılan görüşmede yer alan ilk soru şu şekildedir: 

 “Okul yönetimi ile okul içi ilişkileriniz nasıldır?” 

İlgili soru için elde edilen cevaplar sonucunda elde edilen temalar Tablo 18’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 16. Okul Yönetimi İle İlişkilerin Niteliği 

Okul Yönetimi ile 

İlişki 
Verilen Yanıtlar 

Soğuk “Sıcak ve samimi bir üslup kullanılmıyor.” 

“Sabahları günaydın veya akşamları iyi akşamlar denmiyor.” 

“Özel gün veya törenlerde yeterli ilgi gösterilmiyor.” 

Mesafeli “Konum ve unvan farklılığı yansıtılıyor.” 

“Konuşmalar kısa tutulmaya çalışıyor.” 

“Tokalaşma veya merhabalaşma olmuyor.” 

Ön yargılı “kişisel bir özelliğimden dolayı tutum değişebiliyor.” 

“Yeteneklerim küçümseniyor.” 

“Hakkımda peşim hükümlü yargılarda bulunuluyor.” 

Ayrılıkçı “Yetiştiğim coğrafya yüzünden farklı üsluplara maruz kalıyorum.” 

“Yönetimin öğretmenlere bakışında dil ve etnik köken etkili 

olabiliyor.” 

Kutuplaştırıcı “Her öğretmene eşit mesafede durulmuyor.” 

“Öğretmenler arası kutuplaştırıcı bir dil kullanılıyor.” 

“Öğretmenler arası klikleşmeyi arttıran bir yönetim anlayışı var.” 
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Katılımcılarla yapılan görüşmede yer alan ikinci soru şu şekildedir: 

 “Mesleki noktada okul yönetimi ile sorunlar yaşar mısınız?” 

İlgili soru için elde edilen cevaplar sonucunda elde edilen temalar Tablo 19’da 

verilmiştir. 

 

Tablo 17. Okul Yönetimi İle İlgili Sorunların Niteliği 

Okul Yönetimi ile 

İlgili Sorunlar 
Verilen Yanıtlar 

Bürokrasi  “Mevcut evrak yüküm fazlalaştırılmakta.”  

“Kurumlar arası bürokrasi ve koşuşturmaca çok fazladır.” 

İş yükü “Fazla iş yükü veriliyor.” 

“Nöbet sayılarım diğer öğretmenlerden fazladır.” 

“Mesai süreleri uzatılıyor gereksiz bir biçimde.” 

“Uzmanlık dışı derslere sokuluyorum.” 

Adalet  “Okulumda görev bölümü bulunmamaktadır.” 

“Plan ve programlama noktasında eşitsizlik bulunuyor.” 

“Gereksiz iş yükü verilmektedir.” 

Sosyallik  “Okul yönetimi benimle konuşmuyor.” 

“Okul yönetimince dışlanıyorum.” 

“Toplantı ve aktivitelere davet edilmiyorum.” 

Sınıf yönetimi “Okul yönetimi müfredata müdahil olmaktadır.” 

“Sınıf içi düzenim ile çok ilgilenilmektedir.” 

“Sınıfta bazı öğrenciler okul yönetimince kayırılmaktadır.” 

Şiddet “Okul yönetimi konuşurken yüzüme bakmıyor.” 

“Okul yönetiminden sözel şiddet görüyorum.” 

“Okul yönetiminde sevgisiz bir konuşma üslubu hakim.” 
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Katılımcılarla yapılan görüşmede yer alan üçüncü soru şu şekildedir: 

 “Mesleki noktada okul yönetiminin değişmesini istediğiniz yanlar var 

mıdır?” 

İlgili soru için elde edilen cevaplar sonucunda elde edilen temalar Tablo 20’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 18. Okul Yönetiminde Değişmesi İstenen Yanların Niteliği 

Okul Yönetimi için 

Değişmesi İstenen 

Yanlar 

Verilen Yanıtlar 

Empati  “Okul yönetiminin bir zamanlar öğretmen olduklarını hatırlamaları 

lazım.” 

“Yöneticilerin kendilerini bizim yerimize koymalarında fayda var.” 

“Okul yönetimi olayları ve durumları bizim gözümüzle görmeli bence.” 

Sevgi-saygı ortamı “Sevgisiz ve saygısız bir ortamda çalışmak çok zor oluyor.” 

“İş ortamının sevilmesi ve sevdirilmesi iş performansı için çok 

önemli.” 

“İş ortamından cidden rahatsızlık duyuyorum, bu değişmeli.” 

Sosyal adalet “Adaletsizliklerin önüne geçilmeli biran önce.” 

“İş yükü ve nöbetler daha tarafsız planlanmalı.” 

“İş ortamı için adil bir tutum takınılmalı.” 

Birleştirici bir dil “Öğretmenler arası ayrılıkçı tavır ve dil son bulmalı.” 

“Herkesin aynı misyon ve vizyon için çalıştıkları unutulmamalı.” 

“Birlikten kuvvet doğar prensibi hatırlanmalı.” 

Profesyonellik-etik 

değerler 

“Yöneticiler profesyonellikten çok uzak.” 

“Mesleki etik değerlerin tekrar ön plana konulmasında fayda 

görüyorum.” 

“Yönetici vasfının gereklilikleri unutulmuş gibi.” 
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3.3 Yorumlar 

Tükenmişlik kişilerin işlerine ve iş yerlerine olan bağlılık ve isteklerini önemli 

ölçüde azaltan bir sendromdur. Bu sendrom daha çok karşılıklı ilişkilerin ve hizmetin 

esas alındığı meslek gruplarında karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı 

öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi ve tükenmişliğin okul yönetimi 

boyutunun araştırılmasıdır. Bu bölümde elde edilen bulgular alanyazın çalışmaları ile 

birlikte değerlendirilecektir. 

Araştırmanın ilk aşamasında demografik bilgilere göre yapılan analizleryer 

almaktadır. Çalışmamızda kadın öğretmenlerin erkeklere oranla tükenmişlik puan 

ortalamalarının anlamlı şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Çalışmamıza benzer 

şekilde, Kaya ve arkadaşları (2007) çalışmalarında kadınların duygusal tükenmişlik 

düzeylerinin erkeklere oranla daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Budak ve Sürgevil 

(2005) de benzer şekilde kadın akademik personelin tükenmiş düzeyinin daha yüksek 

olduğunu göstermiştir. Ören ve Türkoğlu (2006) kadınların genellikle kırılgan yapıları 

ve duyguları ön planda tutmaları nedeniyle tükenmişlik için risk faktörü olduklarını 

belirtmiştir. Diğer yandan kadınlar yoğun iş temposuna ve üst makamlardan gelecek 

baskılara karşı dayanıksız olmaları nedeniyle tükenmişlik yaşıyor olabilirler. 

Çocuk sahibi olma ve çocuk sayısına göre öğretmenlerin tükenmişlik puanları 

anlamlı farklılık göstermektedir. Çocuk sahibi olanların ve iki çocuğu olan 

öğretmenlerin tükenmişlik puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Ardıç ve 

Polatçı (2008) çalışmalarında evli ve iki çocuk sahibi akademisyenlerin tükenmişlik 

seviyesinin yüksek olduğunu göstermiştir. Taycan ve arkadaşları (2006) da 

çalışmalarında çocuk sayısı ile tükenmişlik puanı arasında pozitif bir ilişki olduğunu 

göstermiştir. Çocuk sayısındaki artış tükenmişlik düzeyini de arttırmaktadır. Evlilik ve 

çocuk sahibi olma farklı sorumluluk ve görevleri beraberinde getirdiği için kişinin iş 

dışında mevcut enerji ve potansiyelinin de azalmasına neden olacaktır. Yorulan ve zayıf 

düşen psikoloji ve bedensel sağlık için iş yerinde yaşanan tükenmişliğin ağır etkileri 

görülecektir.  
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Meslekte geçen süre değişkeni için 10 yıl üstü çalışan öğretmenlerin tükenmişlik 

seviyeleri yüksek bulunmuştur. Benzer bulgular korelasyon analizi sonucunda meslekte 

geçen süre ile tükenmişlik arasında bulunan ilişkide de kendini göstermektedir. Çalgan 

ve arkadaşları (2009) çalışmalarında meslekte geçen süre ile tükenmişlik arasında 

negatif ilişki bulmuştur. Meslekte geçen süre ile birlikte kişinin sorunları çözme 

becerisinin arttığını ve deneyimlerinin artışı ile problemleri daha çabuk çözdüklerini 

belirtmiştir. Ancak eğitim sektöründe anlayış, sistem ve tutumların sürekli değişmesi 

nedeniyle ilgili açıklama için yetersiz kalmaktadır. Diğer yandan öğrenci profillerinin 

zaman geçtikçe değişim göstermesi, öğretmenlerin başa çıkmak oldukları kuşaklar arası 

farklılıkların çeşitlenmesine neden olmaktadır. Bu gibi durumlar meslekte geçen süre 

arttıkça tükenmişlik puanındaki artışı da açıklar niteliktedir. 

Mesleği seçim süreci hiç şüphesiz kariyer boyunca kişileri etkileyen bir 

durumdur. Çalışmamızda öğretmenlik mesleğini istemeyerek seçen katılımcıların 

tükenmiştik seviyeleri yüksek bulunmuştur. Polat ve arkadaşları (2009) meslek seçim 

sürecinin tükenmişliğe etkisini belirtmiştir. Mesleği isteyerek seçmeme işe karşı bir 

sevgisizlik, ilgisizlik ve çekimserlik yaratarak olumsuzluklardan etkilenme eşiğini 

düşürmektedir. Taycan ve arkadaşları (2006) ise mesleğini isteyerek seçmeyenlerin 

meslekten uzaklaşmak için tükenmişliği bir savunma mekanizması olarak 

kullanabileceklerini belirtmiştir.  

Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri öğrenciler ile ilişkilerini etkileyebildiği 

gibi öğrencilerin öğretmenlere karşı tutumu da tükenmişliğe etki eden bir durumdur. 

Elde edilen bulgulara göre öğrencilere karşı tutumu soğuk ve mesafeli olan 

öğretmenlerin tükenmişlik seviyesi yüksekken öğrencilerin tutumunun soğuk ve 

mesafeli olduğu öğretmenlerin de tükenmişlik seviyesi yüksektir. Tükenmişliği yüksek 

öğretmenlerin öğrencilere tutumunun negatif olmasının nedeni olarak tükenmişliğin 

psikolojik belirtilerinden öfke problemleri, tedirginlik, huzursuzluk, olumsuz 

düşünceler, eleştiriye tahammülsüzlük ve eleştirel tutumda artış gibi özelliklerle 

açıklanabilir (Kaçmaz, 2005). Öğrencilerin tutumlarının olumsuz olması da 

öğretmenlerde tükenmişliği tetikleyebilir. Öğrencilerle iyi ilişkiler kurulmaması ve 

sosyalleşememesi öğretmende başarılı olmadığı veya sevilmediği gibi çarpık bilişleri 
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geliştirebilir. Bu çarpık bilişler iş ortamındaki başka bir takım olumsuzluklarla 

birleşince tükenmişlik için zemin hazırlayabilir (Gündüz, 2005).  

Yaş ve tükenmişlik arasındaki pozitif yönlü ilişki korelasyon analizi sonucunda 

da görülmüştür. 35 yaş üstü öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri 34 yaş altı 

öğretmenlerden yüksektir. Yaşın artması ile tükenmişlik seviyesinde artış görülmesi 

alanyazın çalışmaları ile karşıt bir bulgudur. Van der Heijden ve arkadaşları (2019) 

tükenmişlik ile yaş arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Ardıç ve 

Polatçı(2009) ilerleyen yaşlardaki tükenmişliğin düşük olmasını kişilerin daha olgun, 

dengeli ve tükenmişliğe karşı daha dirençli olmaları ile açıklarken genç çalışanlarda 

tükenmişliğin yüksek olmasının kişilerin duygusal tükenmeye karsı daha dayanıksız ve 

savunmasız olmalarından kaynaklandığı belirtmiştir. Çulha’ya göre (2017) ilerleyen 

yaştaki kişiler geçmiş tecrübelerden daha fazla yardım almaları ve dirençli olmaları 

nedeniyle tükenmişlikten daha az etkilenmektedir. Diğer yandan elde ettiğimiz bulgular 

tükenmişliğin risk faktörlerinden eleştiriye duyarlılık, empatinin azalması, düşük 

yeterlilik gibi özelliklerin ilerleyen yaşlarda daha fazla görülmesiyle açıklanabilir 

(Karakelle ve Canpolat, 2008). 

Öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesinin ardından tükenmişliğin 

okul yönetimi boyutları incelenmiştir. Yapılan bireysel görüşmeler sonucunda okul 

yönetiminin tükenmişlik boyutuna etkisinde farklı temalar elde edilmiştir. Tükenmişlik 

seviyesi yüksek öğretmenler okul yönetiminin genellikle soğuk, mesafeli, ön yargılı ve 

kutuplaştırıcı tutum ve davranışlarını belirtmiştir. Öğretmenler çoğunlukla adaletsizlik, 

fazla iş yükü, sınıf yönetimine karışılması, dışlanma ve sözel şiddet noktalarında 

yöneticilerle sorunlar yaşamaktadır. Öğretmenler yöneticilerin daha empatik olmalarını, 

adaletli yaklaşmalarını, etik değerlere uymalarını ve sevgi-saygı ortamı oluşturmalarının 

faydalı olacağını bildirmiştir. Ardıç ve Polatçı (2009) kurum içi gerginliklerin çalışma 

saatlerinin fazla olmasının, sosyal desteğin az olmasının ve iş yerindeki şiddet benzeri 

durumların tükenmişliğe neden olduğunu belirtmiştir.  

Çalışmamızda öğretmenlerin genellikle ayrılıkçı ve kutuplaştırıcı yönetimlerden 

şikayetçi olduğu görülmüştür. Çalışanların iş yeri ve yöneticiler ile uyumlu olmaları iş 

performanslarını ve motivasyonlarını etkilemektedir. Çalışan kişiler ile işletme 

arasındaki uyumsuzluk ne kadar yüksek ise tükenmişlik seviyesinin de o kadar arttığı 
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saptanmıştır (Güllüce, 2006). Ayrıca öğretmenler yönetici kadronun adaletsiz tutum ve 

davranışlarını da görüşmeye getirmiştir. Gündüz (2005) iş yerinde adaletsizliğin 

çalışanların kuruma duydukları güvenin azalmasına ve zamanla kaybolmasına neden 

olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bu adalet iş yükünün eşit ve hakkaniyetli dağıtılmasında 

da kendini göstermektedir. Kayabaşı (2008) aşırı iş yükünün kişileri fiziksel olarak 

yormanın dışında psikolojik olarak da yorduğunu belirtmiştir. İşin niteliğinden çok 

kişinin niteliği de önemlidir. Bir iş için uygun yeterlikte olmayan bireyin verilen işi iyi 

yapmaya çalışması strese yol açmaktadır. Çok zor, çok kolay veya monoton işler kişiyi 

olumsuz biçimde etkilemekte ve tükenmişliğin kaynağı olabilmektedir. 

Öğretmenlerden alınan genel temalar genellikle psikolojik yıldırma (mobbing) 

kavramını da düşündürmektedir. Alandizin çalışmalarında psikolojik yıldırmanın çoğu 

zaman tükenmişliğe neden olduğu bildirilmiştir. Genellikle fazla iş yükü vermek, 

kişilere kötü davranma, dışlama ve etkisizleştirme gibi kavramlar kişilerin meslekten 

soğumalarına ve tükenmişlik geliştirmelerine neden olmaktadır. Mobbing kavramı 

meslektaşlar arasında görüldüğü gibi daha çok üst mevkilerden gelmektedir. Bu noktada 

makam ve mevkinin yüksek olması kişileri aşağı mevkide bulunan insanlara tutum ve 

davranışlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Kişi makam ve mevkisini bir güç olarak 

kullanmakta ve aşağı mevkideki kişilere psikolojik yıldırma uygulayabilmektedir 

(Çakıroğlu ve Tengilimoğlu, 2014; Dikmetaş ve ark.,2011; Filizöz ve Ay, 2011). 
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BÖLÜM 4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Yapılan çalışma sonucunda orta öğretim düzeyindeki öğretmenlerin tükenmişlik 

seviyelerine etki eden demografik değişkenler ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Yapılan 

analizler sonucunda, kadın, 35 yaş üstü, çocuğu olan, 10 yıl üstü süre çalışmış olan, 

mesleğini istemeyerek seçen ve öğrencilere karşı tutumu mesafeli-soğuk olan 

öğretmenlerin tükenmişlik puan ortalamalarının anlamlı şekilde yüksek olduğu 

görülmüştür. İlgili sonuçlar öğretmenlerdeki tükenmişlik düzeyine etki eden demografik 

değişkenleri göstermiştir. Bu demografik özelliklerin göz önüne alınması tükenmişliğin 

önlenmesinde koruyucu faktörler olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca öğretmenlerdeki 

tükenmişliğin okul yönetimi ile ilişkili boyutları irdelenmiştir.  

Tükenmişlik seviyesi yüksek öğretmenler okul yönetiminin genellikle soğuk, 

mesafeli, ön yargılı ve kutuplaştırıcı tutum ve davranışlarını belirtmiştir. Öğretmenler 

çoğunlukla adaletsizlik, fazla iş yükü, sınıf yönetimine karışılması, dışlanma ve sözel 

şiddet noktalarında yöneticilerle sorunlar yaşamaktadır. Öğretmenler yöneticilerin daha 

empatik olmalarını, adaletli yaklaşmalarını, etik değerlere uymalarını ve sevgi-saygı 

ortamı oluşturmalarının faydalı olacağını bildirmiştir. 

İlgili nitel sonuçlar, öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinde okul yönetiminin 

tutum ve davranışlarının önemli ölçüde etkili olduğunu göstermiştir. İkili ilişkilerin 

önemi her meslek dalında olduğu gibi eğitim alanında önemlidir. Özellikle mobbing 

noktasında soğuk ve mesafeli ilişkiler kişilerin kendilerini değersiz ve önemsiz 

hissetmesine neden olabilir. Diğer yandan fazla iş yükü ve mesailerin verilmesi de 

fiziksel olarak kişinin bitkin düşmesine ve sonucunda psikolojisinin olumsuz yönde 

etkilenmesine neden olmaktadır. Son olarak mesleki etki ve profesyonellik 

yaklaşımında uzak tutum ve davranışların öğretmenleri olumsuz yönde etkilediği 

sonucuna ulaşılmış ve düzenlenmesi gereken bir faktör olarak görülmüştür. 
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Elde edilen bulgular öğretmenlerin çalışma hayatlarının iyileştirilmesinde ve 

motivasyonlarının arttırılmasında yetkili kurum ve kuruluşlara önemli bilgiler 

sunmaktadır. İlgili başlıklarda yapılacak iyileştirme ve düzenlemelerin öğretmenlerin 

tükenmişlik yaşamalarında koruyucu faktörler olacağı düşünülmektedir.  

Elde edilen bulgular sonucunda okul yönetimine yönelik öneriler şu şekildedir; 

 10 ve 11. Sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik seviyelerinin yüksek 

olmasında okul yönetiminin tutum ve davranışlarının etkili olduğu göz 

önüne alınmalıdır. 

 Okul yöneticilerinin görevleri öncesinde diğer meslektaşları gibi 

öğretmen olduklarının bilincine varmaları ve empatik bir yaklaşım 

göstermeleri faydalı olacaktır. 

 Okul yönetimince, ikili ilişkilerde sevgi ve saygı dilinin kullanılması ve 

yönetim kademesinde aşağı yönlü bir hoşgörü ortamının yaratılması 

öğretmenlere kendilerini daha iyi hissettirecektir. 

 Okul yönetimince, eğitim sisteminde bir okul işleyişinin temizlik 

görevlisinden müdürüne kadar işbirliği ve karşılıklı dayanışma içerisinde 

çalışması gerektiği prensibi tekrar hatırlanmalıdır. 

 Okul yönetimi, öğretmenlerin çalışma ve iş yükü paylaşımlarında adil 

olmayı bir görev bilmelidir. 

 Okul yönetimi, öğretmenler ve diğer çalışan personel ile okul dışı 

etkinlikler düzenleyerek iş yeri ortamının daha sargın ve samimi olmasını 

sağlayabilir. 

 Okul yönetimi, kişiler arasında bireysel farklılıklar olduğunu bilmeli ve 

buna uygun tutum ve davranışlar sergilemelidir. 

 Okul yönetimi, kendi görev yükü ve sorumlulukları ile öğretmenlerin 

görev yükü ve sorumluluklarının ayrı olduğunu bilmeli ve buna uygun 

davranmalıdır. 
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Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlara yapılacak öneriler şu 

şekildedir: 

 Okul yöneticilerine tükenmişlik temalı eğitimlerin verilmesi, yönetim 

kademesinde tükenmişlik kavramının daha iyi anlaşılmasına yardımcı 

olacaktır. 

 Okul yöneticilerine iki ilişkilerde sevgi, hoşgörü ve empati konulu 

seminer ve konferansların verilmesi yönetici-öğretmen ilişkilerini 

iyileştirici etkileri olacaktır. 

 Okul sistemi içerisinde yöneticilerin öğretmenleri değerlendirdiği ve 

öğretmenlerin de yöneticileri değerlendirdiği bir memnuniyet sisteminin 

getirilmesi iki taraf arası duygu ve düşüncelerin daha öznel ve net 

incelenmesinde faydalı olacaktır. 

 Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlarca okul içi ilişkiler ve 

genel memnuniyet düzeyinin incelenmesi açısından çeşitli komisyon ve 

heyetlerin oluşturulması, konunun daha bürokratik ve resmi noktada 

çözümlenmesine olanak sağlayacaktır. 

 Öğretmenlerde gözlenen tükenmişliğin önüne geçmek için koruyucu ve 

iyileştirici önlemlerin alınması noktasında yurt dışı sistem ve kaynakların 

incelenmesi ve uygun görülen noktaların ülkemize uyarlanmasının eğitim 

sistemi içerisinde hizmet kalitesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

İleride yapılacak çalışmalar için öneriler şu şekildedir: 

 Öğretmenlerde yaşanan tükenmişliğin öğrenciler ve meslektaşlar 

özelinde incelenmesi tükenmişlik kavramının geniş boyutta araştırılması 

imkanını sunacaktır. 

 İlkokul, ortaokul ve lise eğitim düzeyindeki öğretmenlerin karşılaştırmalı 

analiz edilmesi hangi eğitim düzeyinde çalışmanın tükenmişlik için risk 

faktörü olduğu noktasında fikir verecektir. 

 Okul yöneticilerinin de dinleneceği bir çalışmanın yapılması, 

öğretmenlerin tükenmişlik algılarında okul yönetimi boyutunun daha 

tarafsız incelenmesi sağlayacaktır. 
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 Tükenmişlik kavramının yanında örgütsel bağlılık, iş tatmini ve yaşam 

kalitesi gibi kavramların çalışılması tükenmişliğin etkilerinin geniş bir 

spektrumda araştırılmasına olanak verecektir. 

 İlgili çalışma sadece İstanbul içinde yapıldığı için farklı coğrafi 

bölgelerden ve illerden öğretmenlerin katılımı ile yapılacak bir çalışma 

tükenmişliğe etki eden farklı nedenlerin de incelenmese fırsat sunacaktır. 
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EK’LER 

Ek 1. Demografik Veri Formu 

Bu çalışmadaki bilgileriniz gizli tutulmakla birlikte sadece yüksek lisans tez 

çalışmam için kullanılacaktır. Verdiğiniz cevaplardan emin olun ve kendinizi en iyi 

yansıttığını düşündüğünüz seçeneği işaretleyin. Teşekkür ederim. 

Tezi hazırlayan :Aylin DAĞCI 

Maltepe Üniversitesi  

1. İsim Soyisim :………………………… 

 

2. Cinsiyet : 

(       ) Kadın                ( ) Erkek 

 

3. Yaş  :…………… 

 

4. Medeni Durum : 

(       ) Evli (       ) Bekar (       ) Dul (       ) Boşanmış 

 

5. Çocuğunuz Var Mı : 

(       )  Evet (       ) Hayır 

 

6. Var İse Kaç Tane : …………… 

 

7. Maddi Durum : 

(       ) İyi (       ) Orta  (       ) Kötü 

 

8. Çalıştığınız Kurum : 

(       ) Özel (       ) Devlet 

 

9. Branşınız :……………………………………… 
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10. Kaç Yıldır Meslektesiniz : …………… 

 

11. İsteyerek Mi Bu Mesleği Seçtiniz :  

(       )  Evet (       ) Hayır 

 

12. Öğrencilerin size karşı tutumları nasıldır : 

(       ) sıcak-samimi (       ) mesafeli-soğuk  

 

13. Sizin öğrencilere karşı tutumunuz nasıldır : 

 (       ) sıcak-samimi (       ) mesafeli-soğuk  
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Ek 2. Maslach Tükenmişlik Ölçeği 

 

H
iç
b
ir
 

za
m

a
n

 

Ç
o
k
 

n
a

d
ir

 

B
a

ze
n

 

Ç
o
ğ
u
 

za
m

a
n

 

H
er

 

za
m

a
n

 

1. İşimden soğuduğumu hissediyorum         

2. İş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş 

hissediyorum.  

     

3. Sabah kalktığımda bir gün daha bu işi 

kaldıramayacağımı hissediyorum.    

     

4. İşim gereği karşılaştığım insanların ne 

hissettiğini hemen anlarım.    

     

5. İşim gereği bazı kimselere sanki insan 

değillermiş 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 bulunduğuma inanıyorum.    

     

10. Bu işte çalışmaya başladığımdan beri insanlara 

karşı sertleştim.    

     

11. Bu işin beni giderek katılaştırmasından 

korkuyorum.    

     

12. Çok şeyler yapabilecek güçteyim.         

13. İşimin beni kısıtladığını düşünüyorum.         

14. İşimde çok fazla çalıştığımı hissediyorum.       

15. İşim gereği karşılaştığım insanlara ne olduğu 

umurumda değil.    

     

16. Doğrudan doğruya insanlarla çalışmak bende 

çok fazla stres yaratıyor.    

     

17. İşim gereği karşılaştığım 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. İşimdeki duygusal sorunlara serinkanlılıkla 

yaklaşırım.    

     

22. İşim gereği karşılaştığım insanların bazı 

problemlerini sanki ben yaratmışım gibi  

davrandıklarını hissediyorum 
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