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ÖNSÖZ 

 
İlköğretim I. kademe öğretmenlerini etkileyen stres faktörleri ve başetme 

yöntemleri ile ilişkilidir. 
 Yarınlarımızın teminatı, gençlerini yetiştirme gibi çok önemli bir görevi 

deruhte eden çok kıymetli eğitim camiasının mensubu öğretmenlerin, hem kişisel 
hem de iş hayatlarında kendilerine engel olabilecek bir olgu olan stresin ve strese 
bağlı etkilerin, nedenlerin incelenmesi ve ayrıca kişiye göre farklılıklar arz 
etmesine rağmen genel bir bakış açısı ile stresin akılcı bir şekilde yönetilip, olumlu 
bir sürecin nasıl başlatılabileceği yolundaki analizler bu tezin konusunu 
oluşturmaktadır. 

Çalışmamda bana yol gösteren danışmanım Prof. Dr. Münevver ÇETİN’e, 
aynı zamanda Yrd. Doç. Dr. Ali TEMEL hocama gösterdikleri sabır ve 
katkılarından dolayı, bana hem manevi açıdan destek olan, hem de çalışmalara 
zaman ayırmam için destek sağlayan eşim Meryem PİLATİN’e teşekkür ederim. 
Tüm bu süre boyunca beni destekleyen ve büyük sabır gösteren aileme, beni yalnız 
bırakmayan arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım. 
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ÖZET 

Stres günümüz dünyasında yoğun bir şekilde yaşanan bir olgu haline 
gelmiştir. Değişimin çok hızlı yaşandığı bir dönemde stresin ne olduğunu ve nasıl 
etkileri olduğunu incelemenin önemi gittikçe artmaktadır. Stresin yoğun yaşandığı 
eğitim camiasına bir göz atıldığında stres yine karşımıza bir olgu olarak çıkmaktadır. 
Öğretmenlerin eğitim ve öğretim faaliyetlerini istenilen düzeyde icra edebilmelerinin 
bir şartı da stresin zararlı taraflarının iyi tespit edilip, olumlu bir yöne kanalize 
edilmesiyle sağlanır. Stressiz bir yaşamın mümkün olmadığı gerçeğinden yola 
çıkmak bizi doğru uygulamalara daha çabuk götürecektir. Stresin yok edilmesinden 
ziyade, stres kaynaklarının tespit edilerek ve buna dair akılcı bir stres yönetimi 
uygulayarak, stresin olumlu sonuçlar alınacak bir kulvara taşınması hedef alınmalıdır  

Stres, memnuniyet verici olup olmadığına bakmaksızın, her türlü isteme 
bedenin uyum sağlamak için gösterdiği yaygın tepkidir. Günümüzde öğretmenlik 
mesleği en stresli meslekler arasında yer almaktadır. Öğretmenlik mesleğinin stresli 
oluşu öğretmenleri, okulu, öğretmen performansını ve öğretmenlerin çevresini 
olumsuz olarak etkilemektedir. Stresin olumsuz etkilerinin engellenmesi ve stresle 
baş etme yollarının belirlenmesi oldukça önemlidir.  

Aşırı kalabalık sınıflar, disiplin problemleri, öğrencilerin istenmeyen 
davranışları, saldırganlıkları, programların sürekli değişmesi, meslektaşları ile 
çatışma yasaması, yönetici desteğinin az olması gibi problemlerin ortaya çıkardığı 
stres faktörü, performans açısından öğretmenleri tehdit eden etmenlerin basında 
gelmektedir. Stres düzeyinin kontrol altına alınabilmesi ise stres faktörlerin bilinmesi 
ile mümkündür. Bu araştırmada ilköğretim okulu öğretmenlerinin okulda 
etkilendikleri stres faktörlerini ortaya çıkartmak ve bu faktörlerin bireysel özelliklere 
göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amaçlanılmıştır. Betimsel nitelik taşıyan 
araştırma Yozgat ili Akdağmadeni ilçesinde bulunan ilköğretim I. Kademe 
öğretmenlerine uygulanmıştır. Araştırma verileri kıdem, mezuniyet, yaş, ünvan ve 
cinsiyet olmak üzere 5 boyuttan ve 38 sorudan oluşan “Stres Kaynağı Ölçeği” ile 
toplanmış ve 117 kişiye uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin 
etkilendikleri stres faktörleri içerisinde kıdem yılı arttıkça, öğretmenlerin stresle ilgili 
algılarının arttığı, mezuniyet değişkeni stres faktörünü bazı yönleri ile artırıcı 
(olumsuz etkileyici) etki yapmakta, yaş etkeninin stresi olumsuz yönde etkilediği, 
ünvanın ise herhangi olumsuz bir etki yaratmadığı ve cinsiyet değişkeninin ise erkek 
öğretmenlerin lehine sonuçlanmıştır. 

 
 
Anahtar Kelimeler: Stres, stres faktörleri, öğretmen 
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ABSTRACT 

 

Stress has turned out to be a fact that is experienced in an intense way of 
today’s world. It is getting more important to find out the meaning of stress and 
its effects in a time where change is enormously fast. Stress comes out as an 
important fact when we take a close look at education community. One 
necessary condition of carrying out educational activities on a desired level is 
obtained by determining the harmful aspects of stress and canalizing them into 
a positive manner. Starting out from the fact that living without stress is 
impossible would take us to the right applications faster. Determining stress 
sources and directing stress into a course where positive outcomes might be 
obtained by applying a rationalist method should be aimed instead of trying to 
eliminate stress.  

Stress is the common reaction of the body to adopt itself to any new 
condition, no matter if it is desirable or not. Today, teaching is accepted as one 
of the most stressful professions. The stressful nature of teaching has negative 
effects on school, teachers' performance and teachers' environment. Eliminating 
deteriorating effects of and identifying effective ways of coping with stress is 
very important. 
 

Overcrowded classes, discipline problems, undesired student behaviours, 
the change of programs continuously, the problems between and among the 
collagues at offices, less administrative support can be considered among the 
stress causes and factors, they have effects upon teachers’ performances and 
they threats teachers in general. It is possible to control the stress at work by 
knowing its level and the factors that cause. Within this framework , the aim of 
this study is to identify the stress factors of primary school teachers and to 
identify whether these factors change according to personal characteristics. The 
subjects of this study were primary school teachers who were teaching at 
primary schools’ first grade levels in Yozgat, Akdağmadeni district. The data 
were collected through “Stress Sources Inventory” that has five dimensions as; 
“Seniority, Graduation,age,title and Sexuality”. It  contains 38 questions and 
was applied to 117 people. The results revealed that, the stress factors are 
related to seniority. The sensation of stress increases according to the increment 
of seniority year. The variety of graduation effects the stress factor and in some 
ways it has bad affects.While negative effects of stres on the age variable,the 
variable title to stres is not observed any negative effects. And lastly, the variety 
of sexuality results in favour of males. 
 
  Key Words: Stres, stress factors, teacher. 
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BÖLÜM I  

                GİRİŞ 

Kamuoyunun ve bilim adamlarının en çok ilgi gösterdikleri örgütlerin başında 

gelen okullar, nitelikli üretimin, akılcı tüketimin, gelişmenin, uygarca ve birlik içinde 

yaşamanın, huzur ve güvenin vazgeçilmez koşulu olan bilgili ve becerili insanı 

yetiştiren ender örgütlerden birisidir. Bu bakımdan ki, kamuoyunun ve bilim 

adamlarının en çok ilgi gösterdikleri örgütlerin başında gelmektedir 

(Gümüşeli,1996,s.68). Okul tür ve kademeleri içerisinde eğitim sisteminin birinci ve 

temel aşamasının oluşturan ilköğretim kurumları, bireylere ülke amaçlarını, değer 

yargılarını kavratıp oluşturmada ilk sırada yer almaktadır. Bu açıdan değerlendirilirse 

ilköğretim kurumlarındaki başarı, ülke geleceği açısından çok daha büyük öneme 

sahiptir. İlköğretim kurumlarının amaçlarını verimli ve etkili bir şekilde yerine 

getirme de ise öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. 

 Özyılmaz’ a göre eğitimin temel taşı olarak görülen öğretmenin niteliği, 

eğitimin niteliğini doğrudan etkileyen etmenlerin başında gelmektedir. Çünkü, 

nitelikli ve etkili bir öğretmen olmadan yapılan eğitimin hedeflerine ulaşmasını 

beklemek pek akılcı bir davranış değildir. Öğretmen, hem öğrenmeyi hem bilgiden 

yararlanmayı hem de bilgiden bilgi edinmeyi klavuzlayan ve sağlayan kişidir 

(Özyılmaz, 2004, s.79). Buna bağlı olarak da denilebilir ki, amaca uygun kaliteli iyi 

öğrenciler yetiştirilmesi, mesleğinde yeterli olan öğretmenlere bağlıdır. 

Günümüz öğretmeninden öğrencilerini belirtilen hedefler doğrultusunda 

kazanımlarını elde etmiş şekilde yetiştirmeleri ve yaşam koşullarına uyum 
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sağlamalarına yardımcı olmaları beklenirken diğer taraftan, bir birey olarak kendisini 

geliştirmesi, problemlerini çözebilmesi, varolan yaşam koşullarına da uyum 

sağlayabilen bir birey olabilmesi için çalışması beklenilmektedir (Bulut, 2005, s.56). 

Öğretmenin içinde bulunduğu koşullar ve yaşam standartları göz önüne alındığında 

ise, gerek örgütsel ortam gerekse bireysel ihtiyaçlar bakımından uyum sağlama 

sürecini gerçekleştirirken bir takım problemler yaşaması kaçınılmazdır.  

Diğer taraftan öğretmenlerin çalıştığı kurumlar olan okulların belki hem insan 

ilişkileri hem de örgütsel ilişkiler açısından belki de toplumun en stresli 

kurumlarından birisi olması bu problemleri arttırabilmektedir. Aslında bu ve benzeri 

problemlerin ortaya çıkardığı stres, insan yaşamının her anında vardır. Fakat, 

özellikle kişinin büyük bir zamanını dolduran iş yaşamındaki stres, kişiyi en fazla 

etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Kişinin zamanının büyük bir kısmını işte 

veya işle ilgili etkinliklerle geçirdiği düşünülürse, iş stresi ve bunun yanında özel 

sorunlar bir araya geldiğinde daha da etkin ve yıpratıcı sonuçlar olarak bireyin 

karşısına çıkabilmektedir. 

 Bozkurt  (2005)’a göre toplumsal ve örgütsel yaşamın bir gerçeği olan stres, 

performans açısından çalışanları, yapı ve işleyiş açısından örgütleri, nitelik açısından 

da yaşamı zayıflatan günümüzün en büyük tehlike kaynaklarından birisidir (Bozkurt, 

2005, s.36). İlgili kaynaklar incelendiğinde, stres kavramı çok yaygın olarak 

kullanılmasına karşın, tek bir tanımda toplanamadığı görülmektedir. Latince 

‘estrica’, Eski Fransızca ‘estrece’ sözcüklerinden gelen stres kavramı, 17. yy da 

‘felaket, bela, musibet, dert, keder, elem’ anlamlarında kullanılırken 18. ve 19. 

yy.larda bir takım değişikliklere uğrayarak ‘güç, baskı, zor’ gibi karşılıklar almıştır 

(Pehlivan,  2002, s.60). Stresle ilgili yapılan bazı tanımlamalar şu şekildedir;  
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(Hammer ve Organ (1978)’a göre stres; bireyin yaşamsal uyaranlara karşı 

yeterli şekilde ya da araçsal olarak tepkide bulunmasını engelleyen bir maliyeti 

olarak ifade edilebilir (Akt:Balcı, 2002, s.48). 

Turgay (1991)’ a göre stres; bir canlının zihinsel ya da fizyolojik işlevini 

kesintiye uğratan her türlü etki olarak tanımlanabilir (Turgay, 1991, s.46). 

 Selye (1946)’e göre stres; her türlü isteme, bedenin uyum sağlamak için 

gösterdiği biyolojik bir tepki olarak da belirtilebilir (Akt:Pehlivan, 2002, s.64).  

Yapılan üç tanımda da gördüğü gibi ‘stres’ kavramı, genellikle sıkıntı, 

olumsuzluk durumundaki tepkiler için kullanılmaktadır.  

Çalışma yaşamında ortaya çıkan stres ise, iş görenin normal fonksiyonlarını 

yerine getirmesinde bir engel olarak ortaya çıkmakla birlikte fiziksel ve duygusal 

olarak tepkilerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bireyin ortaya çıkan bu 

davranışları da bireyin işteki uyumunu bozmaktadır. 

Bireyler, işe girmeden önceki beklentilerini yaşamında bulamayınca düş 

kırıklığına uğrayarak depresyona girebilmektedir. Bu durumda, bireyin örgüt içi 

motivasyonu düşmektedir (Başaran, 1991, s.46). Bunun yanısıra bireyin örgüt içinde 

ekonomik, toplumsal ve psikolojik anlamda birçok ihtiyaçlarının karşılanması 

gerekir. Örgüt amaçlarının birey tarafından benimsenmesi örgütün amaçlarını 

gerçekleştirmesinde önemli bir faktördür. Eğer birey, bu ihtiyaçlarını bulunduğu 

örgüt içinde karşılayamıyorsa, bu durum onun verimini etkilemektedir (Pehlivan, 

1993, s.79). Bunun dışında örgütün iş görenden iyi bir verim alması, iş görenin 

uyumu ile de yakından ilgilidir. 

Feither ve Toker (1986)’e göre ise stres, iş görenin uyumunu zorlaştırırken 

aynı zamanda onun bedensel ve ruhsal sağlığını tehdit edip verimini düşürmektedir 

(Akt:Pehlivan, 1993, s.79). Gümüşeli  (2001)’ e göre bireyde örgüt içinde stres 
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yaratan başka faktörlerde bulunmaktadır. Örgütün zorlayıcı değer ve kuralları, 

örgütün istekleri ve örgüt içinde oluşan grup desteğinin birey tarafından görülmemesi 

gibi (Gümüşeli, 2001, s.66). 

 Diğer taraftan, iş gören ile örgütün işlevsel ve toplumsal çevresi arasında 

doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Çünkü işgörenler, işlevsel ve toplumsal çevre ile 

etkileşerek örgütsel davranışı oluşturmaktadırlar. İşgörenlerin örgütsel davranış 

içinde karşılaşacakları istenmeyen davranışlar da örgüt içerisinde strese neden 

olmaktadır (Pehlivan, 2002, s.58). Yine, bunların yanında işgörenlerden beklenilen 

davranışların veya tutumların belirsizliği rol çatışmalarına ve yaşanan rol 

belirsizliklerine neden olabilmektedir. Kişiyle rolü arasındaki uyumsuzluk ise stres 

için önemli bir faktördür (Gümüşeli,  2001, s.46). 

İnsan ilişkilerinin yoğun bir şekilde yaşandığı eğitim kurumlarının belki de en 

stresli ortamlarından biri olabileceği daha önce söylenmişti. Çalışma konusu insan 

olmasından dolayı, eğitim örgütleri diğer örgütlerden daha büyük bir öneme sahiptir. 

Bir ülkenin geleceği, o ülkenin sahip olduğu okullara bağlıdır. Bilginin sürekli 

çoğaldığı ve öneminin arttığı günümüzde okullara büyük görevler düşmekte ve her 

geçen günde artmaktadır. Okullarımızdaki bu sorumluluğu gerçekleştiren asıl 

işgörenler ise öğretmenlerdir. 

Toplum, gerek okul içinde gerekse okul dışında öğretmenlerden pek çok 

beklentiye sahiptir. Örneğin öğretmenlerden, çevre ile ilgili olarak, çevre 

kalkınmasına katılmaları beklenirken, okul içinde ise disiplincilik, yargıçlık rollerini 

de gerçekleştirmeleri beklenilmektedir. Bunların dışında öğretmenler evde anne – 

baba, dışarıda arkadaş, okulda öğretmen vb. rollerini yerine getirirler. Bu roller 

arasında, zaman zaman çatışma ve karışıklık yaşanması, beklentileri tam olarak 

yerine getirememe korkusunu yaşamalarına neden olmaktadır. Roller arası yaşanılan 
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çatışmalar, öğretmenlerde strese neden olan en önemli etmenlerin başında 

gelmektedir (Bursalıoğlu, 1999, s.56). 

Gümüşeli (1991)’in aktardığına göre öğretmenlerin stres ile iç içe 

yaşamasındaki etmenlerin başında aşırı kalabalık sınıflar, disiplin problemleri, 

öğrencilerin sorumsuz davranışları, saldırganlıkları, programların sürekli değişmesi, 

yönetici desteğinin az olması gibi etmenler gelmektedir (Potersan, 1994, 

s.123.;Wilce 1996, s.146).   

Oysa toplumun temel taşı olan öğretmenlerin, bilimsel ve toplumsal 

kalkınmaya katkıda bulunabilmeleri, öncelikle onların işlerinde doyuma ulaşmalarına 

ve stressiz bir ortamda çalışmalarına bağlıdır. Bu sebeple öğretmenlerin stres 

sorunları, gittikçe önem kazanmaya başlamış ve gündemi meşgul etmiştir.  

 Yapılan pek çok araştırmaya bağlı olarak öğretmenlik mesleği, 1980’li 

yıllardan itibaren dünyanın en stresli üç mesleğinden birisi olarak görülmeye 

başlanmıştır. Ülkemizde ise öğretmenlerdeki stres faktörleriyle ilgili araştırmalar 

daha çok 1990’lı yıllardan sonra yapılmaya başlanmıştır. Fakat yapılan araştırmaların 

yeterli olduğu söylenemez (Gümüşeli, 1996, s.76 ). 

Bireyde ve birçok alanda her geçen gün değişme ve buna bağlı olarak 

gelişmeler devam etmektedir. Bütün bu gelişmelere bağlı olarak öğretmenlerin 

etkisinde kaldıkları stres faktörleri de değişmekte ve çoğalmaktadır. Stresin olumsuz 

etkilerinden öğretmenlerimizi korumak ve bu olumsuz etkilerle başa çıkabilmeleri 

için, öncelikle stres faktörleri ve daha sonra buna bağlı olarak stresle başa çıkma 

yolları ortaya çıkartılması gerekmektedir. 

Yaşanılan mesleki stresin öğretmenlerde mesleki doyumsuzluğa sebep 

olacağı, bu durumun da öğretmenin sınıf ve okul içi verimini düşüreceği ya da 
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öğretmenlerin farklı alan ve kariyere yönelmesine neden olacağını söylemek çok da 

yanlış bir yargı olmayacaktır.  

1.1. Öğretmenlik Mesleği 

Öğretmenin önemi çağlardan beri dünyanın her yerinde üzerinde sık durulan 

ve kabul gören ortak bir yargı olmuştur. Karmaşıklaşan dünyada bilim ve 

teknolojinin karşısında öğrencide geliştirilecek duyuşsal davranışlar açısından 

öğretmenin önemi günümüzde daha büyük anlam taşımaktadır (Ataünal, 2003, s.52). 

Öğretmenlik mesleği en eski ve her dönemde kutsallığı daima vurgulanan ve 

hemen her yönü ile önemini fark ettirebilen bir meslektir. Öneminin büyüklüğünden 

dolayı öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Çünkü öğretmen sistemin 

dinamosu bütün iyileştirme ve kalkınma hamlelerinin başaktörüdür. Çünkü ülkelerin 

kaderinde öğretmenin rolü çok büyüktür, bir ülkenin geleceğinin mimarı 

öğretmenlerdir ülkenin doktorunu, mimarını, öğretmenini, hakim ve avukatını ve 

ileride ülkeyi yönetecek olan liderleri öğretmenler yetiştirmektedir. Yeni nesillerin 

niteliği onu yetiştiren öğretmenin niteliği ile özdeşleşmesi ile beraber yeni nesillerin 

ve ülkenin ihtiyacı olan insen gücünün yetişmesinden öğretmen sorumludur (Göktaş 

ve Yetim,  2000). 

Kerschensteiner, öğretmenliğin doğuştan gelen yetenek ve eğilimlere büyük 

ölçüde dayana bir meslek olduğunu öne sürer. Öğretmen olabilmek için her şeyden 

önce Allah’ın insanlara bazı özel vasıflar vermesi, bazı yeti ve yeteneklere sahip 

olması gerektiğini savunur (Akt:Özkan, 2004, s.96). 

Eğitim sistemlerini yenilemek isteyen ülkeler reform çalışmalarına, öğretmen 

yetiştirme işinden başladıkları ölçüde başarılı olmaktadırlar (Varış, 1973, s.55). 
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Japon eğitim felsefesini oluşturan şu sözler toplumlar için öğretmenlik 

mesleğinin ne denli önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. “Yetiştirdiği her 

insanı yeniden kullanabilen toplum akılcı, uygar, ileri bir toplumdur.” Ancak 

yetiştirdiği insanların en iyilerini öğretmenlik mesleğine seçebilen toplum en güçlü 

toplumdur (Özkan, 2004, s.42). Bismark’ ın “bir millete bir savaşı ancak ilkokul 

öğretmenleri kazandırabilir “ve Gauelle‘ un “bize II. Dünya savaşını öğretmenler 

kaybettirdi” sözü Japon eğitim felsefesini destekler ölçüdedir. (Akt:Ataünal, 2003, 

s.73) 

Öğretmenlik mesleğinin kategorileri içerisinde de en önemli payın ilköğretim 

sınıf öğretmenlerine düştüğü söylenilebilir. İlköğretim eğitim sisteminin temel 

taşıdır. İlkokulda bireylere çevreleri ile uyum ve yaşamlarını daha iyi devam 

ettirebilmeleri için temel bilgi ve beceriler kazandırılmaya çalışılır. İlköğretimin ilk 

kademesinde (1-5. sınıflar) çocuklara okuma –yazma, okuduğunu anlama, anadilini 

doğru kullanma, matematiksel işlemler, problem çözme ve toplumsal yaşam kuralları 

öğretilir. Kazandırılan bilgi ve beceriler bireyin hayata atıldığı zaman üretken ve 

verimli olmasını sağlarken diğer yandan daha ileri eğitim kademelerindeki 

öğrenmelere temel oluşturur (Erden, Fidan 1993, s.66).  

Bu çocuğun fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yönden gelişiminde önemli bir 

dönemdir. Bu dönemde eğitimden sorumlu uzman kişi ilkokul öğretmenidir ve 

öğrencilerin sosyalleşme süreci içinde en çok örnek alınan modellerin başında gelir 

model alınan öğretmen bir şekilde öğrencinin kişilik gelişimine de olumlu yada 

olumsuz katkı sağlamış olur. 
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Öztürk kişiliği şöyle tanımlamıştır; insanın doğuştan getirdiği ve sonradan 

kazandığı bedeni ruhi ve sosyal bütün özelliklerin birbirine etki ederek meydana 

getirdiği ahenkli bir bütündür denilebilir (Öztürk, 1999, s.26).  

Kişilik belli unsurlardan meydana gelir bunlar; bedensel özellikler, zeka, 

yetenek, mizaç, karakter, sosyal özelikleri ve bireyin geliştirdiği benlik kavramıdır. 

Bireyin karakteri ve sosyal özellikleri üzerinde kalıtımı benlik kavramı üzerinde ise 

çevre faktörleri (aile, okul, kültürel çevre) etkili olmaktadır. Daha öncede belirtildiği 

gibi kişilik özellikleri belli unsurlardan etkilenmektedir. Kişiliğin temelinde 

soyaçekim olmasından dolayı kişilik ilk olarak soyaçekimden etkilenir. Zamanla 

fiziksel ve sosyal çevreden aldığı etkiler ve edindiği tecrübeler de kişiliğin olumlu 

yada olumsuz etkilenmesine neden olabilir. 

Ailelerle yapılan bazı araştırmalar ailenin çocuğun kişiliğinin gelişiminde , 

tutum ve davranışları ile disiplin anlayışları ile karıkoca ilişkileri ile büyük ölçüde 

etken olduklarını ortaya koymuştur. Freud gibi bazı düşünürlerde kişiliğin çocukluk 

yıllarında şekillendiğini savunmuştur. 

Kültürel çevre, çocuk bir toplum içinde dünyaya gelir ve bu toplumun 

inançlarını dilini ahlakını benimser. Ahlakını ise kendi sahip olduğu davranışlarına 

ölçüt olarak alır. Çocuk sadece bunlardan değil, toplumun giyim şeklinden tavır ve 

davranışlarından sosyal ilişkilerinden etkilenir ve kendi davranışlarına da bu 

doğrultuda yön verir. 

Okul, aile ve sokaktan sonra okul şekillendirir çocuğun davranışlarını ve okul 

kişiliğin oluşmasında en önemli etkenlerden birisidir. Çünkü çocuk gününün büyük 

bir kısmını okulda akranları ve öğretmeni ile geçirmektedir ve daha önce model 

aldığı kişiler anne –babası iken okul döneminde öğretmeni olmuştur. 
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Sınıf içinde öğretmenin rolü ve hareketleri çok büyük önem taşır. Bu sebeple 

öğretmen davranışlarına çok dikkat etmek zorundadır. Öğretmenin desteği ilgisi 

şefkat ve sevgisi öğrenciyi ne kadar yüreklendirirse haksız eleştirisi, cezalandırması 

küçük düşürmesi de o kadar olumsuz etkiler ve kişiliğinde yıllar boyu sürecek 

tahribatlara da neden olabilir (Öztürk, 1999, s.46). 

1.2. Öğretmenlerin Sahip Olması Gereken Yeterlilikler 

Bilgi çağı adını verdiğimiz günümüzde iyi öğretmenin nitelikleri eğitim ve 

öğretimden neler beklediği ile çok yakından ilgilidir (Göktaş, Yetim, 2000, s.36). Bir 

toplumun ilerleyebilmesi ve gelişerek refah düzeyine erişebilmesi için okullarda 

kaliteli bir eğitimin verilmesinin önemli olduğu bilinmektedir. Fakat iyi bir eğitim 

ancak iyi öğretmenler tarafından verilir okullarda başarı grafiği ancak iyi öğretmeler 

ile önemli düzeyde yükseltilir. Öğretmenler de öğretmen yetiştiren kurumlardan 

yetiştiklerine göre bu kurumlara büyük sorumluluk düşmektedir. Fakat sadece 

öğretmen yetiştiren kurum ile bağlantılı değildir. Öğretmenlerde istenilen niteliklerin 

olması bir takım standartların olmasına bağlıdır. Öğretmenler ve öğretmenlik 

mesleğindeki nitelik konusu sadece Türkiye’ gündeme gelen bir konu değildir 

dünyanın pek çok ülkesi sık sık bu konuyu gündeme taşımaktadır. Türk eğitim 

sisteminde zaman zaman öğretmen yetiştirme ile ilgili değişiklikler meydana getirilip 

farklı uygulama yöntemleri denenmiştir. Özellikle son 30 yıldır bu çalışmalar ileride 

sürebilecek çalışmaların işaretçileridir. 1998 yılında öğretmen yetiştirme ile ilgili 

Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) ün yaptığı düzenlemeler bu çalışmaların en son 

halkası gibidir (Seferoğlu , 2004, s.29). 

YÖK gibi Milli Eğitim Bakanlığı’da öğretmen yeterlilikleri ile ilgili 

çalışmalar ile ilgilenmiş öğretmen adaylarının sahip olması gereken nitelikleri 1793 
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sayılı Milli Eğitim Temel kanunun 45. maddesinde şöyle belirtmiştir; “Öğretmen 

adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından 

aranacak nitelikler Milli Eğitim Bakanlığınca tespit olunur (MEB, 2002). Bunun 

yanında 2. maddesinde Türk Milli Eğitimin genel amacı içindeki beklentiler 

herkesten daha önce öğretmenin kazanması gereken davranışlardır. Çünkü öğretmen 

bu davranışları sokakta evde okulda her yerde ve örnek olarak göstermek gibi bir 

sorumluluk ile görevlendirilmiştir. Yani öğretmenlik bu yönü ile diğerleri den farklı 

bir meslek tir Anayasamızda geçen “demokrasiye aşık” sıfatını ilk olarak 

öğretmenlerin taşıması gerekmektedir. Diğer önemli bir husus ise öğretmenliğin bir 

kişilik mesleği olduğu bilinci ile bilimsel yaklaşım da ödün vermeyerek bireylerin 

yetiştirilmesidir (Ataünal, 2003, s.46). 

Öğretmenlik mesleğinin yeterliliklerine önemli bir devlet adamı olan ve 

eğitimde önemli reformlara imza atan Atatürk’ün bakış açısı ile bakarsak öğretmen 

toplumu ile, ülkesi ile, dünya ile ilgilenen özverili öğrencilerin her türlü sorunları ile 

ilgilene bilgili bir aydındır. Aynı zamanda Atatürk öğretmenleri, tüm gelişmeleri 

yakından izleyen, öğrencilerin ve çevresinin yararlandığı önemli bir bireydir. 

Öğretmenlik mesleği sahip olduğu nitelikler sebebi ile diğer meslek gruplarından 

farklılık gösterir en önemli farkı ise her aşamada çevresi tarafından değerlendirilmesi 

ve bu işi de öğrenci ve öğrenci velilerinin gerçekleştirmesidir (Küçükahmet, 2000, 

s.32). 

Öğretmen toplumun ve eğitim kurumlarının hızla değişen ihtiyaçlarına cevap 

verebilmek için şartları en iyi değerlendirebilen, mükemmele ulaşmak için çaba sarf 

eden yaratıcığının kullanıp esneklik gösterebilen, toplumun yapısına zarar 

verebilecek ideolojik saplantıları olmayan bir kişi olmalıdır. İşbirliğine açık olma 

paylaşma, çağdaş bir öğretmenin nitelikleri arasında yer alır. Yaratıcılık da 
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öğretmenin belki en önemli özelliklerinden biridir çünkü zeka ve kişilik özellikleri 

farklı, farklı sosyo-kültürel ortamlarda yetişmiş öğrencileri eğitmek onların 

öğrenmesinde cesaretlendirmek ve desteklemek öğretmenin yaratıcılığı ile ilgilidir. 

Öğretmenin sahip olması gereken özellikler bunlara ile de sınırlı değildir öğretmen 

aynı zamanda samimi, canlı, neşeli, öğrencilerin sorunlarına karşı duyarlı işini seven, 

günlük sorunlarını dışarıda bırakabilen bir birey olmalıdır. (Göktaş ve Yetim, 2000, 

s.53). 

Gazi üniversitesi eğitim fakültesinde okuyan öğretmen adayları üzerinde 

yapılan bir araştırmada ise, öğretmen davranışları temelde iki boyutta ele alınmıştır. 

Bunlardan ilki öğrencide sevgi saygı ve yaklaşma, ikincisi korku endişe ve 

uzaklaşma yaratan davranışlardır, dolayısı ile birinci tür davranışlar demokratik 

öğretmen davranışı olarak ele alınmaktadır. Demokratik öğretmen davranışının beş 

boyutu olduğu sonucun ulaşılmıştır. Öğretmen adayları üzerinde yapılan bu 

araştırmada öğretmenin fiziksel özellikleri demokratikliğin özelliği olarak 

görülmemiş, anacak entelektüel nitelikler aramışlar sosyal niteliklerden ise yardım 

severlik dürüstlük sabır güven vericilik ve mesuliyet duygusu üzerinde durmuşlardır. 

Ve en önemlisi öğretmenin demokratik davranışının temel göstergesini ‘öğrenci 

ayrımı yapmama’ olarak düşünmüşlerdir. Yine bu öğretmen adaylarına göre 

demokratik öğretmen ailevi ve kişisel sorunlarını öğrenciye yansıtmayan 

öğretmendir (Küçükahmet, 2000, s.48). 

Öğretmen eğitimin temel unsuru, insan mimarı, önemli değerlerin taşıyıcısı 

ve yansıtıcısı, güzel duyguların kaynağı, her bakımdan toplumsal lider rehber ve 

erdemli bir insandır (Ataünal , 2003, s.56). 
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Milli eğitim Bakanlığı Öğretmen yeterliliklerini “Eğitme-Öğretme 

Yeterlilikleri”, ”Genel Kültür Bilgi ve becerileri”, ”Özel Alan Bilgi ve Becerileri” 

Adı altında toplamış Eğitime ve Öğretme Yeterliliklerini ise 14 alt bölüm ve 206 

yeterlik maddesinden oluşturmuştur. Bunlar ; 

“1-Öğrenciyi Tanıma 

2-Öğretimi planlama 

3-Materyal geliştirme 

4-Öğretimi yönetme 

5-Temel becerileri geliştirme 

6-Öğretim yapma 

7-Başarıyı ölçme ve değerlendirme 

8-Rehberlik yapma 

9-Özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler hizmet etme 

10-Yetişkinleri eğitme 

11-Kendini geliştirme 

12-Okulu geliştirme 

13-Ders dışı etkinliklerde bulunma 

14-Okulu ve çevresini geliştirme” 

Öteki taraftan “Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü” 

bünyesindeki komisyon yeni bir “öğretmenlik mesleği genel yeterlik taslağı 
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“geliştirmiştir. Bu taslakta ise “kişisel ve mesleki değerler–mesleki gelişim”, 

”öğrenciyi tanıma“, “öğrenme ve öğretme süreci”, öğrenmeyi gelişimi izleme ve 

değerlendirme”, “okul-aile ve toplum ilişkileri “ve program ve içerik bilgisi olmak 

üzere 6 ana yeterlik, 38 alt yeterlik ve 251 performans göstergesi vardır (Seferoğlu, 

2004, s.30). 

Kısaca çağdaş toplumun öğretmeni; sürekli kendisini yenileyen, ufku ve 

dünya görüşü geniş, insanı ve toplumu tanıyan, sorun çözmede becerikli, bulunduğu 

dönemin teknolojisinden faydalanabilen, sürekli öğrenme ve kendini geliştirmeyi bir 

ilke edinen, sınıfın ve okulun tüm imkanlarını kullanarak aktif öğrenme ortamı 

oluşturabilen ve toplumun çok yönlü gelişmesine katkıda bulunan bir meslek erbabı 

olmak durumundadır (Göktaş, Yetim, 2000, s.42). 

1.3.  Öğretmenlik Mesleğinin Türkiye ‘deki Durumu 

Cumhuriyetin ilk yıllarında öğretmenlik mesleği Osmanlı geleneğinin bir 

sonucu olarak saygın meslekler arasına girmekteydi. Bu dönemde öğretmenlerin 

eğitim ve gelir düzeylerinin toplumun diğer kesimlerinden yüksek olması 

öğretmenlik mesleğini cazip hale getirmiştir. İlerleyen zamanlar da öğretmen 

okullarının parasız ve yatılı olması bu okullara girmek isteyenlerin ve kırsal kesimde 

yaşayan gençlerin işini kolaylaştırmıştır. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı 1970 li 

yıllara kadar sürmüştür hılı toplumsal değişme ve sanayileşme, 1980 li yıllarda 

liberal ekonominin güçlenmesi, yeni meslek gruplarının ortaya çıkması, memurların 

gelir düzeyinin düşmesi sonucu bu saygınlığı yitirmiştir. Günümüzde ise gençlerin 

meslek tercihleri arasında çok sık rastlanmamaktadır. Ancak ülkemizdeki işsizlik ve 

devletteki küçülme gençleri istemeseler de öğretmen olmaya zorlamaktadır (Erden, 

2001, s.73). 
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Devletin belirgin bir eğitim politikasının olmaması nedeni ile öğretmenle 

ilgili sorunlar da giderek bir yumak oluşturmamaktadır. Bu sorunlardan en önemlisi 

öğretmenliğe olan saygının azalmasıdır, toplumun gerçek mimarları öğretmenlere 

saygının azalması sadece siyasal, sosyal, kültürel yapımızdaki aşınmadan 

kaynaklanmamakta devletin üst düzey görevlilerinin dahi öğretmene gereken ilgi ve 

saygıyı göstermemesinden de kaynaklanmaktadır (Ataünal, 2003, s.56). 

Ülkemizde ve dünyada ne kadar önemli olduğu bilinen öğretmenlik mesleği 

yukarıda anlatıldığı üzere ülkemizde bazı sorunlar ile yüz yüzedir. Bu sorunlar ile 

baş etmeye çalışan öğretmen aynı zamanda görevini hakkı ile yerine getirmeye 

çalışmakta ve bunu başarabilmek için ise öğretmenlik mesleğinin gereği olan belli 

mesleki ve karakteristik özelliklere sahip olması gerekmektedir. Samimi, içten, 

demokratik, adil, sevecen, öğrencilerinin sıkıntılarını paylaşabilen ve öğrenmede 

onları yüreklendirebilen, sabırlı, güven veren, bilgili öğretmenin bu saydığımız 

özellikleri barındırıyor olabilmesi onun sahip olduğu ruh sağlığı ile yakından ilişkisi 

vardır. 

Günümüzde çalışan bireylerin statüleri ve çalıştıkları iş ne olursa olsun 

önemli ruhsal baskılara maruz kalmaktadırlar. Bireyler bu baskılar ile mücadele 

etmek isterken bu baskılara karşı tepkiler oluşturur bu tepkileri zamanla ruhsal 

bozukluklara yol açar en azından ruh sağlığı için bir risk oluşturabilir (Çelikkol, 

2001, s.35). Buradan hareketle ruh sağlığının toplumun sosyokültürel, ekonomik, 

siyasal ve genel sağlık sorunları ile kesinlikle bağlantılı olduğu ortaya çıkmaktadır 

Eğitiminde bir toplumun geleceği için çok önemlidir (Öztürk, 1997, s.67). 
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1.4. Stres ve Stresle İlgili Kuramsal Bilgiler 

1.4.1. Stresin Tanımı 

Stres günlük yaşamın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Stres uyum sağlamamızı 

gerektiren herhangi bir değişikliktir. Bu değişiklik fiziksel bir yaralanma gibi 

olumsuz bir durum da olabilir; aşık olmak ya da çok istediğimiz bir başarıya ulaşmak 

gibi son derece olumlu bir olay da olabilir. Bir olayı yorumlamak o olayın 

hayatınızdaki etkisini belirler.  

Dört farklı kaynak stres yaratabilir:  

1. Çevreniz uyum sağlamanızı gerektiren olaylarla doludur: hava, 

gürültü, trafik, kirlilik gibi.  

2. Sosyal olaylar stres kaynağı olabilir: yetiştirmeniz gereken ödevler, 

sunumlar, iş görüşmeleri, sevdiklerinizi kaybetme, arkadaş ya da ailenizin 

beklentileri gibi.  

3. Fizyolojik stres kaynakları: Ergenlik, menopoz, hastalıklar, yaşlanma, 

kazalar, yanlış beslenme, uyku bozuklukları.  

4. Düşünceleriniz: Beyniniz vücudunuzda ve çevrenizde olan 

değişiklikleri yorumlar ve ne zaman “acil durum tepkisi” vereceğine karar verir.  

 Stres üzerine çalışmalar yapan bir araştırmacı Richard Lazarus, stresin bir 

durumu yorumladığınız zaman başladığını belirtir. İlk olarak durumun ne kadar 

tehlikeli ve zor olduğunu sonra da bununla baş etmek için kaynaklarımızın olup 

olmadığını değerlendiririz (Akt:Şahin, 1989, s.38). 

1.4.2. Öğretmen Stresi 

Öğretmen stresi, terim olarak ilk defa 1977 yılında Chris Kyrıacou tarafından 

kullanılmış ve bu tarihten sonra tüm dünyada araştırmalara konu olmuştur (Kyrıacou, 
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2001, s.27). Öğretmen stresi; öğretmenlerde mesleklerinden dolayı öfke, tansiyon, 

hayal kırıklığı, kaygı, depresyon ve asabilik gibi hoş olmayan duygu deneyimlerinin 

yaşanması şeklinde tanımlamıştır. Stresin uzun zaman devam etmesi hali zihinsel ve 

duygusal bir bitkinlik durumunun ortaya çıkmasına, başka bir ifadeyle tükenmeye 

neden olmaktadır. Bu stres, iş performansını olumsuz olarak etkilediği için okullarda 

da bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır (Kyrıacou, 1989, s.27-29). 

Türk Milli Eğitiminin temelini oluşturan ilköğretim, çocuklara toplumun 

amaçlarını, değerlerini, sembollerini kazandırarak, onların genel bir değerler sistemi 

oluşturmalarını sağlar. Bu durumda ilköğretim kademesinde görev yapan öğretmenin 

taşıdığı sorumluluk daha da artmaktadır. Son yıllarda, ülkemiz öğretmenlerinin ruh 

sağlığının gittikçe bozulduğu, ekonomik sıkıntılar yüzünden, toplumun gösterdiği 

saygın yere sahip olmayan öğretmenlerin sıkıntılarını okula yansıttıkları ve bunalıma 

düştükleri belirtilmektedir (Ertekin, 1993; Balcı,2000; Pehlivan,2002; Bozkurt, 

2005). Yani “öğretmenlik mesleğindeki stres, bir organizasyon olarak okulu, 

öğretmen performansını, kendisinin ve ailesinin fiziksel ve ruhsal durumunu etkiler 

(Haris, Halpin ve Halpin, 1985, s.346). 

Stresli ortam, öğretmenin ve buna bağlı olarak da eğitim öğretim sürecinin 

etkililiğini azaltabilir. Öğretmen ve öğretim süreci arasındaki organik bağ, stresli bir 

ortamda çalışan bir öğretmenin verimsizliğinin yarattığı sonuçların öğrencilere, diğer 

örgütlere ve giderek tüm topluma yansımasına neden olabilir (Aslan, 1995, s.7). Bazı 

araştırmaların kaydettiği verilere göre öğretmenlerin yüzde yetmişe yakını işlerini 

“son derece stresli” olarak tarif etmektedirler (Akt:Şahin, 1989, s.42). Bu nedenle 

öğretmenlerde stres yaratıcı durumların ya da kaynakların saptanması, daha olumlu 

bir örgüt ortamı oluşturabilmek için bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.     
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Öğretmenlik mesleğinin stres kaynaklarını saptamak amacıyla birçok 

araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalardan elde edilen verilere göre araştırmacılar, 

öğretmenlik mesleğinin stres kaynaklarını farklı şekillerde gruplandırmışlardır.  

Bunların yanı sıra zaman yönetimi, sık sık zaman sınırlaması ve aşırı iş yükü, 

mesleki sıkıntı (düşük gelir ve sınırlı kariyer ilerlemesi), disiplin ve motivasyon 

(yüksek öğrenci disiplini ve öğrenci etkileşim problemleri), mesleki yatırım (karar 

vermede yüksek otonomi ve düşük katılım) ve düşük seviyeli mesleki iş birliği 

öğretmenler için kaydedilen stres kaynaklarındandır (Miller, 1999, s.3). 

Öğretmenler üzerinde yapılan diğer bir araştırmaya göre öğretmenlerin en çok 

etkilendikleri stres kaynakları (Ertekin, 1993, s.43): 

• Yönetsel destek, 

• Meslekten kaynaklanan sıkıntılar, 

• Mali açıdan güvenlik içinde olup olmama, 

• Öğrenci disiplinine ilişkin sorunlardır. 

Pehlivan’a göre ise öğretmenlerde stres yaratan kaynaklar şu şekilde sıralanmıştır: 

Eğitim Sistemi ile İlgili Kaynaklar: 

“• Bakanlık tarafından öğretmenlere sahip çıkılmaması, 

• Eğitim sistemimde kalitenin düşmesi, 

• Eğitime siyasetin karışması, 

• Eğitime gereken önemin verilmemesi, 

• Nitelikli öğretmen yetiştirilememesi, 

Yönetici ve Müfettişlerle İlgili Kaynaklar, 

• Okul yöneticilerinin yönetim becerilerinin olmaması, 

• Ast-üst çatışmaları, 
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• Haftalık ders programının adil olmaması, bazı öğretmenlere ayrıcalık yapılması ve 

saatlerin düzensiz dağıtılması, 

• Müfettişlerin denetim sürecinde hata arama amacını taşıması, 

• Denetimden kaynaklanan kaygı, baskı ve tedirginlik, 

• Yükselme olanağının olmaması, 

• Okulda demokratik bir ortamın yaratılmaması, 

• Yönetime katılma olanağının olmaması, 

Öğrencilerle İlgili Stres Kaynakları: 

• Öğrenci kalitesinin her yıl biraz daha düşmesi, 

• Öğretmenlerin sınıf yönetiminde başarısız olmaları, 

• Sınıflarda öğrenci sayısının fazla olması, 

Görevden Kaynaklanan Stres: 

• Yetkilerin yetersiz olması, 

• Çalışmaların karşılığının alınamaması, 

• Aşırı ders yükü, 

• İstenen başarı düzeyine ulaşılamaması, 

• İş arkadaşlarıyla geçimsizlik, 

• Öğretmenler arasında dedikodu, 

• Öğretmenler arasında oluşan siyasi gruplaşma (Pehlivan, 2002, s.82-83). 

Aslan’a göre ise öğretmenlerin örgütsel stres kaynakları şunlardır: 

• Kararlara katılma, 

• İletişim, 

• Yöneticilerin tutum ve davranışları, 

• Denetim biçimi, 

• Çalışma koşulları, 
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• Yükselme ve gelişme olanakları, 

• Mesleksel güvence, 

• Örgütsel olanaklar, 

• Rol çatışması-rol belirsizliği, 

• İnsan ilişkileri, 

• Öğrencilerin tutum ve davranışları, 

• Velilerin tutum ve davranışları” (Aslan, 1995, s.44-61). 

Öğretmenin kişiliği, cinsiyeti ve yaşı öğretmen stresi incelemelerinde göz 

önünde tutulması gereken faktörlerdir. Bu karakteristik faktörleri içeren bazı 

araştırmalarda araştırmacılar genç öğretmenlerin yüksek seviyeli stres altında 

olduklarını tespit etmişlerdir (Haris, Halpin ve Halpin, 1985, s.347). Öğretmenlerin 

stres kaynakları olarak bu araştırmada ele alınan boyutlar şunlardır: 

Okul İmkânları ve Denetim: Okul imkânları; öğrenci sayısı, temizlik, ısı, araç-

gereç, okul içi sosyokültürel etkinlikler gibi değişkenlerden oluşmaktadır. Okulun 

fiziksel çevre şartlarını oluşturan hava koşulları, aydınlatma, az veya fazla ısı, 

gürültü, kalabalık gibi unsurlar öğretmenlerin sağlığını ve psikolojik durumunu kötü 

şekilde etkiler. Bu etkenler strese sebep olur. Kötü çalışma koşullarının temel 

psikolojik etkisi, motivasyona engel olabilir. 

Öğretim ortamını etkileyen önemli değişkenlerden biri olan öğrenci sayısı, 

sınıfın düzeyine, kullanılan yöntem ve tekniğine göre değişir. Öğrenci sayısının az 

olması öğretmen için yararlıdır. Öğretmen az sayıda öğrenci ile kendini daha rahat 

hisseder. Böylece sınıfı daha etkili yönetebilir. Sınıfın kalabalık olması değişik 

disiplin sorunlarının doğmasına neden olmaktadır (İmer, 2000, s.157).  

Bu disiplin problemleri de öğretmenlerde stres yaratmaktadır. Sınıfların 

temizlenmiş ve uygun ısıda olması, öğrencilerin dikkatini ve rahatlığını etkileyen 
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önemli etmenlerdendir. Uygun sınıf ortamı öğrencilerin derse motivasyonunu 

kolaylaştırır. Fiziksel şartları yetersiz olan sınıflarda ise öğrencilerin dikkatini 

toplamak öğretmenin işini zorlaştırır dolayısıyla strese sebep olur. Araçlar bilginin 

algılanmasında somutluk sağlayarak öğrenmeyi kolaylaştırır. 

Dikkati toplamaya ve kalıcı öğrenmeye yardımcı olur. Ayrıca öğrenciyi 

güdüler ve kalıcı öğrenme temin ederek öğretmenlere zaman kazandırır (Başar, 1999, 

s.74). 

Öğretim araç ve gereçlerin sınıfta hazır halde bulundurulması öğretme-

öğrenme sürecinin işleyişini kolaylaştırır (Erken, 2002, s.96).Araç-gereçlerin yetersiz 

olması durumu ise öğrencilerin dikkat ve algılamalarını zorlaştırarak öğrenmeyi 

güçleştirir. Bu durum öğretmenler için önemli bir diğer stres kaynağı olarak ortaya 

çıkmaktadır. Sınıf organizasyonunda yer alan öğretmen ve öğrencilerin 

faaliyetlerinin eğitim-öğretim amacı doğrultusunda olup olmadığının tespit edilmesi, 

denetim ve denetim sonucunda yapılacak değerlendirme ile mümkün olabilmektedir.    

Bu nedenle sınıf yönetimin en önemli süreçlerinden birisini de denetim 

oluşturmaktadır (Erken, 2002, s.135-136). Ancak öğretmenler üzerindeki mevcut 

denetim sistemi, yine öğretmenler tarafından yeterli düzeyde görülmemektedir. 

Bununla beraber öğretmenler, müfettişlerin mesleksel yeterliliğe ve nesnelliğe sahip 

olmadıklarına inanmaktadırlar (Aslan, 1995, s.128). Bu durum ise denetim sürecini 

öğretmenler için bir stres kaynağı haline getirmektedir. 

Eğitim Yönetimi: Eğitim yönetimi; eğitim örgütlerini saptanan amaçlara ulaştırmak 

üzere insan ve madde kaynaklarını sağlayarak ve etkili biçimde kullanarak, 

belirlenen politikaları ve alınan kararları uygulamaktır. Okul yönetimi ise, eğitim 

yönetiminin bir alt uygulama alanıdır. Eğitim yönetimi sistemle ilgilenirken, okul 

yönetimi okul düzeyinde yoğunlaşan sorunlarla ilgilenir. Yani eğitim yönetimi, 
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eğitime makro düzeyde; okul yönetimi, mikro düzeyde bir bakış açısı ile yaklaşır 

(Erdoğan, 2000, s.79–81). 

Okul yönetiminin işleyişine yön verenler okul yöneticileridir. Okul 

yöneticisinin görevi okuldaki tüm insan ve madde kaynaklarını en verimli biçimde 

kullanarak, okulu amaçlarına uygun olarak yaşatmaktır (Taymaz, 1995, s.21). Okul 

yöneticisi çalışanlar arasında iletişim kuran, çalışanları eş güdümleyen ve sonuçta 

bütün yapılan etkinlikleri değerlendirerek okul örgütünü etkili ve başarılı düzeye 

ulaştırmaya çalışan kişidir (Başar, 1995, s.29). Okulun amaçlarının gerçekleştirecek, 

yapısını yaşatacak ve havasını koruyacak iç öğelerin lideri okulun yöneticisi 

olmalıdır. Okul yöneticileri, öğretmenleri güdülemede, örgütsel amaçlar etrafında 

birleştirmede, kendilerini okula adamalarını sağlamada, en önemlisi de eğitim-

öğretim sürecini geliştirmede liderlik etkilerini kullanmak zorundadırlar (Akçay, 

2003, s.46). Okul yöneticilerinin etkileme becerisine güç kazandıran kaynaklar şöyle 

sıralanmaktadır (Erdoğan, 2000, s.86);  

1. Teknik Güç: Planlama, liderlik teorileri, örgütsel yapılar, zaman 

planlaması gibi konularda sahip olunan bilgi ve becerilerin sağladığı güçtür, 

2. İnsan İlişkileri Gücü: Okulda çalışılan ve çevrede bulunan kişilerle 

kurulan sağlıklı ilişkilerin sağladığı güçtür, 

3. Eğitimcilik Gücü: Eğitim, öğretim ve okulun işleyişi ile ilgili konularda 

sahip olunan bilgi ve becerilerin sağladığı güçtür, 

4. Sembolik Güç: Okuldaki işleyişlerin ne anlama geldiğini açıklayan, değer 

sistemlerinin sağladığı güçtür, 

5. Kültürel Güç: Okulda belirli süreçlerden geçerek oturmuş olan değerler ve 

ilkelerden oluşan informal yapının sağladığı güçtür. 
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Temel girdisi ve çıktısı insan olan eğitim kurumlarında, insan ilişkilerinin çok 

önemli olduğu söylenebilir. Eğitim yönetimi içerisinde yer alan insan ilişkileri, bir 

örgütteki insanları birleştirip ahenkleştirerek, çalışma durumuna sokmayı amaç 

edinen bir yönetim eylemidir (Başaran, 1994, s.139). Buradan insan ilişkileri 

yönetiminin, eğitim yöneticilerine önemli sorumluluklar yüklediği ve etkili olmak 

isteyen bir eğitim yöneticisinin insan ilişkilerini yönetmek açısından etkin olması 

gerektiği söylenebilir (Demirtaş, 1997, s.56). Çağdaş bir yöneticide yöneticilik 

bilgisi, alana ilişkin teknik bilgi ve insan ilişkileri becerisinin birlikte bulunma 

sorumluluğu vardır. Bu durumda yöneticilerin kapsamlı insan bilgisine ulaşmış, etkili 

iletişim becerisine sahip, liderlik özellikleri baskın bireyler olmaları gerekir (Okutan, 

2003, s.68).  

Bunu başaran yöneticinin, lider olarak nitelendirilmesi gerekir. Burada 

bilinmesi gereken bir nokta, söz konusu davranış değişikliklerinin, örgütün 

amaçlarını gerçekleştirmesine katkıda bulunucu nitelikte olmasıdır (Aydın, 1994, 

s.273). 

Okul Yönetimi: Okul yöneticisi, yönetsel etkinliklerle birlikte okul kültürünü 

bilinçli ya da bilinçsiz olarak yönetmektedir (Çelik, 2002, s.67).Okul yönetimi ve 

öğretmenler arasındaki olumsuz ilişkiler öğretmenleri olumsuz yönde etkilemektedir. 

Zaman içerisinde bu sınıf ortamına ve ortamı yöneten öğretmenin rolüne 

yansımaktadır. Örneğin; okul yönetiminin öğretmenin karalarına doğrudan 

müdahalesi söz konusu olduğunda başarı derecesi büyük oranda düşmektedir (Erken, 

2002, s.135-136). Yönetimden kaynaklanan ve öğretmenlerde strese neden olan bazı 

problemler; nöbet saatlerinin dağıtılmasındaki adaletsizlikler, eğitim ve öğretim dışı 

iş yükünün fazlalığı, yöneticilerin öğretmenlere eşit davranmamaları, onların 

sorunlarıyla ilgilenmemeleri, sert ve kırıcı olmaları, yeterli bilgilendirme 
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yapmamaları, işlerine karışmaları ve okul ile ilgili kararlar alınırken görüşlerini 

sormamaları şeklinde sıralanabilir. Yapılan araştırmalarda (Pehlivan, 1993, Aslan 

1995, Zoraloğlu 1998, Karadavut 2005) da yönetimden kaynaklanan problemlerin 

öğretmen stresine neden olduğu vurgulanmıştır. 

Öğretmenlik Mesleği: Her meslekte olduğu gibi; ekonomik doyum, mesleksel statü, 

toplum tarafından önemli sayılma ve saygı bekleme gibi ihtiyaçlar, ortak bir  

özelliktir. Bu ihtiyaçların karşılanması, çalışanın kendisini ekonomik yönden güçlü, 

toplumsal yönden de değerli ve yetenekli olarak algılamasına neden olmaktadır. Bu 

ihtiyaçların yeteri kadar karşılanmaması ise çalışanın strese girmesine yol sebep 

olmaktadır. Öğretmenlerde strese neden olan genel problemler; statüsünün 

düşüklüğü, maaşının yetersizliği, öğretmen sendikalarının yetersiz olması,  lojman ve 

sosyal tesis olanaklarının azlığı, ders saatinin fazla olması nedeniyle öğretmenin 

kendine zaman ayıramaması, ilköğretim programında yapılan değişikliklerin yarattığı 

problemler şeklinde sıralanabilir (Aslan, 1995, s.52). 

Meslektaşlar: İş yerindeki ilişkilerden kaynaklanan stres, kişileri olumlu veya 

olumsuz bir şekilde etkileyebilmektedir. İlişkileri olumlu tutan kişiler, olumlu stres 

içindedirler. İlişkileri iyi düzenleyemeyen kişiler ise olumsuz stres içinde 

olduklarından, bu durum kişileri rahatsız eder ve bir takım stres belirtilerini ortaya 

çıkar (Artan, 1986, s.84). İş yerinde üstleriyle geçimsizlik ve çalışanlar arasındaki 

olumsuz ilişkiler, kişiliklerin uyumsuzluğu, amirlerle, meslektaşlarla ya da 

memurlarla çatışma ya da tartışma, iş hayatında olumsuz stres sebebidir. 

Meslektaşlardan kaynaklanan ve öğretmenlerde strese neden olan bazı 

olumsuzluklar; öğretmenler arasında işbirliğinin yetersiz olması, öğretmenler 

arasında dedikodu yapılması, öğretmenler arasında geçimsizlik olması, öğretmenler 

arasında rekabet olması şeklinde sıralanabilir (Ay, 2004, s.17). 
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Öğrenciler: Sınıfa farklı davranış kalıplarına sahip her çevreden öğrenci gelebilir. 

Öğrenciler davranış kalıplarıyla, duygularıyla, akademik yeterlilikleriyle, fiziksel 

gelişimleriyle, zihinsel güçleriyle, sağlık durumlarıyla, ihtiyaçlarıyla, okuldan 

beklentileriyle ve iletişim becerileriyle farklılık gösterirler. Bu nedenle, her 

öğrencinin öğretmenle ilişkisi farklıdır. Olumlu bir öğrenci öğretmen ilişkisi sınıfta 

verimi arttırırken, tersi bir durum ise öğretmenlerde stres yaratmaktadır. (Erken, 

2002, s.126). 

Öğrencilerden kaynaklanan ve öğretmenlerde strese neden olan genel 

problemler; öğrencilerin sınıfa araç-gereç açısından hazırlıksız gelmeleri, 

öğrencilerin disiplin kurallarına uymamaları, öğrencilerin derse karşı ilgisiz ve 

isteksiz olmaları, öğrenciler arası bireysel farklılıkların fazla olması, velilerin, 

çocuklarının eğitimleri ile ilgilenmemeleridir (Erken, 2002, s.128). 

Yapılan araştırmalarda (Aslan 1995, Zoraloğlu 1998, Karadavut 2005) 

öğrencilerden kaynaklanan problemlerin öğretmen stresinin en önemli 

kaynaklarından biri olarak gösterilmektedir. 

Velilerin Müdahalesi: Veliler, okul örgütünün dışında bulunan, ancak okul 

yönetiminde rol oynayan öğelerden biridir. Öğrencinin başarı düzeyinde veliler 

önemli bir etkendir (Aslan, 1995, s.60). 

Okulda istenmeyen davranışlardan bazılarının kaynağı aile olabilir. Aile 

çocuğun psiko-sosyal gelişimini, tutum ve davranışlarını ve başarısını etkiler. Okulun 

en sorunlu öğrencileri sorunlu ailelerden gelmektedir (Sarıtaş, 2000, s.61). 

Velilerin öğrencilerine ve okula ilgisiz kalmaları, velilerin çocuklarının 

ödevlerini yapmaları, velilerin çocuklarının başarısızlığından öğretmeni sorumlu 

tutmaları, velilerin öğretmenin işine karışmaları öğretmenleri çaresiz durumda 

bırakmakta ve strese girmelerine sebep olmaktadır (Ay, 2004, s.17). 
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Stres öğretmenlerin birey olarak yaşamlarında ve eğitimci olarak görevlerinde 

son derece önemli bir yer tutar. Çünkü yaşanan stres kaynağı ne olursa olsun bireysel 

olarak öğretmenin kendisinin yanı sıra ailesini, okuldaki sosyal ilişkilerini, 

öğrencilerini ve mesleki verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla 

öğretmenlerin sahip oldukları mesleki hassasiyet ve toplumsal rolleri, stresleriyle baş 

etmelerini gerektirmektedir. 

1.4.3. Stres Sırasında Organizmada Meydana Gelen Değişiklikler 

Selye, bedenin stresli durumlarda verdiği üç aşamalı tepkiyi “Genel Uyum 

Sendromu” olarak adlandırmıştır. Bu kurama göre, organizmanın strese tepkisi üç 

aşamada gelişir. Bunlar alarm tepkisi, direnme ve tükenme aşamalarıdır 

(Akt:Bozkurt, 2001, s.47). 

1.4.3.1. Alarm Aşaması:  

Birey bir stres kaynağı ile karşılaştığında, sempatik sinir sisteminin etkin hale 

gelmesi nedeniyle beden “savaş ya da kaç tepkisi” gösterir. Savaş ya da kaç tepkisi 

sırasında bedende oluşan fiziksel ve kimyasal değişmeler sonucunda kişi, stres 

kaynağı ile yüzleşmeye ya da kaçmaya hazır hale gelir. Bu durum kalp atışlarının 

hızlanması, tansiyonun yükselmesi, solunumun hızlanması ve ani adrenalin 

salgılanması biçiminde gelişir. Savaş ya da kaç tepkisinin ortaya çıktığı aşama 

“alarm aşaması” olarak adlandırılır Streste alarm aşamasında, stresi yaratan 

kaynaklar ve bunların yoğunluğu arttığı ölçüde stres eğrisi hızla normal direnç 

düzeyinin üzerine çıkarak normal davranıştan sapmanın ilk işaretleri verilmeye 

başlanır. 
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1.4.3.2. Direnme Aşaması:  

Alarm aşamasını, “uyum ya da direnme aşaması” izler. Stres kaynağına uyum 

sağlanırsa her şey normale döner. Bu aşamada kaybedilen enerji, yeniden 

kazanılmaya ve bedendeki tahribat giderilmeye çalışılır. Stresle başa çıkıldığında 

parasempatik sinir sistemi etkin olmaya başlar. Kalp atışı, tansiyon, solunum düzene 

girer, kas gerilimi azalır. Direnme aşamasında birey, strese karşı koymak için elinden 

gelen tüm gayreti ortaya koyar ve stresli bir insanın davranışlarını göstermektedir. 

Belirli bir süre bireyin davranışlarında ve yaşantısında bu durum gözlenebilir. 

1.4.3.3. Tükenme Aşaması:  

Uyum aşamasındaki gerilim kaynakları ve bunların yoğunluk dereceleri 

azalmadığı sürece ya da artış gösterdikleri durumlarda bireyin gayreti kırılır ve 

davranışlarında ciddi derecede sapmalar ve hayal kırıklıklarının yaşandığı bir evreye 

girilir. Eğer stres kaynağı ile başa çıkılamaz ve uyum sağlanamaz ise, fiziksel 

kaynaklar kullanılamaz ve tükenme aşamasına geçilir. Tükenme aşamasında, 

parasempatik sinir sistemi etkindir. Kişi tükenmiştir ve stres kaynağı hala mevcuttur. 

Bu aşamada uzun süreli stres kaynakları ile mücadele edilemez ve kişi başka stres 

kaynaklarının etkilerine de açık hale gelir  (Bozkurt, 2001, s.49). 

1.5. Stres Zararları 

Stresin, zihinsel ve fiziksel kaynaklarımızı tüketen olumsuz bir yanı olduğu 

gibi, kendimizi keşfetmemize, potansiyelimizi kullanmamıza ve gelişmemize de 

yardımı olabilir. Duygu açısından hafif bir genel uyarılmışlık düzeyinin olmasının 

yapılacak işe ilgi uyandırma etkisi vardır. Dolayısıyla bir miktar stres normal 
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işlevlerimiz için de gereklidir. Ancak yoğun ve uzayan stresin fizyolojik ve 

psikolojik açıdan olumsuz etkileri görülebilir (Balcı, 2000, s.26-28). 

Ayrıca stres bazen stresle mücadele yanlış olmasına rağmen kolaylığından 

yada acizlikten seçilen bazı yöntemlere de neden olabilir. Stresle başa çıkmada 

insanların sıklıkla kullandığı yanlış yöntemler vardır. Bunlar stresi geçici olarak 

engellemekle birlikte, uzun vadede daha çok strese neden olurlar. Bunlardan bazıları 

şunlardır: 

1.5.1. Madde Bağımlılığı:  

Sigara ya da alkol sıklıkla kullanılan bir gevşeme aracıdır. Birey stres veren 

durumla karşılaştığında otomatik olarak bu maddelere yönelebilir. Oysa alkol ve 

sigaranın sağlığa olan zararları, stresin ilk anda verdiği zararın çok üzerindedir. Uzun 

vadede fizyolojik ve psikolojik bağımlılığa yol açtığı için başlı başına bir stres 

faktörü olmaktadır. 

1.5.2. Aşırı Yemek Yeme:  

Başlangıçta rahatlatıcı olmakla birlikte, bu tür bir davranış kendi başına ya da 

alınan kilolar nedeniyle ek bir stres kaynağı haline gelebilmektedir. 

1.5.3. Kontrolsüz Alışveriş:  

 Kendisine değer vermek, yenilik yapabilmek amacıyla başlanan alışveriş, 

kontrol edilemez boyuta gelirse, borçlanma nedeniyle birey bir süre sonra istek ve 

ihtiyaçlarını ertelemek durumuna gelerek daha yoğun stres yaşayabilir. 
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1.5.4. İçe Kapanma:  

Bazı bireyler strese tepki olarak, geri çekilip, içe kapanabilir. Pasifleşerek 

sorunlarıyla yüzleşmekten kaçınabilir. Sorunlarını tümüyle yok sayarak, olayların 

dışına çıkabilir. Başlangıçta stres yaratıcı olaydan uzak kalsa bile sorun 

çözümlenmemiş olur. 

1.5.5. Aşırı Tepki Gösterme:  

Küçük hayal kırıklıklarından ya da değişikliklerden olumsuz etkilenme aşırı 

tepki vermeyle ortaya çıkabilir. Başkalarına yönelik öfke nöbetleri, kırıcı olma, 

kaygılanma v.b. bunlardan bazılarıdır. Bu davranışın alışkanlık haline gelmesi bireyi 

yalnızlaştıracağından strese daha yatkın hale gelebilir.  

1.5.6. Biriktirme:  

Birey, stres karşısında hiç tepki göstermeyip, yaşanan sıkıntıyı içine atabilir. 

Bu birikimler dayanılamayacak duruma geldiğinde hiç tepki vermeyeceği olaylara 

karşı çok şiddetli tepki verebilir. Birikim kapasiteyi zorladığından, birey daha stresli 

hale gelebilir. 

1.6. Stresin Yol Açtığı Sorunlar     

1.6.1. Fizyolojik Sorunlar 

Kalp atışlarının artması, çarpıntı, ateş basması, baş dönmesi, nefes darlığı, 

boğazda yutkunma güçlüğü, titreme, baş ağrısı, mide ve kaslarda gerginlik, 

hazımsızlık, yorgunluk (www.sagmer.hacettepe.edu.tr). 
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1.6.2. Zihinsel ve Duygusal Sorunlar 

Stres ve gerilim fazla enerji tüketmeye neden olduğu için bir süre sonra birey 

kendisini zayıf, güçsüz, her an kötü bir şey olacakmış duygusunu yaşayan nedeni 

belirsiz yoğun bir endişe duyan, uykusuzluk çeken, sinirli, çabuk heyecanlanan bir 

kişi durumuna gelebilir. Dikkatini toplamakta güçlük çekebilir, hafıza sorunları 

yaşayabilir, öğrendiği konuları unuttuğu endişesine kapılabilir. Kolaylıkla 

yapabileceği işleri yapılamaz, güç engellere dönüştürerek işleri geciktirme ya da 

engelleme eğilimine girebilir (www.sagmer.hacettepe.edu.tr). 

1.6.3. Davranışsal Sorunlar  

İçe kapanma, bir maddeye (sigara, alkol v.b.) aşırı düşkünlük, sakarlık, 

gevşemede güçlükler görülebilir. Yoğun stres bireyin iş verimini de olumsuz 

etkilemektedir  (www.sagmer.hacettepe.edu.tr). 

1.7. Stres Kaynakları 

1.7.1. İş İle İlgili Faktörler 

İşlerin monoton  olması, örgüt ikliminin olumsuz olması, bireyin çalıştığı 

alanda ( masa, büro, bölüm) değişiklik yapılması, vardiyalı çalışma, otokratik 

yönetim politikası, organizasyon yapısının matriks olması, iletişim sistemi, denetim 

sistemi, eğitim olanakları, gelişme ve değişmelere yetersizlik, çalışma koşulları 

(ücret, işe devam, izin, vb), iş güvenliği, yükselme dengesizliği, kariyer 

beklentilerinin yerine gelmemesi, grupta birliğin ve desteğin olmaması vb. faktörler 

de stres kaynağı olarak bilinmektedir (Sabuncuoğlu, 1998, s.86). 

Schafer’e göre ise İş stresinin kaynakları aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır 

(Akt:Pehlivan, 2002, s.43). 
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Örgütsel Siyasal 

“• Adaletsiz ve yetersiz performans değerlendirme, 

• Adaletsiz ödeme, 

• Keyfi ve belirsiz politikalar, 

• İşin dönerli olarak verilmesi, 

 • İdealist iş tanımları, 

Örgütsel Yapı 

• Aşırı merkeziyetçilik, karara katılmada yetersizlik, 

• Gelişme veya ilerleme fırsatının azlığı, 

• Aşırı biçimsellik, 

• Emeğin bölünmesi ve aşırı uzmanlaşma, 

• Örgütteki birimlerin birbirine bağımlı olması, 

Örgütsel süreç 

• Zayıf iletişim, 

• Performansa ilişkin dönüt eksikliği, 

• Amaçların belirsizliği veya çatışması, 

• Temsilcilerin etkisizliği, 

• Yetiştirme programları, 
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Aşağıda Örgüt ile ilgili boyutlar örgütsel siyasal yapı, fiziksel koşullar ve süreçler 

olarak gösterilmiştir (Pehlivan, 2002, s.46). 

Makro Düzeyde Örgütsel Stres Kaynakları 

Çalışma Koşulları 

• Kalabalık 

• Gizliliğin korunması 

• Mekan düzenlemenin kötü olması 

• Zehirli kimyasal maddelerin varlığı 

İş Koşulları 

• Güvenlik tehlikesi 

• Hava kirliliği 

• Radyasyon 

• Gürültü ve titreşim 

• Aydınlatma 

• Isınma ve havalandırma 

Kişiler arası ilişkiler 

• Adaletsiz ve saygısız deneticiler 

• Kabul ve tanınma yoksulluğu 

• Güven yoksulluğu 

• Yarışma ( Rekabet ) 

• Temsil sorumluluklarında güçlük 

• Gruplar arası ve grup içi çatışmalar 
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İş Gerekleri 

• Rutin iş 

• Zaman baskısı ve acele iş teslimatı 

• İşin çok az beceri gerektirmesi 

• Başka kişilerden sorumlu olma 

• Eksik istihdam, fazla istihdam 

Rol Özellikleri 

• Rol çatışması 

• Rol belirsizliği 

• Rolün az veya fazla olması 

• Rol- statü uyumsuzluğu” 

1.7.2. Birey İle İlgili Faktörler 

1.7.2.1. Kişilik 

Çalışan bireyler için önemli bir stres kaynağı da kişisel etkenlerdir. 

Gereksinimler, kapasite (yetenekler) ve kişilik gibi bireysel özellikler, iş görenlerin iş 

durumlarını algılama ve tepkide bulunma biçimleri üzerinde etkili olmaktır 

(Pehlivan, 2002, s.56). 

En önemli bireysel stres kaynağı kişilik özelliğidir. Kişilik analiz ve stres 

ilişkisinde ilk ciddi çalışma Rosenman ve Friedman tarafından 1974 yılında ortaya 

konmuştur. Çalışmalarındaki kişilikler A ve B tipi olarak belirlenmiş, bunlara 

yönelik çeşitli özellikler tanımlanmıştır (Sabuncuoğlu,1998, s.76).  
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Kişinin çevresini nasıl algıladığı, çevresel değişimlere ve ilişkilere gösterdiği 

tepki onun kişiliğiyle ilgilidir. İşletmeler çalışanlarını bu kişilik tiplerine bakarak 

değerlendirebilirler.  

1.7.2.1.1 A Tipi Kişilik Özellikleri 

 

Yükselme ve başarı hırsı, başkalarıyla yarışmak, heyecanlılık, duygusallık, 

acelecilik, zamana karşı yarışmak, saldırganlık (agresif), işleri hemen bitirme eğilimi, 

işlere aşırı bağlılık, hareketlerin ve konuşmanın hızlı olması, çabuk öfkelenmek, bir 

güne bir çok iş sığdırma, sabırsızlık, yanındakilerin yeterince çalışmadığından 

yakınmak, insan ilişkilerinin zayıf oluşu, dinlenmeyi sevmemek, kişisel ve sosyal 

yaşantıya zaman ayırmamak, planlamayı zaman kaybı olarak görmek, kuyrukta 

beklemekten sıkılmak, başkasının sözlerini kesmek, yerinde durmamak ve otururken 

ayaklarını oynatmak. 

A Tipi davranışa sahip kişiler iş başında ve iş dışında daha çok stresli olan 

kişilerdir. Bu tip kişilerin koroner yetmezliğine yakalanma riskleri, diğerlerine göre 

iki kat daha fazladır  (Sabuncuoğlu, 1998, s.79). 

A Tipi Davranış: Friedman ve Rosenman 1950’li yıllarda A tipi davranış gösteren 

kişilik tipini saptadılar. Bu tipin özellikleri şunlardır:  

“* Zamanı iyi kullanma konusunda hassastırlar. 

* Oldukça saldırgan ve rekabetçidirler. 

* Sürekli hareket etmeyi severler ve hızlı yemek yemek alışkanlığındadırlar 

* Aynı anda iki işi yapmak isterler. 
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* Sabırsızdırlar ve beklemekten nefret ederler. 

* İşe yöneliktirler ve işi zamanında bitirmeye önem verirler. 

* Rakamlarla boğuşurlar ve başarıyı kazanma derecelerini ölçmeye çalışırlar. 

* Güçlü bir motivasyonları vardır. 

* Kendilerine aşırı güvenleri vardır. 

* İşlerinde yüksek kaygı taşırlar. 

* Çabuk karar verirler. 

* Randevularına tam saatinde giderler ve başkalarında da aynı duyarlılığı isterler. 

* Duyarlı bir kişilik yapıları vardır. 

* Enerjilerini planlarlar. 

* Az dinlenir, az spor yaparlar. 

* Orkestra şefli kişilik yapısındadırlar.” 

1.7.2.1.2  B Tipi Kişilik Özellikleri 

 

İş konusunda çok rahat olmak, zaman ve başarı ile pek ilgilenmemek, işte 

kalite arayışı, başkalarıyla yarışmamak, sakin ve açık konuşmak, kendisinden emin 

olmak, sağlığına düşkün ve boş vakti bol olmak, çevreye açık ve sosyal yaşamı seven 

bir özellik taşımak (Sabuncuoğlu, 1998, s.93). 

Friedman ve  Rosenman’ a göre; B Tipi Davranış özellikleri şunlardır:  

• İvedilik ve sabırsızlık düşünceleri yoktur. 
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• Gösteri meraklısı değildirler ve sorulmadıkça başarılarını ve yaptıklarını tartışma 

ihtiyacı duymazlar. 

• Oyunu yarışmak için değil, hoşça zaman geçirmek için severler. 

• Suçluluk duymadan dinlenirler. 

• Sosyal değerler için fazla kaygılanmazlar. 

• Zaman esiri olmazlar. 

• Ekiple kolayca çalışırlar. 

• Karar vermede aceleci değildirler. 

• Özel hayatları ile iş hayatları arasında kolayca sınır koyabilirler. 

• Eve döndüklerinde günlük hayattan tamamen uzaklaşabilirler. 

Psikologlar açısından stres, onu zihninde taşıyan kişiye aittir. Hepimiz 

günlük, basit gözlemlerimizden, aynı olaya farklı kişilerin farklı tepki ve 

yaklaşımlarının olduğunu biliriz. Bu farklılık zihinsel şartlardan, sosyal şartlara kadar 

uzanan değişkenlerden kaynaklanır. Hatta biliriz ki, biz bir gün dış ortamdan gelen 

uyaranlara gülüp geçerken, bir başka gün aynı olaylara sert tepkiler verebiliriz. Bu 

sebeple stres olgusu incelenirken, stres verici durumlar kadar onlarla karşılaşan 

bireyin psikolojik özelliklerinin de ele alınması ve değerlendirilmesi önem taşır. 

Stres ve stres vericilerin insana etkisi söz konusu olunca, insanın psikolojik 

bütünlüğünü oluşturan düşünce, duygu ve davranışlarını anlamaya, tanımaya gerek 

vardır. 

Stres tepkisi, ortamda ne olduğuna bağlı olarak değil, insanın olana nasıl tepki 

verdiğine bağlı olarak ortaya çıkar. Hissettiklerimiz esas olarak düşündüklerimiz 
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paralelindedir. Bu sebeple stres belirli insanla belirli olayın etkileşiminde ortaya 

çıkar  (Baltaş, 1999, s.126). 

1.7.3. Diğer Faktörler 

Algılama farklılıkları, geçmiş tecrübeleri, aile düzenin bozuk oluşu, boşanma, 

ölüm, taşınma ve ekonomik sorunlar, kişinin kendisi ile ilgili diğer faktörler olarak 

sayılabilir  

Aileyi etkileyen stres etkenleri sonucunda anne babanın etkilenmesi ve bazı 

psikolojik sorunların oluşması olağandır. Aslında her bir stres etkenine karşı farklı 

bazı belirtiler oluşmasına karşın, genel olarak anne babada oluşabilecek belirtiler şu 

şekilde sıralanabilir: (Aydın, 2002, s.83). 

 

√ Anne babada depresyon 

√ Hayata karşı isteksizlik 

√ Kendi bakımında azalma 

√ İş motivasyonunda azalma 

√ Ailesine olan ilgide azalma 

√ Uyku ve iştah değişiklikleri 

√ Konsantrasyon düşüklüğü 

√ Çabuk sinirlenme 

√ Tahammülsüzlük 

√ Çocukları sevgi ve duygusal ihtiyacını karşılayamama 

√ Yalnızlığa eğilim 

√ Sosyal çevrelerinde uyumsuzluklar 

√ Halsizlik 

√ Yorgunluk 
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√ Madde bağımlılığına eğilim 

√ Aileye ayrılan vakitte azalma vb. gibi birçok belirtiyi anne baba 

gösterebilir. 

Anne babadaki bu tür değişikliklerin işlendiği bir aile yapısının, o ailede 

yaşayan bireylere ve elbette ki çocuklara çok önemli etkileri olacaktır. Bu etkileri 

kısa vadede ve uzun vadede etkiler olarak ikiye ayırabiliriz (Aydınlı, 2002, s.86). 

1.7.4. İş Dışı Faktörler 

Ekonomik, politik ve teknolojik belirsizlikler iş dışı faktörleri kapsamaktadır. 

Ekonomik belirsizlikler, iş yaşamında değişiklikler sonucu ortaya çıktığından 

işsizlik, düşük ücret, haftalık çalışma saatlerinin azaltılması gibi durumlar ekonomik 

belirsizliğin yarattığı strese örnek olabilir. 

Politik belirsizlikler, iktidar değişmelerinin yaşandığı ülkelerde 

güvensizlikten kaynaklanmaktadır.  

Teknolojik belirsizlikler, bilgisayarların, robotların ve otomasyon sağlayan 

makinelerin gelmesiyle, çalışanların beceri ve deneyimlerini azalttığından strese 

neden olabilmektedir. (Aydın, 2002, s.56). 

1.8. Cüceloğlu’na Göre Stres Kaynakları 

Yaşadığımız bir çok farklı strese bağlı olarak stres kaynakları da çok farklıdır. 

Cüceloğlu (1993) stresin kaynağı olarak iki yönde gruplama yapmıştır 

(Cüceloğlu,1993, s.94).  

1.8.1. Bedensel veya Psikolojik Sebepli Kaynaklar  

Duygusal olarak yaşadıklarımız; mesela bir yakınımızı kaybetmemiz, 

ayrılıklar, arkadaş arasındaki kavga ve küslükler psikolojik kaynaklı stres 
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sebepleridir. Bir yerimizi kesmemiz, başımızın ağrıması, iç bulantısı bedensel türden 

stres kaynakları olarak gösterilmektedir. 

1.8.2. Bedenin İçinde veya Dışında Oluşuna Göre Stres Kaynakları  

Örneğin diş ağrısı, karnımızın açlığı, başımızın dönmesi bedenimizin içinde 

olan bir stres kaynağı iken; hava kirliliği, gittiğimiz yolun bozukluğu ve buna bağlı 

olarak yaşanan sıkıntı, bedenimizin dışında yer alan stres kaynağıdır. 

1.9. İş Yaşamında Stres  

İş yaşamındaki stres, beklide hayatımızdaki en kaçınılmaz stres alanıdır. Bu 

stres her bireyin içinde bulunduğu şartlara göre farklı şekillerde etkisini gösterebilir. 

İnsanların iş hayatında yaşadıkları stresler, öncelikle kişilerde iç baskıya 

neden olurlar. Örneğin; bir öğretmenin okula giderken kullandığı ulaşım aracının 

gecikmesi ve öğretmenin derse geç kalma tedirginliği. Bir fabrikada çalışan işçilerin 

maaşlarını alamamaları, bundan dolayı iş bırakma eylemi yapmaları ve buna bağlı 

olarak işverenin ürün teslim tarihindeki yaşanacak gecikmeden dolayı yaşadığı panik 

ve tedirginlik. Bazı işgörenlerde, iç baskı dışında çevre ve örgüt faktörlerinden 

kaynaklanan sebeplerle de iş stresi yapabilmektedir (Gümüşeli, 2001, s.46). Mesela, 

bir firmada tanıtıcı görev yapan yada halkla ilişkiler görevinde olan kişinin görevinde 

başarılı olamaması; bunun sonucunda çalıştığı firmadan ve çevreden alacağı olumsuz 

tepkilerden tedirgin olması iş hayatındaki stres olarak karşımıza çıkabilmektedir. 

İş hayatında yaşanılan bu stresler de bireylerde iş doyumsuzluğu, 

performansta azalma, üretimde verimliliğin azalması gibi olumsuz sonuçlar olarak 

kendini göstermektedir. 
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Bunların dışında, Schermerhorm(1989) yaptığı araştırmaları sonucunda iş 

yerlerindeki stresin nedenlerini aşağıdaki şekilde sınıflamaktadır.  

 

 

 

 Şekil 1 İş Stresi Nedenleri 

 

           Kaynak: Yöndem, Z. D., (2006). Kişilik Dinamikleri ve Stresle Baş Etme. 

İstanbul: Morpa Yayıncılık. 

 

  Burada iş ile ilgili stres nedenleri kişinin roller arasında yaşadığı karmaşa, 

aşırı iş beklentileri, çok hızlı veya yavaş mesleki ilerleme, kişiler arasındaki 

ilişkilerle ilgili güçlükler olarak sıralanmaktadır. Kişisel nedenlerde ise çalışan 

kişinin kendi yeteneklerine, kişiliğine uygun bir işte çalıştığını düşünüp 

düşünmemesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. İş dışındaki stres etkenleri ise; aile içinde 

yaşanan olaylar, ekonomik durumdaki yaşanan olumsuz olaylar, eş veya çocukların 

yaşadığı sıkıntılar olarak açıklanabilir (Yöndem, 2006, s.96). 

Günümüzde iş yaşamındaki stresle ilgili yapılan çalışmalar gittikçe 

artmaktadır. Yapılan bu çalışmalarda üzerinde durulan önemli noktalardan biri de 

örgüt kavramıdır. İnsanlar günlük yaşamlarında bilinçli ya da bilinçsiz olarak bir 
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örgüt içinde yer alırlar. Okulumuz, iş yerimiz bizim içinde bulunduğumuz örgütlerin 

başında gelir. Örgütleri oluşturan grupların eş güdüm içinde olması örgüt başarısını 

ortaya çıkarır. Fakat örgüt içerisinde bu grupların anlaşma içerinde olamaması, iş 

görenin içinde olduğu grubun zorlayıcı değer ve isteklerinin olması, içinde bulunan 

grubun desteğinden yoksunluk işgörende strese neden olan etmenlerdendir 

(Gümüşeli, 2001, s.86). 

Örgüt içerisinde örgütün motivasyonunun ve çalışanların yönetime 

katılımlarının artırılması, iş yükünü azaltılması, stres yönetimi, iş yerlerinde 

psikolojik danışma uygulamaları, çalışanlar sosyal destek programları örgütlerin 

stresin olumsuz etkileri için alabilecekleri önlemler olarak sıralanabilir. 

 İş yerlerinde yaşanan streste, belirtilen diğer bir etken de insan ilişkilerinden 

kaynaklanan nedenlerdir. Yani aynı iş yerinde çalışan kişilerin eğitim düzeylerinin 

farklı olması, kişiler arasındaki dedikodular, birbirini çekememezlik, işverene 

yaranmak amaçlı yapılan karalamalar insan ilişkilerinden kaynaklarından stres 

sebepleri olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu tür durumlar, bireyde tedirginlik ve 

huzursuzluk yaratarak iş verimini olumsuz etkilemektedir (Yöndem, 2006, s.98). 

1.10. Stres Belirtileri 

Stres hayatımızın kaçınılmaz bir parçasıdır. Yoğunluğu değişse de ister 

farkında olalım ister olmayalım o hep bizimle birliktedir. İşte bu var olan strese 

vücudumuzda uyum sağlamış ve kendine özgü bazı stres göstergeleri ile donanmıştır. 

Yaşanılan bir stres anında, vücudumuz otomatik tepkiler verir ve bazı fiziksel 

değişiklikler olur. 
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Yaşanılan bir tehlike anı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan bir streste, 

vücudumuz bizi tehlikeden korumak için harekete geçerek aşağıdaki fiziksel 

tepkileri, değişikleri gerçekleştirir. 

- “Öncelikle bedenimiz bunu algıladığı an adrenalin salgılanır. 

- Göz bebeklerimiz büyür.                                                                                                

- Midemize ağız salgıları gitmemesi için ağzımız kurur ve buna bağlı” 

olarak sindirim sistemimiz durur. İşte bu an biz de midemizde kelebekler 

uçuşuyormuş gibi bir boşluk hissi hissederiz. 

- Vücudumuzun daha iyi kendini savunması ve dolayısıyla daha hızlı 

olması için boyun ve omuz kaslarımız gerilir. 

- Kalbimiz vücudumuzun her yerine daha çok oksijen gitsin diye daha 

hızlı atar ve kan basıncımız yükselir. 

- Vücudumuza giden daha çok oksijenle enerji miktarı artar. Daha çok 

enerji kullanılmasına bağlı olarak da vücut ısımız artar ve bizde bu ısıyı dengelemek 

için terleriz. 

- Kanın koyulaşması için dalağımızdan depo edilmiş olan kan hücreleri 

serbest bırakılır ve kan dolaşımına kimyasal maddeler salgılanır. Böylece kanımız 

daha çabuk pıhtılaşmış olur (www.donusumkonağı.net). 

Beklenmedik bir anda birinin bizi öpmesi, ummadığımız bir kişiyi karşımızda 

görmemiz, evden kaçarken yakalanmamız, birinin bize ateş etmesi gibi olumlu yada 

olumsuz olayların hepsi birer stres kaynağıdır ve bedenimizin bu olaylara karşı 

fiziksel tepkileri hep aynıdır. 

Bazılarımız, hayatımızın her anında var olan stresle yaşamaya öyle 

alışmışızdır ki yaşadığımız bazı rahatsızlıkların stresten kaynaklandığını fark 
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edemeyiz bile.  İşte yaşadığımız stresi ortaya koyan bu belirtileri Pehlivan(1995) 

“Davranışsal, fiziksel ve psikolojik” olarak üç grupta toplamıştır.  

Davranışsal belirtilerde ilk akla gelen uykusuzluktur. Bu durumda kişi ya 

uyuma zorluğu çeker, ya kesintisiz uyuyamaz ya da uyusa da o dinlenmişliği 

yakalayamaz. Bazı kişilerde ise bu tam tersi olarak yani daima uyuma isteği olarak 

kişide görülür. Bu durum aslında o an bir kaçış olmaktadır. Bunların dışında 

iştahsızlık veya bunun tersi; yemek yeme isteğindeki artış da davranışsal 

belirtilerdendir. Yemek yeme isteğindeki artışın sebebi de dikkat dağıtmaktır. Sigara 

veya alkol kullanımı da ilk anlarda sinir sisteminin etkisini yavaşlattığı için 

rahatlatıcı gibi görülmektedir. Fakat zaman içindeki olumsuz etkileri aşikardır. 

Fiziksel belirtilerde ise (ki bunların bazılarından bahsetmiştik) tansiyon 

yükselmesi, sindirim bozukluğu, nefes darlığı, yorgunluk, alerji gibi belirtiler 

sıralanmıştır. 

Psikolojik belirtiler olarak gerginlik, geçimsizlik, iş birliğinden kaçınma, 

sürekli endişe, yetersizlik duygusu, fazla telaş belirtilmektedir. 

1.11. Stresin Bireye Etkileri  

 Yapılan birçok çalışma sonucunda artık “stres” kavramına sadece olumsuz bir 

etken olarak bakılmamaktadır. Her birimizin en rahat çalıştığı ve en verimli olduğu 

anlar vardır. Araştırmacılar tarafından bu anlar, “ olumlu stres düzeyi “ olarak 

açıklanmaktadır. Olumlu stres düzeyinde kendimizi enerji dolu hisseder, 

kararlarımızı hızla ve kolayca veririz. Olabilecek baskılarda daha sakin 

davranabiliriz (Şahin, 1989, s.158). Olumlu stres düzeyinin, kişinin işteki 

performansı üzerinde de olumlu etkilere sahip olduğu belirtilmektedir. Stres ile 
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performans arasındaki bu ilişkiyi de Siegal & Cumming (1985) bu grafikle 

açıklamışlardır (Akt:Gümüşeli, 2001, s.124). 

 

 

Şekil 2: Stresin Performansa Ektisi 
 

 Kaynak: Gümüşeli,A,İ.,(2001). Öğretmenlerde Stres Yaratan Faktörler. 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi). Yıldız  Teknik Üniversitesi. 

Bu grafikten da yapılabilecek yorumlamaya göre; stres düzeyinin orta 

olduğunda; ki bu düzey “olumlu stres” düzeyi olanak tanımlanır; bu düzey kişilerde 

kişiyi eyleme geçirmekte uyarıcı, tetikleyici görev yaparak kişinin performans 

düzeyini yükseltecektir (Gümüşeli, 1996, s.126). Örneğin; sınava hazırlanan bir 

öğrenci, sınav tarihinin yaklaştığını düşündüğünde çalışma temposu biraz daha 

artacaktır. Bu durumda kişi, stres düzeyini kontrol edebiliyor demektir. İşte buradaki 

stres düzeyinin, yani olumlu stres düzeyinin herkes için gerekli, hatta yararlı olduğu 

açıktır. Kişi, olumlu stres düzeyini kontrol edemeyip stres düzeyi yükseldiğinde ve 

bu durum devam ettiğinde, bu kez kişi enerjisini işteki performansından çok stres ile 

mücadele etmeye harcayacağı için verimde düşüş yaşanacaktır.  
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 Bunun yanı sıra stres düzeyi, her insan için aynı değildir. İçinde 

bulunduğumuz stres düzeyini de belirlemenin bir formülü yoktur. Ayrıca, olumlu 

stres düzeyinin ölçüsü de kişiden kişiye göre değişebilmektedir. Ne kadar stres 

yaşıyoruz? Kendimizi nasıl hissediyoruz? Sorularını sormak ve bu cevaplardan da 

yola çıkarak, olumlu stres düzeyimizin altında mı; üstünde mi olduğumuzu sormaktır 

(Şahin, 1989, s.67).  

Stresin kişiler üzerindeki etkisinde, bireyin stresi algılama düzeyi, stres 

karşısında verdiği tepkiler de önemlidir. Bir kişi karşılaştıkları sorunları biraz daha 

bilinçli bir şekilde karşılayarak sadece anlık kızgınlık, sözel saldırı, sağlıksız 

savunma davranışları olarak yaşarken, bir başkası ise bu durumu tamamen her 

şeyden vazgeçerek, hedeflerden bile vazgeçme olarak yaşabilmektedir. Veya bir kişi 

uçakla yolculuk yapmaktan bile korkarken, bir başka kişi bundan büyük bir zevk 

alabilmekte ve bunu meslek olarak yapabilmektedir. Örneklerde olduğu gibi, iki 

durumdan hangisinin yaşanacağı ise bireylerin kişisel özelliklerine bağlıdır. Önemli 

olan bireyin olayları karşılama düzeyidir.  

 Stres doğru ve faydalı olarak yönlendirilirse ümitlerimizi ve hayallerimizi 

gerçekleştirmekten alıkoyan engelleri aşmamız için bize cesaret verecek bir unsur 

olabilir. Şayet kontrolümüzden çıkarsa hastalığa, düşük performansa ve hatta erken 

ölüme bile neden olabilir. Mutluluğumuzu, sağlığımızı, güvencemizi, kendimize olan 

saygımızı ve zihinsel dengemizi tehdit eden durumlarda stres bizi erken uyaran bir 

sistemdir (Norfolk, 1998, s.76). 

1.12. Stresle Başa Çıkmayı Zorlaştıran Düşünce Biçimleri 

Kişiler diğer insanların ve olayların duygu ve düşüncelerimizi belirlediğine 

inanır. Bu sebeple bizi gerginliğe iten ve duygusal açıdan sıkıntı veren olayları ve 
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insanları suçlanabilir. Bunu yaparken de çoğunlukla sadece strese yol açmakla 

kalmayan aynı zamanda stresle başa çıkmayı da güçleştiren önemli bir unsuru 

gözden kaçar. Bu önemli unsur insan hayatındaki olayları değerlendirme ve 

yorumlama biçimidir (http://okulweb.meb.gov.tr). 

 

Bu düşünce biçimlerinden bazıları şunlardır:  

Bir insanın herkes tarafından sevilmesi gerekir.Bir insanın herkes tarafında sevilmesi 

ve sayılması çok güzeldir ama uygulamada pek mümkün değildir. İçinde 

bulunduğumuz konumlar gereği çoğu zaman birçok kişiyle problemler yaşarız. 

Dolayısıyla böyle bir  inanç bizi  mutsuz kılar. Her zaman mükemmel olmak 

gerekir. Böyle bir inanca sahip bir insan her zaman kendini suçlar. Hatasızlık iyidir 

ama bunu başarabilmek imkansızdır. Önemli olan hatalardan ders alıp aynı hatayı 

tekrarlamamaktır.  

Bütün kötü olaylar benim başıma gelir. Bunun sebebi tek taraflı bakış 

açımızdır. Kendimizle çok içi içe olduğumuzdan başkalarının başına gelenlerin 

farkına bile varılamaz. Oysa insanların bir çoğu bizimle aynı sıkıntıları yaşar.  

Olaylar her zaman benim istediğim şekilde gelişmelidir. Olayların her zaman 

beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşmemesi olasıdır. Bizim bir şeyi istememiz 

yeterli değildir. Çünkü her zaman işin içine başka faktörlerde girecektir.  

Yaşamış olduğum terslikler gelecekte de devam edecek. Tüm insanlar gibi 

geçmişte bazı konularla ilgili terslikler yaşamış olabiliriz. Ama gelecekte mutlu 

olabiliriz. Yaşanan terslikler bazı kişilerin dünyaya kötümser bir bakış açısı 

geliştirmelerine yol açar.  
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Bir şey ya iyidir ya kötü olayları ve diğer insanları tümden iyi ya da tümden 

kötü olarak değerlendirmek genellikle daha kolay gelir. Ancak bu gerçekçi bir 

yaklaşım değildir.  

Diğer insanların istediği gibi olmasam yalnız kalırım. Bu inanç insanların 

kendi isteklerinden fedakarlık etmelerine ve yaşamlarını başka insanların 

mutlulukları doğrultusunda sürdürmelerine neden olur. Bunun sonucu da anlamlı 

olmayan bir yaşamdır.  

Önce kendi mutluluğumuzu değil başkalarının mutluluğunu düşünmeliyiz.  

Her birey başkalarının mutluluğunu engellemediği sürece kendi mutluluğunu 

düşünme hakkına sahiptir.  

Yalnız olmak korkunçtur. İnsan sosyal bir varlıktır ve başka insanların varlığı 

dünyamıza renk katar. Ama her zaman etrafımızda başkalarının olmasını beklemek 

pek gerçekçi değildir. Yalnız kaldığımız zaman düşünerek, okuyarak, dış dünyayla 

ilgili değerlendirmelerde bulunarak kendi başımıza yapacağımız etkinliklerde 

bulunabilir.(PDR.ciyizbiz.com) 

1.13. İş Stresinde Örgütlerin Kullanabileceği Stratejiler  

İş tasarımı. Bu nokta işin çalışan bireyler için daha cazip hale getirilmesini 

ifade etmektedir. Örneğin çalışana sorumluk verme veya arttırma, işinin önemli 

olduğunu ve toplum gözünde saygın bir iş yaptığının hissettirme gibi.  

           İş çevresinin tasarımı. Bu faktör çalışanın işyerinde karşılaştığı tüm fiziksel, 

çevresel ve ergonomik sorunların elimine edilmesi anlamındadır.   

Rollerin analizi, hedeflerin belirlenmesi, çalışana geri bildirim sağlama  

Bu noktada çalışana neleri yapması gerektiğinin açık seçik bildirilmesi, ulaşması 
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gereken hedeflerin belirtilerek bu hedeflere varmak için gösterdiği performansı 

hakkında kendisine bilgi verilmesidir her açıdan gereklidir.  

Örgütsel sosyal destek. Örgütsel sosyal destek çalışana kreş hizmetinden 

tutunda verilecek yemekler, servis olanakları gibi bir çok etkeni kapsar. Ayrıca 

çalışanların boş zamanlarında örgütün düzenleyeceği sosyal aktivitelere katılması da 

bir nevi destektir. Stresimizle başa çıkmayı kolaylaştırıcı unsurlardan olan pozitif 

enerjinizi toplamamıza yardımcı olacak on maddelik reçetemiz ise şunlardan 

oluşmaktadır:  

       Sahip olduklarınızın farkında olun. Hedeflerinizi belirleyin ve plan yapın  

Değiştiremeyeceğiniz şeyler üzerinde ısrar etmeyin. Daha iyi bir dünya düşleyin.  

Altından kalkamayacağınız işlerin altına girmeyin. Problemlerinizle yüzyüze 

gelmeye çalışın. İşinizin çok önemli olduğu üzerinde durun  

Dinlenmek için zaman ayırın. Dikkatinizi içinde bulunduğunuz durum ve zamanda 

toplayın  

Başkalarına güvenin, gerektiğinde sorumluluklarınızı devredin. 

(http://okulweb.meb.gov.tr) 

1.14. Stresle Baş Etme 

Karşılaşılan stresle başa çıkmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla, 

durum değiştirme ya da var olan duruma tepkileri kontrol etme “stres yönetimi” 

olarak tanımlanır. Stresle başa çıkmak y da stres yönetimi ruh ve beden sağlığını 

korumak, üretici ve verimli bir yaşam biçimi sağlamaktır  (Pehlivan, 1995, s.56). 

Stresle başa çıkmanın önemli noktalarından biri, stresin nedenini 

belirlemektir. Öncelikle bunları belirlemek ve bilmek bizim geliştireceğimiz 

stratejiler için önemlidir.  
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Strese sebep olan durumlar genelde iki tür özelikte olurlar. Bu durumların 

bazıları değiştirilebilir, kontrol edilebilir bazıları ise kontrolünün sağlanması zor, 

kabullenme, gerektiren özellikteki durumlardır. 

1.14.1. Kontrol Edilebilecek Durumlarda Kullanılacak Yöntemler 

Stres kaynağının zayıflamasına ya da ortadan kalmasına yardım edecek 

şekilde probleme odaklaşan yöntemleridir. Bu durumda yapılacaklar ; neler 

yapılabileceğinin önceden planlanması, yardımcı olabilecek kişilerle konuşmak, 

gerekli bilgileri toplamak, gerekirse stres yaratan kişiyle görüşmek, yapılabiliyorsa 

strese neden olan durumlardan kaçınmak olarak sıralanabilir. Ayrıca kendi içimizde 

mantığa dayalı düşünceleri bulmak, kendimizle olumlu diyaloglarda bulunarak 

motive olmak yapılabilecek bazı önemli noktalardır. 

1.14.2. Kontrol Edilemeyen Durumlarda Kullanılacak Yöntemler 

Yaşanılan stres tepkisini azaltmak ve duruma daha kolay katlanabilmemize 

yardımcı olmak için daha çok duygularımızla ilgili yöntemlerdir. Bizim o anı 

yaşamamıza sebep olan şeyleri hatırlamamızı sağlayan durumlardan kaçınmak, 

fiziksel egzersiz yapmak, zevk aldığımız bizi mutlu eden şeyleri yapmak, olayları iyi 

tarafıyla görmeye çalışmak, çevremizdeki insanlarla sosyal diyaloglara girmek 

yapabileceklerimizden bazılarıdır (www.bilkent.edu.tr-stres). 

Pehlivan(1998) ise stresle baş etmede, bireysel olarak yapabileceklerimizi şu 

şekilde belirtmiştir. 

“- Bedensel egzersiz yapmak 

- Solunum egzersizi yapmak ( derin nefes akciğerlerimizi ve kalbimizi 

daha iyi çalıştırır.) 
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- Meditasyon (Stresli durumlardan uzaklaştırarak içsel yoğunluğu 

azaltır, sakinleştirir.) 

- Gevşeme 

- Beslenme 

- Toplumsal destek 

- Sosyal, Kültürel Sportif Etkinliklere Katılma 

- Masaj, dua ve ibadet.” 

1.14.3. Stresle Başa Çıkmada Kendimizle Olumlu Diyalog 

Stresli bir durumla başa çıkmaya çalışırken kişinin kendisine olumsuz şeyler 

yerine, olumlu ve mantıklı şeyler söylemesinin yararlı etkisi olur. Olaylar karşısında 

gösterilen olumsuz tutumlar, kişinin kendine söylediği olumsuz sözler, o olay 

sırasında hissedilen gerginliği artırmaktadır. Bu durumu bir örnekle açıklayabiliriz; 

diyelim ki hazırladığımız bir ödevde önemli bir bilgiyi atladığımızı farkettik. Kendi 

kendimize şöyle söyleyebiliriz. “Berbat bir şey oldu. Böyle devam edersem asla 

başaramam.” Ya da şunlar denilebilir “Çok aptalca bir hataydı. Ama yaptığım en 

kötü hata sayılmayabilir. Hocayla konuşup eksik kalan kısımları tamamlamayı 

önerilebilir.” İlk gruptaki düşünce olumsuz ve kişinin kendine zarar veren türdendir. 

İkinci grup ise daha olumlu ve sorunu çözmeye yöneliktir. 

(www.psikolojikdanisma.net/stres.htm) 

1.15. Gevşeme Teknikleri ve Yararları 

Stresli durumlarda gevşemeye ayrılan zaman yoğun stresin fiziksel etkilerini 

azaltmaya yardımcı olur. Gevşeye bilen kişiler, birikmiş stresin yarattığı gerginlikten 

sıyrıldıklarından yeniden enerji üretmek için bedenlerine zaman tanımış olurlar. 
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Derinlemesine gevşeme: Sinir sistemi rahatlar, kasların gerginliği azalır. Çok 

gergin ya da üzüntülü durumlarda gevşeme egzersizleri bu gerilimi tümüyle yok 

etmez ama azaltabilir. Derinlemesine gevşeme durumunu başarabilmek için biraz 

pratik yapmak gerekir ( www.psikolojikdanisma.net/stres.htm). 

Otojenik eğitim: Belli bedensel değişiklikleri yaratmak amacıyla hayal 

kurmaktır. Bunun için gözleri kapatıp sessizce oturmak ve kendi kendimize komutlar 

vermek gerekir. Örneğin; sağ kolum gittikçe ağırlaşıyor diyoruz. Kolumuzun 

ağırlaştığını hissediyoruz. Aynı şeyi sol kolumuz ve bacaklarımız için de yapıyoruz. 

Sonra sıcaklık duygusu geliştiriyoruz. Kolumuzdaki sıcaklığın arttığını hayal 

ediyoruz. Daha sonra kalp atışlarımızı sakinleştiriyoruz. Kendimize kalbim daha 

düzenli ve sakin atmaya başladı diyoruz. Aynı şekilde solunumu da düzenliyoruz. 

Son olarak bütün gövdem ısınmaya başladı diyoruz. Bunları yaparken alnım gittikçe 

serinliyor diyerek alnımızı serinletiyoruz. Kendi kendimize tekrarladığımız bu 

cümleler üzerinde odaklaşarak derinlemesine gevşemeyi gerçekleştirebiliriz.  

Aşamalı gevşeme: Gevşeme durumunu ortaya çıkarabilmek için gerginlik 

durumunun iyice anlaşılması ve fark edilmesi gereklidir. Rahat bir pozisyonda 

oturarak ya da uzanarak başlayın. Gözlerinizi kapatın ve vücudunuzdaki çeşitli kas 

gruplarına odaklaşın. Ellerinizdeki kasları gerin ve yumruklarınızı sıkın. 

Yumruğunuzu sıkı tutmak için ne kadar çaba harcadığınıza dikkat edin. Sonra 

yumruğunuzu açın ve elinizin bütünüyle gevşemesine izin verin. Gerginlik ve 

gevşeme durumları arasındaki farkı görün. Bu yöntemi bedeninizdeki her bir kas 

grubu için izleyin.  

Meditasyon: Bir sözcük ya da bir renk üzerinde odaklaşarak zihnimizi onu 

oyalayan çeşitli düşüncelerden sıyırıp sakinleştirmektir.  
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Biyo geri bildirim: Elektronik bir aygıtla beyin dalgalarını, kas hücrelerini ya 

da kan basıncını izlemektir. Amaç, bedensel tepkileri bazı sinyaller aracılıyla 

görmemiz ya da uymamızı sağlamaktır.  

Hızlı gevşeme: Strese karşı koymak için, kısa gevşeme araları vermektir. 

Derin soluk alıp verme, kendimizin rahat bir yerde olduğunu zihinde canlandırma, 

kas alışkanlıklarını tanıma ve stresli durumlarda kendimizde olup biten fiziksel 

belirtilerin farkına varabilme. ( www.psikolojikdanisma.net/stres.htm). 

Problem çözme teknikleri de stresle başa çıkmada yararlı olabilir. Aşamalar: 

• Problemi saptama: Problemin ne olduğunun açığa 

kavuşturulması stresin çoğunu hafifletir.  

• Seçenekleri gözden geçirme: Problemi saptadıktan sonra 

olabildiğince çok seçenek üretmektir.  

• Bir çözüm yolu seçme. 

•  Eyleme geçme. 

• Sonuçları değerlendirme. 

 

Zamanı iyi kullanarak stresi azaltma: zaman iyi kullanıldığında daha çok şey 

başarılır. Günlük etkinliklerimiz içinden gerekli olmayanları ayırarak öncelik 

tanıdıklarımıza odaklaşabilirsek yapılamayan şeyler için duyulan kaygı da azaltılmış 

olur. Etkili bir zaman planlaması için düzenli olmak, yazılı planlar yapmak, işleri 

uygun kişilere paylaştırmak ve zaman cetveli kullanmak yararlı olabilir.  

Etkili iletişim: Stresli durumlar genellikle insanlar arası iletişim sorunlarından 

kaynaklanır. Sorunlarımızı bu kişilerle tartışabilmek çözüm için bir anahtardır. Senli 

cümleler yerine benli cümleler kullanmak; senli cümleler insanları genellikle 

aşağılama eğilimindedir. Senli cümleler kullanıldığında karşı tarafta genellikle 
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olumsuz ve savunmacı bir tepki oluşur. Örneğin; hep sözümü kesiyorsun, çok fazla 

gürültü ediyorsun, her şeyime karışıyorsun gibi.  

   Benli cümleler ise sorumluluğu kişinin kendi üstünde tutar. Örnek; bana fazla 

karıştığını düşünüyorum, söylemeye çalıştığım şeyi anlayamıyorum gibi.  

Soru sorma teknikleri: Açık uçlu sorular, karşımızdaki kişiye en üst düzeyde 

özgürlük sağlar. Yönlendirici sorular, evet ya da hayır şeklinde cevap alınan 

sorulardır. Neden arayıcı sorular ve belirleyici sorular da bu gruba girer. Stresle başa 

çıkmada yardımcı olabilecek insanlar: Aile, yakın arkadaşlar, uzman kişiler.  

1.16. Problem 

 Kamuoyunun ve bilim adamlarının en çok ilgi gösterdikleri örgütlerin başında 

gelen okullar, nitelikli üretimin, akılcı tüketimin, gelişmenin, uygarca ve birlik içinde 

yaşamanın, huzur ve güvenin vazgeçilmez koşulu olan bilgili ve becerili insanı 

yetiştiren ender örgütlerden birisidir. Bu bakımdan ki, kamuoyunun ve bilim 

adamlarının en çok ilgi gösterdikleri örgütlerin başında gelmektedir (Gümüşeli, 

1996, s.86). Okul tür ve kademeleri içerisinde eğitim sisteminin birinci ve temel 

aşamasının oluşturan ilköğretim, bireylere ülke amaçlarını, değer yargılarını kavratıp 

oluşturmada ilk sırada yer almaktadır. Bu açıdan değerlendirilirse  ilköğretimin 

başarısı, ülke geleceği açısından çok daha büyük öneme sahiptir. İlköğretim 

amaçlarını verimli ve etkili bir şekilde yerine getirme de ise öğretmenlere büyük 

görevler düşmektedir. 

 Özyılmaz’ a göre eğitimin temel taşı olarak görülen öğretmenin niteliği, 

eğitimin niteliğini doğrudan etkileyen etmenlerin başında gelmektedir. Çünkü, 

nitelikli ve etkili bir öğretmen olmadan yapılan eğitimin hedeflerine ulaşmasını 
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beklemek pek akılcı bir davranış değildir. Öğretmen, hem öğrenmeyi hem bilgiden 

yararlanmayı hem de bilgiden bilgi edinmeyi klavuzlayan ve sağlayan kişidir  

( Özyılmaz, 2004, s.44). Buna bağlı olarak da denilebilir ki, amaca uygun kaliteli iyi 

öğrenciler yetiştirilmesi, mesleğinde yeterli olan öğretmenlere bağlıdır. 

Günümüz öğretmeninden öğrencilerini belirtilen hedefler doğrultusunda 

kazanımlarını elde etmiş şekilde yetiştirmeleri ve yaşam koşullarına uyum 

sağlamalarına yardımcı olmaları beklenirken diğer taraftan, bir birey olarak kendisini 

geliştirmesi, problemlerini çözebilmesi, varolan yaşam koşullarına da uyum 

sağlayabilen bir birey olabilmesi için çalışması beklenilmektedir(Bozkurt, 

2005,s.68). Öğretmenin içinde bulunduğu koşullar ve yaşam standartları göz önüne 

alındığında ise, gerek örgütsel ortam gerekse bireysel ihtiyaçlar bakımından uyum 

sağlama sürecini gerçekleştirirken bir takım problemler yaşaması kaçınılmazdır.  

Diğer taraftan öğretmenlerin çalıştığı kurumlar olan okulların belki hem insan 

ilişkileri hem de örgütsel ilişkiler açısından bekli de toplumun en stresli 

kurumlarından birisi olması bu problemleri arttırabilmektedir. Aslında bu ve benzeri 

problemlerin ortaya çıkardığı stres, insan yaşamının her anında vardır. Fakat, 

özellikle kişinin büyük bir zamanını dolduran iş yaşamındaki stres, kişiyi en fazla 

etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Kişinin zamanının büyük bir kısmını işte 

veya işle ilgili etkinliklerle geçirdiği düşünülürse, iş stresi ve bunun yanında özel 

sorunlar bir araya geldiğinde daha da etkin ve yıpratıcı sonuçlar olarak bireyin 

karşısına çıkabilmektedir. 

 Bozkurt  (2005)’a göre toplumsal ve örgütsel yaşamın bir gerçeği olan stres, 

performans açısından çalışanları, yapı ve işleyiş açısından örgütleri, nitelik açısından 

da yaşamı zayıflatan günümüzün en büyük tehlike kaynaklarından birisidir (Bozkurt, 

2005, s.57). Stresle ilgili kaynaklar incelendiğinde, stres kavramı çok yaygın olarak 
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kullanılmasına karşın, tek bir tanımda toplanamadığı görülmektedir. Latince 

‘estrica’, Eski Fransızca ‘estrece’ sözcüklerinden gelen stres kavramı, 17 yy da 

‘felaket, bela, musibet, dert, keder, elem’ anlamlarında kullanılırken 18. ve 19. 

yy.larda bir takım değişikliklere uğrayarak ‘güç, baskı, zor’ gibi karşılıklar almıştır. 

(Pehlivan, 2002, s.55).Stresle ilgili yapılan bazı tanımlamalar şu şekildedir;  

 Hammer ve Organ;(Akt:Balcı, 2002, s.86)’a göre stres; bireyin yaşamsal 

uyaranlara karşı yeterli şekilde ya da araçsal olarak tepkide bulunmasını engelleyen 

bir dizi koşul ya da aşırı yıpranma maliyetidir. 

Balcı  (2000)’ a göre stres; bir canlının zihinsel ya da fizyolojik işlevini 

kesintiye uğratan her türlü etkidir (Balcı, 2000, s.86). 

 Hans Selye (1946)’e göre stres; ki en çok kullanılan tanımdır; memnuniyet 

verici olup olmadığına bakılmaksızın her türlü isteme, bedenin uyum sağlamak için 

gösterdiği biyolojik bir tepki olarak görülmektedir (Akt:Pehlivan, 2002, s.96).  

Yapılan üç tanımda da gördüğü gibi ‘stres’ kavramı, genellikle sıkıntı, 

olumsuzluk durumundaki tepkiler için kullanılmaktadır.  

Bunun yanında Selye diğer bir tanımında stres için, tepkinin uyanmasında 

hem memnuniyet verici, hem de sıkıntılı oluşumların etkili olduğunu belirtmektedir. 

Çünkü Selye’ye göre insan bedeni genel olarak zevkli ve zararlı olaylar arasındaki 

farkı ayırt etmemektedir. Her iki durumda da beden işlevini yerine getirmekte hem 

olumlu hem olumsuz uyaranlar altında beden aynı stres tepkisini göstermektedir 

(Pehlivan, 2002, s.102).  

Çalışma yaşamında ortaya çıkan stres ise, iş görenin normal fonksiyonlarını 

yerine getirmesinde bir engel olarak ortaya çıkmakta ve bireyin fiziksel ve duygusal 

olarak tepkilerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bireyin ortaya çıkan bu 



55 
 

davranışları da bireyin işteki uyumunu bozmakla beraber, bir çok olumsuz sonucu da 

beraberinde getirmektedir. 

Bireyler, işe girmeden önce kafalarında canlandırdıkları örgüt yaşamını 

genellikle işe girdikten sonra tamamen bulamamaktadırlar. Beklentilerini iş 

yaşamında bulamayan birey ise düş kırıklığına uğrayarak bunalıma girebilmektedir. 

Bu durumda bireyin örgüt içi verimliliği olumsuz etkilenmektedir (Başaran, 1991, 

s.64). Bunun yanında bireyin örgüt içinde ekonomik, toplumsal ve psikolojik 

anlamda birçok gereksiniminin karşılanması, örgüt amaçlarının birey tarafından 

benimsenip buna bağlı olarak bu amaçları gerçekleştirmek için göstereceği çaerkekı 

doğrudan etkileyecektir. Eğer birey, bu gereksinimlerini bulunduğu örgüt içinde 

karşılayamıyorsa, bu durum onun verimini doğrudan etkileyebilecektir (Pehlivan, 

1993, s.74). Bunun dışında örgütün iş görenden iyi bir verim alması, iş görenin 

uyumu ile de yakından ilgilidir. 

Feither ve Toker (1986)’e göre ise stres, iş görenin uyumunu zorlaştırırken 

aynı zamanda onun bedensel ve ruhsal sağlığını tehdit edip verimini düşürmektedir 

(Akt:Pehlivan, 1993, s.96). Gümüşeli (2001)’ e göre bireyde örgüt içinde stres 

yaratan başak faktörlerde bulunmaktadır. Örgütün zorlayıcı değer ve kuralları, 

örgütün istekleri ve örgüt içinde oluşan grup desteğinin birey tarafından görülmemesi 

gibi (Gümüşeli, 2001, s.56). 

 Diğer taraftan işgören ile örgütün işlevsel ve toplumsal çevresi arasında 

doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Çünkü işgörenler, işlevsel ve toplumsal çevre ile 

etkileşerek örgütsel davranışı oluşturmaktadırlar. İşgörenlerin örgütsel davranış 

içinde karşılaşacakları istenmeyen davranışlar da örgüt içerisinde strese neden 

olmaktadır (Pehlivan, 2002, s.76). Yine, bunların yanında işgörenlerden beklenilen 

davranışların veya tutumların belirsizliği rol çatışmalarına ve yaşanan rol 
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belirsizliklerine neden olabilmektedir. Kişiyle rolü arasındaki uyumsuzluk ise stres 

için önemli bir faktördür( Gümüşeli, 2001, s.63). 

İnsan ilişkilerinin yoğun bir şekilde yaşandığı eğitim kurumlarının beklide en 

stresli ortamlarından biri olabileceği daha önce söylenmişti. Çalışma konusu insan 

olmasından dolayı, eğitim örgütleri diğer örgütlerden daha büyük bir öneme sahiptir. 

Bir ülkenin geleceği, o ülkenin sahip olduğu okullara bağlıdır. Bilginin sürekli 

çoğaldığı ve öneminin arttığı günümüzde okullara büyük görevler düşmekte ve her 

geçen günde artmaktadır. Okullarımızdaki bu sorumluluğu gerçekleştiren asıl 

işgörenler ise öğretmenlerdir. 

Toplum, gerek okul içinde gerekse okul dışında öğretmenlerden pek çok 

beklentiye sahiptir. Örneğin öğretmenlerden, çevre ile ilgili olarak, çevre 

kalkınmasına katılmaları beklenirken, okul içinde ise disiplincilik, yargıçlık rollerini 

de gerçekleştirmeleri beklenilmektedir. Bunların dışında öğretmenler evde anne – 

baba, dışarıda arkadaş, okulda öğretmen vb. rollerini yerine getirirler. Bu roller 

arasında, zaman zaman çatışma ve karışıklık yaşanması, beklentileri tam olarak 

yerine getirememe korkusunu yaşamalarına neden olmaktadır. Roller arası yaşanılan 

çatışmalar, öğretmenlerde strese neden olan en önemli etmenlerin başında 

gelmektedir( Bursalıoğlu, 1999, s.53). 

Gümüşeli (1991)’in aktardığına göre öğretmenlerin stres ile iç içe 

yaşamasındaki etmenlerin başında aşırı kalabalık sınıflar, disiplin problemleri, 

öğrencilerin sorumsuz davranışları, saldırganlıkları, programların sürekli değişmesi, 

yönetici desteğinin az olması gibi etmenler (Potersan,1994; Rusel, Altmaier, Wilce 

1996) gelmektedir.  

Oysa toplumun temel taşı olan öğretmenlerin, bilimsel ve toplumsal 

kalkınmaya katkıda bulunabilmeleri, öncelikle onların işlerinde doyuma ulaşmalarına 
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ve stressiz bir ortamda çalışmalarına bağlıdır. Bu sebeple öğretmenlerin stres 

sorunları, gittikçe önem kazanmaya başlamış ve gündemi meşgul etmiştir.  

 Yapılan pek çok araştırmaya bağlı olarak öğretmenlik mesleği, 1980’li 

yıllardan itibaren dünyanın en stresli üç mesleğinden birisi olarak görülmeye 

başlanmıştır. Ülkemizde ise öğretmenlerdeki stres faktörleriyle ilgili araştırmalar 

daha çok 1990’lı yıllardan sonra yapılmaya başlanmıştır. Fakat yapılan araştırmaların 

yeterli olduğu söylenemez ( Gümüşeli, 1996, s.69). 

Bireyde ve birçok alanda her geçen gün değişme ve buna bağlı olarak 

gelişmeler devam etmektedir. Bütün bu gelişmelere bağlı olarak öğretmenlerin 

etkisinde kaldıkları stres faktörleri de değişmekte ve çoğalmaktadır. Stresin olumsuz 

etkilerinden öğretmenlerimizi korumak ve bu olumsuz etkilerle başa çıkabilmeleri 

için, öncelikle stres faktörleri ve daha sonra buna bağlı olarak stresle başa çıkma 

yolları ortaya çıkartılması gerekmektedir. 

Yaşanılan mesleki stresin öğretmenlerde, mesleki doyumsuzluğa yaşanılan 

doyumsuzluğa sebep olacağı, bu durumun da öğretmenin sınıf ve okul içi verimini 

düşüreceği ya da öğretmenlerin farklı alan ve kariyere yönelmesine neden olacağını 

söylemek çok da yanlış bir yargı olmayacaktır. 

Bütün bu faktörler gözönüne alınarak bu çalışmada, öğretmenleri etkileyen 

stres faktörleri konusu irdelenerek ilköğretim öğretmenlerini iş ortamlarında 

etkileyen stres faktörleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

1.17. Amaç 

           Bu doğrultuda araştırmanın temel amacını; ilköğretim öğretmenlerinin 

işlerinde etkilendikleri stres faktörleri ile bu faktörlerin bireysel özelliklere göre 
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farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek oluşturmaktadır. Bu amaca yönelik olarak 

aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1. İlköğretim okulu öğretmenlerinin işlerinde en sık ve en az stres yaratan 

faktörler hangileridir ? 

2. İlköğretim okulu öğretmenlerinin; 

a- Cinsiyet’e  göre, 

b- Kıdem’e  göre, 

c- Mezun oldukları okullara göre, 

d- Yaş’a  göre, 

e- Unvan’a  göre, 

en sık ve en az etkilendikleri stres faktörleri hangileridir? Bu gruplara göre 

etkilendikleri stres faktörleri bakımından aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık var mıdır?  

1.18. Araştırmanın Önemi 

           Öğretmenler meslekleri gereği her an birçok faktörün etkisiyle, değişik 

oranlarda stresle karşı karşıya kalmaktadırlar. Stres altında da olsalar her gün bilgi, 

beceri, tutum gibi bir çok açıdan öğrencilerin yaşantılarını etkilemekte; öğrencilerin 

yaşantılarını etkileyici önemli kararlar almaktadırlar.  

Öğretmenler, bu önemli kararları verirken mesleki açıdan stres altındırlar ve 

görülüyor ki okullarımızda öğretmenlerimizin yaşadıkları bu stres neredeyse hastalık 

boyutlarındadır. Yüksek derecede yaşanan bu stres düzeyi de öğretmenlerimizde 

doyum azlığı, iş performansının düşmesi, farklı alternatif arayışları ve hatta 
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öğrencilerle ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine kadar giden olumsuz sonuçlar 

doğurmaktadır.  

Eğitimdeki bu olumsuzlukların ortadan kalkarak, öğretmenlerin eğitimdeki 

katkılarının en olumlu düzeyde olması, öğretmenlerin stres düzeylerini en iyi şekilde 

kontrol altına alabilmeleri ile mümkündür. Öğretmenlerin bu kontrolü sağlamaları da 

öncelikle stres yaratan faktörleri bilmeleri ile olanaklıdır. Şu unutulmamalıdır ki 

Brown’ un da söylediği gibi kontrol altında tutulabilen stres, bazen incitici olsa da 

iyileştirici doğal bir güce sahiptir (Akt:Arıcan, 1999, s.36). 

İşte bu bağlamda öğretmenlere yardım için atılacak ilk adım, stres 

faktörlerinin bilimsel açıdan belirlenmesidir. Daha sonrada buna bağlı olarak stresi 

azaltıcı yöntemler geliştirilebilir. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak 

ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerle görüşülerek mesleki açıdan strese neden 

olabilecek faktörlerin belirlenmesi ve giderilmesine ilişkin katkılar sağlanması 

önemlidir. 

Bu çalışma ve sonucunda elde edilecek bulguların, öğretmenlerde mesleki 

stres yaratan faktörlerin belirlenmesi ve bunların giderilmesinde bir basamak olması 

umulmaktadır.  

1.19. Araştırmanın Varsayımları 

1.  Araştırma kapsamında soru yöneltilen öğretmenler, sorulara samimi 

ve doğru cevaplar vermişlerdir. 

1.20. Araştırmanın Sınırlılıkları 

1- Araştırma Yozgat ili Akdağmadeni ilçesi merkez ilköğretim okulları, 

birinci kademe öğretmenleri ile sınırlıdır. 
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2- Araştırma ilköğretim okulları birinci kademe öğretmenlerinde, iş 

stresine neden olan sosyal çevre, iş çevresi, fiziksel çevre ve kendini yorumlama 

biçimi faktörlerinin var olan durumu ile betimlenmesiyle sınırlıdır. 

3- Öğretmenlerin stres faktörlerine ilişkin algılarını etkilediği var sayılan 

bireysel değişkenler cinsiyet, yaş, unvan, mezun oldukları okul ve kıdem ile 

sınırlıdır. 

1.21. Tanımlar 

Stres:  Stres bir bireyin çevresel uyaranlara yeterli şekilde ya da araçsal olarak 

tepkide bulunmasını engelleyen bir dizi koşul ya da aşırı yıpranma maliyeti ya da 

organizmada olumsuz bazı etkiler-kronik yorgunluk, gerilim, üzüntü, fiziksel zarar 

sinir bozukluğu ya da benlik saygısının kaybı gibi- karşılığında tepkide bulunduğu 

koşullar dizisi olarak tanımlanmıştır (Balcı, 2000, s.2). Stres, insan vücudunda yer 

alan kimyasal bir süreç olmakla birlikte aynı zamanda vücudun çevreden gelen 

baskılara uyum sağlamasının normal bir sonucudur (Gümüş, 2002, s.321). 

İş Stresi: Psikolojik, fizyolojik ve örgütsel davranış yönlerinden önem taşıyan, 

çalışanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratan bir stres türüdür. Steers’e göre stres, 

çalışanlar özellikle yöneticiler üzerinde fizyolojik ve psikolojik yıkım 

yapabildiğinden, onların sağlığını ve örgütsel başarısını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Ayrıca stres, iş gücü devrinin (turnover) ve işe devamsızlığın 

(absenteeism) en önemli nedenidir (Akt:Ertekin, 1993, s. 25). 

 
İlköğretim: Eğitim ve öğretimin zorunlu olan sekiz yıllık ilk basamağı (Akalın, 

2005, s.287). 

 
Okul: Toplu olarak eğitim öğretim yapılan yer (Akalın, 2005, s.489). 
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Öğretmen: Mesleği bilgi öğretmek olan kimse (Akalın, 2005, s. 505). 

Kişilik: Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici, 

tutarlı ve yapılaşmış bir ilişki biçimidir (Cüceloğlu, 2000, s.404). Kişilik, “bir insanı 

başkalarından ayıran bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerin bütünü” olarak 

değerlendirilir. Bir başka deyişle, kişilik kavramından, bir insanı nesnel (objektif) ve 

öznel (subjektif) yanlarıyla diğerlerinden farklı kılan duygu, düşünce, tutum ve 

davranış özelliklerinin tümü anlaşılır (Köknel, 1986, s.21). 

İş Doyumu: İşte kazanılan başarı, sorumluluk, özerklik, saygı görme gibi koşulların 

var olması sonucu ortaya çıkan ve kişiye haz veren bir durumdur (Telman ve Ünsal, 

2004, s.14) 

1.22. İlgili Araştırmalar 

1.22.1. Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar  

Pehlivan (1993)’ın “Eğitim Yönetiminde Stres Kaynakları” adını taşıyan 

araştırmasında, Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışan müfettişler ile teknik liselerde 

görev yapan okul müdürü ve öğretmenlerin, örgütsel ve mesleki stres kaynaklarını 

ortaya koymaya yöneliktir. Araştırmadan elde edilen bazı sonuçlar şöyledir: 

Öğretmenlerde en çok stres yaratan durumlar , ücret yetersizliği, personel 

değerlendirmedeki adaletsizlikler, ,araç-gereç yetersizliği ile çalışmaların karşılığını 

alamamaktır. Stresin fiziksel belirtilerine ilişkin çok az görülen sonuçlardan bazıları 

ise ; terleme, nefes darlığı, alerji ve mide bulantısı şeklindedir. Tansiyon yükselmesi, 

sindirim bozukluğu ve baş ağrısı az, yorgunluk belirtisi ise orta derece olarak 

gözlenmiştir. Davranışsal stres belirtileri içerisinde çok az görülen sonuç alkol 

kullanmadır. Sigara kullanma, iştah artışı ve uyuma isteği belirtisi ise az derecede 

gözlenmiştir. Psikolojik stres belirtilerine ilişkin sonuçlardan işbirliğinden kaçınma, 
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sürekli endişe, ve yersiz telaş az derecede gözlenmiştir. Stresin performans 

üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle deneklerde çok az ve az derecede olmak üzere, 

kendini yetersiz hissetme, izin veya rapor alma, işe gitmekte isteksizlik, işten ayrılm 

ayı düşünme, işbirliği kuramama, kırıcı davranma, hata yapma ve isabetsiz kararlar 

verme durumlarının, öğretmenlerde orta derecede olmak üzere yapılan işin 

niteliğinin düşmesi durumunun saptandığı görülmektedir. Tüm denek gruplarının çok 

az ve az düzeylerde olmak üzere yoga, meditasyon gibi gevşeme yöntemleri ile 

stresli durumlar karşısında birini suçlama, kendini avutma ve bedensel egzersizler 

yapma yöntemlerini kullandıkları belirtilmektedir. Tüm denek gruplarının orta 

düzeyde olmak üzere başvurdukları yöntemler ise, stres yaratıcı durumu düşünmeme, 

eğlenceli ortamlarda bulunma dua ve ibadet etme, hobilerle uğraşma ve sosyokültürel 

etkinlikleri izleme biçiminde ifade edilmektedir. Stresle başa çıkma yöntemlerine 

ilişkin olarak, okul müdürü-müfettiş ve öğretmen-müfettiş grupları arasında 01 

düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. 

Özdayı (1990) “Resmi ve Özel liselerde Çalışan Öğretmenlerin İş Tatmini ve 

İş Streslerinin Karşılaştırmalı Analizi” adını taşıyan araştırmasında, resmi ve özel 

liselerde çalışan öğretmenlerin iş tatminini ve iş stresi düzeylerini belirlemeyi ve 

aralarındaki farklılıkları ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırma sonuçlarına göre 

Resmi liselerde çalışan öğretmenlerin, özel liselerde çalışanlara göre iş doyumları 

düşük stres düzeyleri yüksektir. Her iki grupta da en fazla stres yaratan kaynaklar 

maaşların azlığı, öğrencilerin verimsiz çalışmaları, mesleksel gelişme azlığı, 

öğrencilere araştırma inceleme yaptıramama, merkezi yönetime bağlılık 

maddeleridir. Her iki grupta da en az stres yaratan kaynaklar ise yönetim-veli 

ilişkileri, meslekteki siyasi ayrımlar, kendini yetersiz hissetme, zaman yetersizliği, 

yönetimin ayrıcalıklı tutumu ile ilgilidir. Cinsiyete göre kadın öğretmenler erkeklere 
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kıyasla daha doyumludur. Stres açısından kadın ve erkekler arasında fark yoktur. 

Yaşa göre en doyumlular 20-25 arasındakilerle 41 yaş ve üzerindekilerdir. En az 

doyum ve en fazla stres 31-40 yaş arasındaki öğretmenlerde görülmüştür. En az stres 

ise 26–30 yaş arasında olanlardadır. Öğrenim durumuna göre resmi liselerde yüksek 

okul mezunları, özel liselerde üniversite mezunları streslidir.Branşa göre resmi 

liselerde Yabancı Dil, özel liselerde Fen Bilgisi öğretmenleri streslidir.Mesleksel 

deneyime göre en çok stres 11-20 yıl çalışanlarda görülmüştür.Medeni duruma göre 

yüksek doyum düşük stres grubunda evli öğretmenler yer almaktadır. 

Aslan (1995) “Öğretmenlerin Örgütsel Stres Kaynakları” adını taşıyan 

araştırmasında, öğretmenlerin örgütsel stres kaynakları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmaya göre öğretmenler en çok “Öğrencilerin tutum ve davranışları” boyutunu 

stresli olarak görmüşlerdir.29 ve daha düşük yaş gruplarındaki öğretmenlerin 

diğeryaş gruplarına göre bu boyutta algıladıkları stres daha fazladır.“Mesleksel 

Görünüm”, “Velilerin Tutum ve Davranışları”,”Mesleksel Güvence”,”Örgütsel 

Olanaklar” ve “Yöneticilerin Tutum ve Davranışları” boyutlarında öğretmenler    “ 

çok” düzeyinde stres algılamış oldukları bu boyutlardan yalnızca “Mesleksel 

Güvence” boyutunda, cinsiyet değişkeni açısından erkeklerin daha fazla stres 

yaşadıkları ortaya çıkmıştır.“Çalışma Koşulları”, “Yükselme ve Gelişme 

Olanakları”, “Karara Katılma”, “İnsan İlişkileri”, “Rol Çatışması-Rol Belirsizliği”, 

“Denetim Biçimi” ve “İletişim” boyutlarında öğretmenler “orta” düzeyde stres 

algılamışlardır. Bu boyutlardan “Rol Çatışması-Rol Belirsizliği”, “Denetim Biçimi” 

ve “İletişim” boyutlarında, cinsiyet değişkeni bakımından erkek öğretmenlerin lehine 

 “Denetim Biçimi” boyutunda mezun olunan öğretim kurumu değişkeni bakımından 

eğitim fakültesi mezunu öğretmenler lehine anlamlı bir fark çıkmıştır. İletişim 

boyutunda ise mezun olunan öğretim kurumu bakımından, eğitim fakültesi dışındaki 
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fakültelerden mezun olan öğretmenler, hem eğitim enstitüsünden hem de eğitim 

fakültesinden mezun olan öğretmenlere göre anlamlı olarak daha az stres duydukları 

ortaya çıkmıştır. 

Tufan (1997) “Ankara İli Çankaya İlçe Merkezindeki Devlet ve Özel 

Liselerde Görevli Öğretmenlerin İşlerinde Stres Yaratan Etmenler ve Bunlarla 

Başaçıkma Yolları Konusundaki Görüşleri” adlı araştırmasında devlet liseleri ve özel 

lise öğretmenlerinde stres yaratan etmenler ve öğretmenlerin bu etmenlerle başa 

çıkma yoları konusundaki görüşleri incelemiştir. Devlet liseleri ve özel lise 

öğretmenlerinin en fazla stres yaratan etmenlerle ilgili görüşleri sırasıyla, maaşın 

yetersiz olması, eğitim sisteminde yapılan değişiklikler, mesleğin toplumsal 

statüsünün düşük olması, çalışmaların manevi karşılığını alamamak biçiminde 

belirtilmiştir. Stres yaratan etmenler konusunda devlet ve özel lise öğretmenlerin 

görüşleri arasında cinsiyet, branş ve kıdeme göre bir fark çıkmazken, okul türüne 

göre anlamlı bir fark olduğu belirtilmiştir.Devlet liseleri ve özel lise öğretmenlerinin 

sınıfların kalabalık olması, araç gereç yetersizliği ve çalışma ortamının gürültülü 

olması açısından görüşleri arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Devlet 

lisesi öğretmenlerinin özel lise öğretmenlerinden farklı olarak bu konulara en fazla 

stres yaratan etmenler arasında yer verdikleri görülmüştür.Tatil süresinin azlığı, 

okulmüdürü ile iletişim yetersizliğini ve araç gereç yetersizliği, ortak değer ve 

normlara uyum sağlama zorunluluğu, iş arkadaşları ile ortak ilgilerin olmayışı 

konularında devlet ve özel lise öğretmenlerinin görüşleri arasında anlamlı bir fark 

ortaya çıkmazken, özel lise öğretmenlerinin devlet lisesi öğretmenlerinden farklı 

olarak okul müdürü ile iletişim yetersizliğini ve araç-gereç yetersizliğini en az stres 

yaratan etmenler olarak ifade etmişlerdir.Stresle baş etme yolları konusunda devlet 
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liseleri ve özel lise öğretmenlerinin görüşleri arasında anlamlı bir fark ortaya 

çıkmadığı görülmüştür. 

Balcı (2000) araştırmasında, Ankara’daki bazı üniversite öğretim 

elemanlarının işlerinde yaşadıkları stresin düzeyi, stresle baş etmede kullandıkları 

stratejiler ve stres durumundaki performans düzeyleri belirlemeye çalışmıştır. 

Cinsiyete göre bir farklılık bulunmamıştır. Öğretim elemanlarının yaşlarına göre 

benzeri düzey stres duydukları bulunmuştur. Öğretim üye yardımcıları ile öğretim 

üyeleri gruplarının Öğretim üye yardımcılarının daha fazla stres yaşadıkları 

bulunmuştur. Araştırma kapsamına giren öğretim elemanlarının eğitimciler ve 

eğitimci olmayanlar olarak iki gruba ayrıldıklarında iş stresi faktörleri ölçeğine giren 

faktörlerden sadece “iş yükü” faktöründe stres yaşama düzeyi bakımından 

birbirlerinden manidar bir farklılık gösterdikleri tespit edilmiştir. Eğitim 

fakültelerinin diğer gruba göre bu faktörden daha çok stres yaşadıkları 

bulunmuştur.Stresle baş etme yollarının; cinsiyet, yaş, unvan ve fakülte 

değişkenlerine göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. 

Çardak (2002) araştırmasında ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin iş 

doyumu ile stresle başa çıkma arasındaki ilişki incelemiştir. İlköğretim okullarında 

çalışan öğretmenlerin yaş , cinsiyet, branş ve kıdem değişkeni ile stresle başa çıkma 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin 

yaş ,cinsiyet , kıdem ve branş değişkeni ile iş doyumu arasında anlamlı bir fark 

olmadığı görülmüştür. 

Gülbeyaz (2006) Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında görev yapan yönetici ve 

öğretmenlerin örgütsel stres kaynaklarının belirlenmesi amacıyla yaptığı 

araştırmasında yönetici ve öğretmenlerin kişisel özellikleri ve etkilendikleri örgütsel 

stres kaynakları arasındaki ilişkiyi incelemiştir.  
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Başaran (1997)’ın  Edirne ilinde yaptığı araştırmaya göre orta öğretim 

okullarında okul yöneticisi ve öğretmenleri etkileyen stres etkenleri ücret azlığı, 

çalışmaların karşılığını alamamak olarak belirlenmiştir.stresin belirtileri ise 

yorgunluk, uykusuzluk, gerginlik, olarak ortaya çıkmıştır. Performansa etkisi ise işe 

gitmede isteksizlik olarak belirlenmiştir.  

Öztürk (1995)’ ün İzmir’de yaptığı araştırmada ilkokul öğretmenlerinin, 

çalıştıkları okulun iklimine ilişkin algıları, stres düzeyleri ve bu algıları ile stres 

düzeylerinin deneklerin kişisel özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği ve 

öğretmenlerin okul iklimine ilişkin algıları ile stres düzeyleri arasında ilişki olup 

olmadığı araştırılmıştır. Buna göre kadın öğretmenler erkek öğretmenlere oranla okul 

iklimini daha olumlu algılamaktadır.  

Zoraloğlu (1998)’ nun öğretmenlerin mesleki stres kaynakları ile stresin 

örgütsel doğrularının bazı değişkenlere göre incelenmesi amacıyla yaptığı 

araştırmada, tarama modeline dayalı olarak yürütülmüş ve araştırmanın evreni 1995-

1996 öğretim yılında Malatya il merkezinde bulunan, Milli eğitim merkezine bağlı 

21 resmi lisede görev yapan 939 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi ise 

evrendeki 20 okuldan random yoluyla seçilen 60 kadın ve 131 erkek öğretmenden 

oluşmuştur. Araştırma sonuçları özetle şöyle sıralanmıştır: 

 a. Öğretmenler, en yüksek derecede stres yapıcı olarak, “çok” düzeyinde olmak 

üzere “eğitim politikaları” alt ölçeğindeki stres kaynaklarını görmektedirler. 

Öğretmen görüşlerine göre “biraz” düzeyinde stres yapıcı olarak görülen alt 

ölçekler stres puanı ortalamalarına göre “veli öğrenci ilgisizliği”, “fiziksel ve iş 

ile ilgili koşullar”, “iş yükü” ve “müdür” alt ölçeği olarak sıralanmaktadır. 
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Öğretmenlerin  “çok az” düzeyinde stres yapıcı olarak algıladıkları alt ölçekler 

ise “belirsizlik” ve “veli baskısı” alt ölçeklidir.  

 b. araştırmada ele alınan bağımsız değişkenler bakımından stres kaynaklarıyla 

ilgili ortaya çıkan anlamlı farklılıklar alt ölçeklere göre söyledir: müdür, veli 

öğrenci ilgisizliği, iş yükü, işgören devri, uyumsuzluk ve moral düşüklüğü 

olarak tespit edilmiştir. 

1.22.2. Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 

Haris, Halpin, ve Halpin tarafından yapılan bir araştırmada öğrenciyi kontrol 

etme anlayışı, cinsiyet ve yaş ile öğretmen stresinin boyutları arasındaki ilişki 

incelenmiştir.97 kadın ve 33 erkek öğretmenden oluşan 130 kişilik örneklem grubuna 

bilgi toplama amacıyla “öğretmenlik mesleğinin stres faktörleri araçi” (TOSFQ) ve 

“öğrenciyi kontrol anlayışı” (PCI) adlı araçlar uygulanmıştır. Beş boyuttan oluşan 

TOSFQ’ nun faktörleri şunlardır: mesleki yetersizlik, müdür ve öğretmen ilişkileri, 

öğretmenler arasındaki ilişkiler, grup öğretimi ve fazla iş yükü. Bu faktörler sırasıyla 

7,7,7,5 ve 4 olmak üzere toplam 30 maddeden oluşmaktadır.Elde edilen sonuçlar 

şöyledir.Öğrenciyi kontrol etme anlayışı ile stres faktörleri arasındaki ilişki      

olumsuzdur.Yani yüksek stres oranı otoriter bir yönetimle oluşmaktadır. Yaş durumu 

ile stres faktörlerinden “mesleki yetersizlik” ve “fazla iş yükü” arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur. Yaşlı öğretmenler, bu faktörler bakımından daha fazla stresli 

olduklarını belirtmişlerdir. Cinsiyet bakımından ise, erkek öğretmenlerin daha fazla 

otoriter bir anlayış ve daha yüksek düzeyde bir strese sahip oldukları 

gözlenmiştir(Akt:Doğan, 2008 s.53-57). 

Woodhouse, Hall ve Wooster (1985) tarafından, öğretmenlikte stresi kontrol 

etmeye yönelik bir çalışma yapılmıştır.Bu amaçla, insan ilişkileri konusunda 
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öğretmenlere altışar günlük ve deneysel iki hizmet içi eğitim kursu düzenlenmiştir. 

Bu kursun öncesinde, kurs sırasında ve kursun sonrasında yapılandırılmış bir günlük 

kullanılmış ve izleme çalışması yapılmıştır. Araç kullanılan daha önceki 

çalışmalardan farklı olarak öğretmenlerden elde edilen stres puanları daha yüksek 

bulunmuştur. Kurs öncesi 90 günlüğün toplamında 327 olay kaydedilmiştir. Bunların 

187’si öğrencilerle, 140’ı da personelle ilgili olaylardır. Kurs öncesi günlüklerde 

öğrenciler ve personelle ilgili kaydedilen  olaylar    şöyle sıralanmaktadır: Öğrenciler 

için; derslerin aksatılması, öğrenciler arasındaki saldırgan davranışlar, çalışmak 

istemeyen öğrencilerle uğraşmak, öğrencilerin okul formlarına uygun olmayan 

konuşmalarıdır. Personelle ilgili olaylar ise; yönetim işlemlerinin bozulması, 

personel arasındaki saldırgan davranışlar, meslektaşların mesleğe uygun olmayan 

davranışı, devamsız meslektaşların korunması, sistemle bütünleşememe duygusu ve 

personel toplantılarındaki iletişim bozukluğudur. Ayrıca cezanın, öğretmen 

rollerinden biri olarak görülmesinin de öğretmenleri rahatsız ettiği belirtilmektedir. 

Araştırmanın temel bulgusu olarak da, insan ilişkilerinde eğitim görmenin 

davranışlarda değişiklik oluşturduğu ve stresi azalttığı bulunmuştur.  

    Blase (1986)’ın yaptığı bir araştırmada, öğretmenlerin algılarına göre iş 

stresiyle ilgili faktörlerin, niteliksel araştırma yöntemleri kullanılarak ortaya 

konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın yoğunlaştığı temel (genel) soru öğretmenlerin 

işe ilişkin stres kaynaklarını gördüklerinde ne düşündükleridir.Öğretmenlerin stres 

algıları, araştırmacı tarafından geliştirilen, “Öğretmen Stres Envanteri” (TSI) adlı 

açık uçlu bir ölçme aracıyla elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemi, 149’u ilkokul, 

77’si ortaokul ve 166’sı da lise öğretmeni olmak üzere toplam 392 öğretmenden 

oluşmaktadır. Bu öğretmenlerin 242’si kadın, 150’si erkektir. Elde edilen sonuçlar 

özetle şöyledir:Verilerin analizine göre, TSI, anlamlı stres kaynakları olarak                        
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görülen 10 temel boyuttan oluşmaktadır. Öğretmen stresiyle ilişkili en sık görülen 

faktörler; örgütsel, yönetimsel,   öğretmen ve öğrenci ile ilgili olanlardır. Bu 

faktörlerin tümü öğretmen stresinin %83.1 ini oluşturmaktadır. Öğretmenler örgütsel 

faktörlerle ilgili stres yapıcılar arasında en sık olarak zaman, kırtasiyecilik, materyal 

eksikliği ve fazladan verilen görevleri belirtmişlerdir.Öğrenci faktörüyle ilgili en sık 

görülen stres yapıcılar olarak da, öğrenci disiplini, öğrenci ilgisizliği, düşük öğrenci 

başarısı ve öğrenci devamsızlığı belirtilmiştir.Değişik araştırmacılar tarafından çok 

sık olarak belirtilen bir faktör olan ücret, bu araştırmada seyrek olarak görülmüştür. 

Araştırmacı, bu durumun nitel ve nicel araştırma yöntemleri arasındaki farklılıktan 

kaynaklanabileceğini belirtmektedir.Elde edilen bulgulara göre, iş stresi 

öğretmenlerde güçlü olumsuz duygularla ilişkilidir.  

1.22.3. Araştırmaların Değerlendirilmesi           

.      Genel olarak yurt içinde yapılan çalışmalarda, öğretmenlerde en çok stres 

yaratan faktörlerin başında aldıkları maaşların yetersizliği gelmektedir. Daha sonra 

personel değerlendirmelerindeki adaletsizlik, öğrencilerin verimsiz çalışması ve 

angarya işlerin çokluğu gelmektedir. 

 Yurt dışındaki çalışmalar incelendiğinde ise öğretmenlerin en çok 

etkilendikleri stres kaynağı öğrencilerin kontrolsüz davranışlarının denetim altına 

almadaki yöntemleri gelmektedir. 

Ülkemizde son yıllarda daha fazla ilgi gören öğretmen stresi ile ilgili yapılan 

araştırmalara bakıldığında yurt dışında yapılan araştırmaların yurt içinde yapılan 

araştırmalardan daha fazla olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmaların bu 

araştırmaya örnek teşkil etmesinin yanı sıra, çalışmaların üzerinden geçen süre 

içerisinde değişiklikler olabileceği ve öğretmen stresi ile ilgili Yozgat ili 

Akdağmadeni ilçesinde bir çalışma yapılmamış olması, bizi hem verilerin 
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güncellenmesi, varsa sonuçlardaki değişikliklerin belirlenmesi ve Yozgat’ın 

Akdağmadeni ilçe merkezinde görev yapan öğretmenlerin stres kaynaklarına ve 

çözüm önerilerine yöneltmiş bulunmaktadır. 
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BÖLÜM II 

YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli geçmişte 

ya da halen var olan bir durumu var olduğu biçimiyle betimlemeyi amaçlayan ve 

araştırmaya konu olan, birey veya nesneyi, kendi koşulları içerisinde olduğu gibi 

tanımlamaya çalışır (Karasar, 2005, s.77). Bu araştırmada, Yozgat ili Akdağmadeni 

ilçe  merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı  ilköğretimin birinci 

kademesinde görev yapan öğretmenlerinin  stres kaynakları ve stresle başa çıkma 

yollarını belirlemek amacıyla, genel tarama yöntemi kullanılarak durum saptaması 

yapılmıştır. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni Yozgat ili Akdağmadeni ilçesi merkezinde bulunan 

resmi ilköğretim okullarının tamamıdır. Diğer bir ifadeyle evren kendini 

örneklemiştir.  
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Tablo 1: Örneklemin Cinsiyete Göre Dağılımı 

  F            % 
Kadın       65          55,6 
Erkek      52         44,4 
Toplam     117        100,0 
 

Örneklemi oluşturan 117 öğretmenin 65’i (%55,6) erkeklerden, 52’si (%44,4) 

kadınlardan oluşmaktadır. 

Tablo 2: Örneklemin Kıdeme Göre Dağılımı 

  F           % 
1-8 yıl       33         28,2 
9-20 yıl       35         29,9 
21 ve üstü       49         41,9 
Toplam      117        100,0 
 
 

Örneklemi oluşturan 117 öğretmenin 33’ü 1-8 yıl kıdem grubunda, 35’I 9-20 

yıl kıdem grubunda ve 49’u 21 ve üstü kıdem grubunda yer almaktadır. 

 

Tablo 3: Örneklemin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

  F % 
Önlisans      36           30,8 
Lisans      45           38,5 
Lisansüstü      36           30,8 
Toplam     117          100,0 

 
 

Örneklemi oluşturan 117 öğretmenin 36’sı önlisans mezunu, 45’i lisans 

mezunu ve 36’sı lisansüstü mezunudur. 
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Tablo 4: Örneklemin Yaşa Göre Dağılımı 

Grup F % 
21-30 31 26,5 
31-40 47 40,2 
41-50 25 21,4 
51-60 14 12,0 

Toplam 117 100,0 
 

Örneklemi oluşturan 117 öğretmenin otuzbiri 21-30 yaş gurubunda kırkyedisi 

31-40 yaş gurubunda yirmibeşi 41-50 yaş gurubunda ve ondördü 51-60 yaş gurubu 

arasındadır. 

Tablo 5: Örneklemin Unvana Göre Dağılımı  

Frekans Unvan  
Grup F % 
Sınıf Öğretmeni 65 55,6 
Branş Öğretmeni 52 44,4 

Toplam 117 100,0 
 

Örneklemi oluşturan 117 öğretmenin 65’i sınıf öğretmenlerinden 52’si branş 

öğretmenlerinden oluşmaktadır. 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın verileri literatür taraması ve örnekleme giren öğretmenlere araç 

uygulanması yoluyla elde edilmiştir. Araştırmada  BALTAŞ (1999) tarafından 

geliştirilmiş olan, 2001 yılında GÜMÜŞELİ’nin yapmış olduğu çalışmadan alınan 

“Stres Kaynağı Ölçeği” adlı araç kullanılmıştır. Kullanılan aracın güvenirlik 

bakımından yeterlilik çalışması  Gümüşeli tarafından yapılmış ve alpha değeri 0.88 
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olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliği ve madde seçme tekniklerine ait 

geçerlilik testleri Baltaş yada Gümüşeli tarafından yapılmadan kullanılmıştır. 

Tablo: 6 Stres Ölçeğine ait güvenirlik göstergesi tablosu 

Madde Sayısı Cronbach Alpha degeri 

32 0.88 

 

2.4. Verilerin Toplanması 

 Veriler, 2010 yılında örneklem kısmında belirtilen araştırma grubundan elde 

edilmiştir. Araştırma yapılırken, veri toplama aracı dağıtılmış, yönerge okunmuş ve 

ardından araştırmaya katılan öğretmenlerce araç soruları cevaplandırılmıştır. Araç 

uygulaması araştırmacı tarafından yapılmıştır.  

Bu araştırmada, bu değere dayanılarak yapılan araç uygulamaları toplam 150 

öğretmen üzerinde uygulanmıştır. Uygulanan araçların sonucunda 128 aracın geri 

döndüğü belirlenmiştir. Geri dönen araçlar incelenerek hatalı doldurulmuş olan 11 

araç ayıklanmıştır. Geri kalan 117 araç üzerinde de gerekli çalışmalar yapılmıştır 

2.5. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

 Verilerin çözümünde SPSS adlı program kullanılmıştır. Öncelikle araç 

sorularına verilen cevaplar bilgisayara kodlanmıştır. Kodlama yapılırken sırası ile 

deneklerin kişisel özelliklerine ait bilgiler sonrada araçtaki diğer maddelere verilen 

cevaplar kodlanmıştır. Bu veri giriş işleminden sonra da aynı program yardımı ile 

aracı cevaplayan öğretmenlerin kişisel özelliklerine göre yüzde olarak dağılımları 
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belirlenmiştir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra araçta yer alan maddeler faktör 

bazında gruplandırılarak deneklerin cevaplarının her bir faktör için ağırlıklı aritmetik 

ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda 

öğretmenlerin işlerinde etkilendikleri stres faktörlerine ilişkin bulgular elde 

edilmiştir.  

Öğretmenler bireysel özelliklerine göre verdikleri cevapların aritmetik 

ortalamaları arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark olup olmadığını 

belirlemek için “t” testi, Anova testi ve Post-Hoc testleri yapılmıştır. Araştırmada 

anlamlılık düzeyi olarak 0,5 düzeyi kabul edilmiştir. İstatistiksel işlemlerden sonra 

elde edilen bulgular araştırmanın amaçları doğrultusunda tablolaştırılarak sırayla 

açıklanmış ve yorumlanmıştır.   



76 
 

 

BÖLÜM III 

BULGULAR 

3.1. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

 Stres Ölçeği ile yapılan araştırmada araştırmaya katılan öğretmenlerin 

demografik dağılımları, frekans, yüzde ve örneklem bölümünde yer aldığı için 

burada tekrar edilmemiştir. Stres ölçeğine verilen yanıtların ortalamalarını tablo  4’de 

yer almaktadır 

3.1.1. Araştırmada elde edilen puanların aritmetik ortalamalarına ait 

bulgular. 

 Tablo 7:  “Yabancılarla karşılaşmaktan rahatsız olurum” maddesine 

öğretmenlerin verdikleri cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

1 
Yabancılarla karşılaşmaktan 

rahatsız olurum. 
1,78 117 0,901 0,083 1,00 5,00 

 

Tablo 7’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, “Yabancılarla karşılaşmaktan rahatsız 

olurum” sorusuna verdikleri cevabın aritmetik ortalaması Xort= 1,78’dir. (SS=0,901) 
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Tablo 8: Öğretmelerin, “Bir grup önünde konuşurken rahatsız olurum” sorusuna 

verdikleri cevapların ortalamaları 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

   2 
Bir grup önünde konuşurken 

rahatsız olurum. 
2,35 117 0,913 0,084 1,00 5,00 

 

Tablo 8’da görüldüğü gibi öğretmenlerin “Bir grup önünde konuşurken rahatsız 

olurum” sorusuna verdikleri cevapların aritmetik ortalaması Xort=2,35 düzeyindedir 

(SS=0,913). 

Tablo 9: Öğretmelerin, “İstediklerimi yapıp yapamayacağım konusunda kuşku 

duyuyorum.” sorusuna verdikleri cevapların ortalamaları 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

3 

İstediklerimi yapıp 

yapamayacağım konusunda 

kuşku duyuyorum. 

2,08 117 0,853 0,079 1,00 4,00 

 

Tablo 9’de görüldüğü gibi öğretmenlerin “İstediklerimi yapıp yapamayacağım 

konusunda kuşku duyuyorum.” sorusuna verdikleri cevapların aritmetik ortalaması 

Xort=2,08 düzeyindedir (SS=0,853). 
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Tablo 10: Öğretmelerin, “Birlikte çalıştığım insanların yaptığım iş konusunda 

fikirleri yok..” sorusuna verdikleri cevapların ortalamaları 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

4 

Birlikte çalıştığım insanların 

yaptığım iş konusunda fikirleri 

yok 

2,15 117 0,976 0,090 1,00 5,00 

 

Tablo 10’de görüldüğü gibi öğretmenlerin “Birlikte çalıştığım insanların yaptığım iş 

konusunda fikirleri yok.” sorusuna verdikleri cevapların aritmetik ortalaması 

Xort=2,15 düzeyindedir (SS=0,976). 

Tablo 11: Öğretmelerin, “Yöneticilerimle görüş ayrılıklarım var.” sorusuna 

verdikleri cevapların ortalamaları 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

5 
Yöneticilerimle görüş 

ayrılıklarım var. 
2,25 117 0,918 0,085 1,00 5,00 

 

Tablo 11’de görüldüğü gibi öğretmenlerin “Yöneticilerimle görüş ayrılıklarım var” 

sorusuna verdikleri cevapların aritmetik ortalaması Xort=2,25 düzeyindedir 

(SS=0,918). 
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Tablo 12: Öğretmelerin, “İşte zamanımı alan bir birileri ile çatışanlardır.” sorusuna 

verdikleri cevapların ortalamaları 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

6 
İşte zamanımı alan bir birileri 

ile çatışanlardır. 
2,23 117 0,977 0,090 1,00 5,00 

 

Tablo 12’da görüldüğü gibi öğretmenlerin “İşte zamanımı alan bir birileri ile 

çatışanlardır” sorusuna verdikleri cevapların aritmetik ortalaması Xort=2,23 

düzeyindedir (SS=0,977). 

Tablo 13:  “Yönetim “  işim arasında yeni taleplerde bulunarak beni oyalar” 

maddesine öğretmenlerin verdikleri cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

7 

“ Yönetim “  işim arasında yeni 

taleplerde bulunarak beni 

oyalar. 

1,89 117 0,936 0,087 1,00 5,00 

 

Tablo 13’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, “ Yönetim “  işim arasında yeni taleplerde 

bulunarak beni oyalar sorusuna verdikleri cevabın aritmetik ortalaması Xort= 

1,89’dir. (SS=0,936) 
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Tablo 14:  “Yapmam gerekenlerle yaptıklarım arasında çatışma var” maddesine 

öğretmenlerin verdikleri cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

8 

Yapmam gerekenlerle 

yaptıklarım arasında çatışma 

var. 

2,09 117 1,050 0,097 1,00 5,00 

 

Tablo 14’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Yapmam gerekenlerle yaptıklarım arasında 

çatışma var sorusuna verdikleri cevabın aritmetik ortalaması Xort= 2,09’dir. 

(SS=1,050) 

Tablo 15:  “Sadece yaptığım iş yetersiz olduğu zaman beni hatırlarlar” maddesine 

öğretmenlerin verdikleri cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

9 
Sadece yaptığım iş yetersiz 

olduğu zaman beni hatırlarlar. 
2,08 117 1,043 0,096 1,00 5,00 

 

Tablo 15’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Sadece yaptığım iş yetersiz olduğu zaman 

beni hatırlarlar sorusuna verdikleri cevabın aritmetik ortalaması Xort= 2,08’dir. 

(SS=1,043) 
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Tablo 16:  “Beni etkileyecek olan kararlar veya değişiklikler , bilgim olmadan veya 

bana sorulmadan yapılır” maddesine öğretmenlerin verdikleri cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

10 

Beni etkileyecek olan kararlar 

veya değişiklikler , bilgim 

olmadan veya bana sorulmadan 

yapılır. 

1,81 117 1,114 0,103 1,00 5,00 

 

Tablo 16’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Beni etkileyecek olan kararlar veya 

değişiklikler , bilgim olmadan veya bana sorulmadan yapılır sorusuna verdikleri 

cevabın aritmetik ortalaması Xort= 1,81’dir. (SS=1,114) 

Tablo 17:  “Yapılacak olan işim çok ve çok az zamanım var” maddesine 

öğretmenlerin verdikleri cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

11 
Yapılacak olan işim çok ve çok 

az zamanım var. 
2,73 117 1,080 0,100 1,00 5,00 

 

Tablo 17’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, “Yapılacak olan işim çok ve çok az 

zamanım var” sorusuna verdikleri cevabın aritmetik ortalaması Xort= 2,73’dir. 

(SS=1,080) 
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Tablo 18:  “İşimde yaptıklarımdan /gösterdiklerimden daha fazla niteliklerimin 

olduğunu düşünüyorum” maddesine öğretmenlerin verdikleri cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

12 

İşimde yaptıklarımdan 

/gösterdiklerimden  daha fazla 

niteliklerimin olduğunu 

düşünüyorum. 

3,54 117 1,126 0,104 1,00 5,00 

 

Tablo 18’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, İşimde yaptıklarımdan /gösterdiklerimden  

daha fazla niteliklerimin olduğunu düşünüyorum sorusuna verdikleri cevabın 

aritmetik ortalaması Xort= 3,54’dir. (SS=1,126) 

Tablo 19:  “Yapmakta olduğum iş için yetersiz olduğumu düşünüyorum” maddesine 

öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

13 

       Yapmakta olduğum iş için 

yetersiz olduğumu düşünü_ 

yorum. 

1,31 117 0,622 0,058 1,00 4,00 

        

 Tablo 19’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Yapmakta olduğum iş için yetersiz 

olduğumu düşünüyorum sorusuna verdikleri cevabın aritmetik ortalaması Xort= 

1,31’dir. (SS=0,622) 
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Tablo 20:  “Yakın olarak çalıştığım mesai arkadaşlarım, benden daha farklı alanlarda 

eğitim yapmışlardır” maddesine öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

14 
 Yakın olarak çalıştığım mesai 
arkadaşlarım, benden daha 
farklı alanlarda eğitim 
yapmışlardır. 

2,15 117 1,229 0,114 1,00 5,00 

 

Tablo 20’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, “Yakın olarak çalıştığım mesai 

arkadaşlarım, benden daha farklı alanlarda eğitim yapmışlardır”  sorusuna verdikleri 

cevabın aritmetik ortalaması Xort= 2,15’dir. (SS=1,229) 

Tablo 21:  “İş yerimdeki insanlarla veya ailemle olan çatışmaları çözümleyemem” 

maddesine öğretmenlerin verdikleri cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

15 
İş yerimdeki insanlarla veya 

ailemle olan çatışmaları 

çözümleyemem. 

1,60 117 0,910 0,084 1,00 5,00 

 

Tablo 21’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, İş yerimdeki insanlarla veya ailemle olan 

çatışmaları çözümleyemem sorusuna verdikleri cevabın aritmetik ortalaması Xort= 

1,60’dir. (SS=0,910) 
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Tablo 22:  “Birlikte çalıştığım insanlardan çok az kişisel destek alırım” maddesine 

öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

16 
Birlikte çalıştığım insanlardan 

çok az kişisel destek alırım. 
2,50 117 1,064 0,098 1,00 5,00 

 

Tablo 22’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Birlikte çalıştığım insanlardan çok az 

kişisel destek alırım rahatsız olurum sorusuna verdikleri cevabın aritmetik ortalaması 

Xort= 2,50’dir. (SS=1,064) 

Tablo 23:  “Bir plan üzerinde çalışmak yerine vaktimi onunla ilgili güçlükleri 

yenmek için harcıyorum.” maddesine öğretmenlerin verdikleri cevapların 

ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

17 

Bir plan üzerinde çalışmak 
yerine vaktimi onunla ilgili 
güçlükleri yenmek için 
harcıyorum. 

2,65 117 0,968 0,089 1,00 5,00 

 

Tablo 23’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Bir plan üzerinde çalışmak yerine vaktimi 

onunla ilgili güçlükleri yenmek için harcıyorum.sorusuna verdikleri cevabın 

aritmetik ortalaması Xort= 2,65’dir. (SS=0,968) 
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Tablo 24:  “Fazla mesailer ve / veya hafta sonunu da içine alan iş koşullarım 

sebebiyle ailemin baskısını hissediyorum” maddesine öğretmenlerin verdikleri 

cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

18 

Fazla mesailer ve / veya hafta 

sonunu da içine alan iş 

koşullarım sebebiyle ailemin 

baskısını hissediyorum. 

1,41 117 0,779 0,072 1,00 5,00 

 

Tablo 24’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Fazla mesailer ve / veya hafta sonunu da 

içine alan iş koşullarım sebebiyle ailemin baskısını hissediyorum rahatsız olurum 

sorusuna verdikleri cevabın aritmetik ortalaması Xort= 1,41’dir. (SS=0,779) 

Tablo 25:  “Kendi kendime zaman sınırlamaları koyarım.” maddesine öğretmenlerin 

verdikleri cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

19 
Kendi kendime zaman 

sınırlamaları koyarım.. 
2,70 117 1,162 0,107 1,00 5,00 

 

Tablo 25’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Kendi kendime zaman sınırlamaları 

koyarım.rahatsız olurum sorusuna verdikleri cevabın aritmetik ortalaması Xort= 

2,70’dir. (SS=1,162) 
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Tablo 26:  “Daha alt derecedeki kişilere veya çocuklara olumsuz bir şey 

söyleyemem” maddesine öğretmenlerin verdikleri cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

20 

Daha alt derecedeki kişilere 

veya çocuklara olumsuz bir şey 

söyleyemem. 

2,74 117 1,348 0,125 1,00 5,00 

 

Tablo 26’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Daha alt derecedeki kişilere veya 

çocuklara olumsuz bir şey söyleyemem rahatsız olurum sorusuna verdikleri cevabın 

aritmetik ortalaması Xort= 2,74’dir. (SS=1,348) 

Tablo 27:  “Saldırgan kişilerle başa çıkmam güç olur” maddesine öğretmenlerin 

verdikleri cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

21 
Saldırgan kişilerle başa çıkmam 

güç olur. 
2,60 117 1,107 0,102 1,00 5,00 

 

Tablo 27’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Saldırgan kişilerle başa çıkmam güç olur 

rahatsız olurum sorusuna verdikleri cevabın aritmetik ortalaması Xort= 2,60’dir. 

(SS=1,107) 
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Tablo 28:  “Pasif  kişilerle iş yapmakta güçlük çekerim” maddesine öğretmenlerin 

verdikleri cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

22 
Pasif  kişilerle iş yapmakta 

güçlük çekerim. 
3,26 117 1,205 0,111 1,00 5,00 

 

Tablo 28’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Pasif  kişilerle iş yapmakta güçlük çekerim 

rahatsız olurum sorusuna verdikleri cevabın aritmetik ortalaması Xort= 3,26’dir. 

(SS=1,205) 

Tablo 29:  “Bir biri ile çakışan sorumluluklar beni güç durumda bırakıyor” 

maddesine öğretmenlerin verdikleri cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

23 

Bir biri ile çakışan 

sorumluluklar beni güç 

durumda bırakıyor. 

2,91 117 1,058 0,098 1,00 5,00 

 

Tablo 29’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Bir biri ile çakışan sorumluluklar beni güç 

durumda bırakıyor rahatsız olurum sorusuna verdikleri cevabın aritmetik ortalaması 

Xort= 2,91’dir. (SS=1,058) 
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Tablo 30:  “Yaşıtlarım veya meslektaşlarım arasındaki bir çatışmada hakemlik 

yapmaktan rahatsız olurum” maddesine öğretmenlerin verdikleri cevapların 

ortalamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

24 

Yaşıtlarım veya meslektaşlarım 

arasındaki bir çatışmada 

hakemlik yapmaktan rahatsız 

olurum. 

2,70 117 1,470 0,136 1,00 5,00 

 

Tablo 30’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Yaşıtlarım veya meslektaşlarım arasındaki 

bir çatışmada hakemlik yapmaktan rahatsız olurum rahatsız olurum sorusuna 

verdikleri cevabın aritmetik ortalaması Xort= 2,70’dir. (SS=1,470) 

Tablo 31:  “Benden küçükler veya çocuklar arasındaki bir çatışmada hakemlik 

yapmaktan rahatsız olurum” maddesine öğretmenlerin verdikleri cevapların 

ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

25 

Benden küçükler veya çocuklar 

arasındaki bir çatışmada 

hakemlik yapmaktan rahatsız 

olurum. 

1,85 117 1,061 0,098 1,00 5,00 
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Tablo 31’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Benden küçükler veya çocuklar arasındaki 

bir çatışmada hakemlik yapmaktan rahatsız olurum sorusuna verdikleri cevabın 

aritmetik ortalaması Xort= 1,85’dir. (SS=1,061) 

Tablo 32:  “İş arkadaşlarım ile çatışmaya girmekten kaçınırım” maddesine 

öğretmenlerin verdikleri cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

26 
İş arkadaşlarım ile çatışmaya 

girmekten kaçınırım. 
3,81 117 1,286 0,119 1,00 5,00 

 

Tablo 32’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, İş arkadaşlarım ile çatışmaya girmekten 

kaçınırım olurum sorusuna verdikleri cevabın aritmetik ortalaması Xort= 3,81’dir. 

(SS=1,286) 

Tablo 33:  “Yöneticilerle çatışmaya girmekten kaçınırım” maddesine öğretmenlerin 

verdikleri cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

27 
Yöneticilerle çatışmaya 

girmekten kaçınırım. 
3,42 117 1,416 0,131 1,00 5,00 

 

Tablo 33’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Yöneticilerle çatışmaya girmekten 

kaçınırım sorusuna verdikleri cevabın aritmetik ortalaması Xort= 3,42’dir. (SS=1,416) 
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Tablo 34:  “Astlarım ile çatışmaya girmekten kaçınırım” maddesine öğretmenlerin 

verdikleri cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

28 
Astlarım ile çatışmaya 

girmekten kaçınırım. 
3,40 117 1,359 0,126 1,00 5,00 

 

Tablo 34’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Astlarım ile çatışmaya girmekten 

kaçınırım sorusuna verdikleri cevabın aritmetik ortalaması Xort= 3,40’dir. (SS=1,359) 

Tablo 35:  “Karmaşık işler canımı sıkar.” maddesine öğretmenlerin verdikleri 

cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max. 

29 Karmaşık işler canımı sıkar.. 3,64 117 1,214 0,112 1,00 5,00 

 

Tablo 35’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Karmaşık işler canımı sıkar. sorusuna 

verdikleri cevabın aritmetik ortalaması Xort= 3,64’dir. (SS=1,214) 
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Tablo 36:  “Kişisel ihtiyaçlarım ile iş yerimin beklentileri çatışma halindedir” 

maddesine öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

30 

Kişisel ihtiyaçlarım ile iş 

yerimin beklentileri çatışma 

halindedir. 

1,97 117 1,058 0,098 1,00 5,00 

 

Tablo 36’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Kişisel ihtiyaçlarım ile iş yerimin 

beklentileri çatışma halindedir sorusuna verdikleri cevabın aritmetik ortalaması Xort= 

1,97’dir. (SS=1,058) 

Tablo 37:  “Gürültülü çevrem beni rahatsız ediyor” maddesine öğretmenlerin 

verdikleri cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

31 
Gürültülü çevrem beni rahatsız 

ediyor. 
2,58 117 1,268 0,117 1,00 5,00 

 

Tablo 37’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Gürültülü çevrem beni rahatsız ediyor 

sorusuna verdikleri cevabın aritmetik ortalaması Xort= 2,58’dir. (SS=1,268) 
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Tablo 38:  “Bir iş üzerinde dikkatimi toplamakta güçlük çekiyorum” maddesine 

öğretmenlerin verdikleri cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

32 
Bir iş üzerinde dikkatimi 

toplamakta güçlük çekiyorum. 
2,13 117 0,943 0,087 1,00 5,00 

 

Tablo 38’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Bir iş üzerinde dikkatimi toplamakta 

güçlük çekiyorum sorusuna verdikleri cevabın aritmetik ortalaması Xort= 2,13’dir. 

(SS=0,943) 

Tablo 39:  “Eşimin benden bir çok beklentileri var” maddesine öğretmenlerin 

verdikleri cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

33 
Eşimin benden bir çok 

beklentileri var. 
2,54 117 1,330 0,123 1,00 5,00 

 

Tablo 39’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Eşimin benden bir çok beklentileri var 

sorusuna verdikleri cevabın aritmetik ortalaması Xort= 2,54’dir. (SS=1,330) 
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Tablo 40:  Ebeveynimin sağlığı ile ilgilenmem gerekiyor” maddesine öğretmenlerin 

verdikleri cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

34 
Ebeveynimin sağlığı ile 

ilgilenmem gerekiyor. 
3,05 117 1,443 0,133 1,00 5,00 

 

Tablo 40’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Ebeveynimin sağlığı ile ilgilenmem 

gerekiyor sorusuna verdikleri cevabın aritmetik ortalaması Xort= 3,05’dir. (SS=1,443) 

Tablo 41:  “Hissettiklerimi söylemekte güçlük çekiyorum” maddesine öğretmenlerin 

verdikleri cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

35 
Hissettiklerimi söylemekte 

güçlük çekiyorum. 
2,39 117 1,058 0,098 1,00 5,00 

 

Tablo 41’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Hissettiklerimi söylemekte güçlük 

çekiyorum sorusuna verdikleri cevabın aritmetik ortalaması Xort= 2,39’dir. 

(SS=1,058) 
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Tablo 42:  “Çalıştığım yerin fiziki havası beni rahatsız ediyor” maddesine 

öğretmenlerin verdikleri cevapların ortlamaları. 

Madde  Xort N SS Shx Min. Max.

36 
Çalıştığım yerin fiziki havası 

beni rahatsız ediyor. 
2,35 117 1,255 0,116 1,00 5,00 

 

Tablo 42’te görüldüğü gibi, öğretmelerin, Çalıştığım yerin fiziki havası beni rahatsız 

ediyor sorusuna verdikleri cevabın aritmetik ortalaması Xort= 2,35’dir. (SS=1,255) 
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3.1.2. Öğretmenlerin Verdikleri Yanıtların Aritmetik Ortalamalarının Cinsiyet 

Değişkenine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğini Test Etmek İçin Yapılan 

Bağımsız Gruplar T Testi Sonuçları 

Tablo 43: Öğretmenlerin Verdikleri Yanıtların  Cinsiyet Değişkenine Bağlı Olarak 

Farklılık Oluşturup Oluşturmadığını Test Etmek İçin Yapılan Bağımsız Gruplar “T” 

Testi Değerleri 

Madde No 
 t-testi 

Cinsiyet N Xort SS SHx t sd P 

1 
Kadın 65 1,62 0,86 0,11

-2,22 115,00 0,029 
Erkek 52 1,98 0,92 0,13

2 
Kadın 65 2,22 0,91 0,11

-1,81 115,00 0,073 
Erkek 52 2,52 0,90 0,12

3 
Kadın 65 1,86 0,81 0,10

-3,17 115,00 0,002 
Erkek 52 2,35 0,84 0,12

4 
Kadın 65 1,83 0,84 0,10

-4,16 115,00 0,000 
Erkek 52 2,54 1,00 0,14

5 
Kadın 65 1,89 0,87 0,11

-5,18 115,00 0,000 
Erkek 52 2,69 0,78 0,11

6 
Kadın 65 2,06 0,93 0,12

-2,13 115,00 0,036 
Erkek 52 2,44 1,00 0,14

7 
Kadın 65 1,71 0,93 0,12

-2,39 115,00 0,019 
Erkek 52 2,12 0,90 0,12

 Devamı arkada 
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Tablo 43’in devamı 

Madde No Cinsiyet N Xort SS SHx t sd P 

8 
Kadın 65 1,66 0,80 0,10

-5,41 90,93 0,000 
Erkek 52 2,63 1,09 0,15

9 
Kadın 65 1,74 0,85 0,11

-4,07 93,78 0,000 
Erkek 52 2,50 1,11 0,15

10 
Kadın 65 1,58 0,86 0,11

-2,42 84,20 0,018 
Erkek 52 2,10 1,32 0,18

11 
Kadın 65 2,51 1,08 0,13

-2,52 111,39 0,013 
Erkek 52 3,00 1,03 0,14

12 
Kadın 65 3,51 1,23 0,15

-0,34 114,96 0,737 
Erkek 52 3,58 1,00 0,14

13 
Kadın 65 1,22 0,48 0,06

-1,73 83,26 0,087 
Erkek 52 1,42 0,75 0,10

14 
Kadın 65 1,92 0,97 0,12

-2,22 85,64 0,029 
Erkek 52 2,44 1,45 0,20

15 
Kadın 65 1,43 0,64 0,08

-2,14 75,93 0,036 
Erkek 52 1,81 1,14 0,16

16 
Kadın 65 2,03 0,87 0,11

-6,04 115,00 0,000 
Erkek 52 3,08 1,01 0,14

17 
Kadın 65 2,31 0,92 0,11

-4,63 115,00 0,000 
Erkek 52 3,08 0,86 0,12

  Devamı arkada 
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Tablo 43’in devamı 

Madde No Cinsiyet N Xort SS SHx t sd P 

18 
Kadın 65 1,37 0,80 0,10

-0,64 115,00 0,526 
Erkek 52 1,46 0,75 0,10

19 
Kadın 65 2,35 1,01 0,12

-3,82 115,00 0,000 
Erkek 52 3,13 1,21 0,17

20 
Kadın 65 2,52 1,28 0,16

-1,92 115,00 0,057 
Erkek 52 3,00 1,40 0,19

21 
Kadın 65 2,18 0,90 0,11

-4,96 115,00 0,000 
Erkek 52 3,12 1,13 0,16

22 
Kadın 65 2,98 1,22 0,15

-2,81 115,00 0,006 
Erkek 52 3,60 1,11 0,15

23 
Kadın 65 2,46 0,89 0,11

-5,73 115,00 0,000 
Erkek 52 3,46 1,00 0,14

24 
Kadın 65 2,55 1,36 0,17

-1,21 115,00 0,228 
Erkek 52 2,88 1,59 0,22

25 
Kadın 65 1,88 0,94 0,12

0,25 115,00 0,801 
Erkek 52 1,83 1,20 0,17

26 
Kadın 65 3,48 1,39 0,17

-3,40 113,82 0,001 
Erkek 52 4,23 1,00 0,14

27 
Kadın 65 3,12 1,46 0,18

-2,59 115,00 0,011 
Erkek 52 3,79 1,27 0,18

Devamı arkada 
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Tablo 43’in devamı 

Madde No Cinsiyet N Xort SS SHx t sd P 

 

28 

Kadın 65 3,14 1,45 0,18
-2,39 115,00 0,018 

Erkek 52 3,73 1,17 0,16

29 
Kadın 65 3,22 1,27 0,16

-4,77 113,53 0,000 
Erkek 52 4,17 0,90 0,13

30 
Kadın 65 1,80 1,12 0,14

-1,92 115,00 0,058 
Erkek 52 2,17 0,94 0,13

31 
Kadın 65 2,28 1,15 0,14

-3,00 115,00 0,003 
Erkek 52 2,96 1,31 0,18

32 
Kadın 65 1,72 0,76 0,09

-5,91 115,00 0,000 
Erkek 52 2,63 0,91 0,13

33 
Kadın 65 2,63 1,26 0,16

0,84 115,00 0,403 
Erkek 52 2,42 1,42 0,20

34 
Kadın 65 2,77 1,50 0,19

-2,41 115,00 0,017 
Erkek 52 3,40 1,30 0,18

 

35 

Kadın 65 2,15 1,00 0,12
-2,82 115,00 0,006 

Erkek 52 2,69 1,06 0,15

36 
Kadın 65 1,85 1,11 0,14

-5,42 115,00 0,000 
Erkek 52 2,98 1,15 0,16

37 
Kadın 65 2,18 1,43 0,18

-3,56 115,00 0,001 
Erkek 52 3,10 1,30 0,18

38 
Kadın 65 1,85 1,02 0,13

-6,13 115,00 0,000 
Erkek 52 3,15 1,29 0,18
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Tablo 43 ‘de görüldüğü gibi, araştırmada elde edilen aritmetik ortalamaların 

cinsiyet değişkenine bağlı olarak farklılık oluşturup oluşturmadığını test etmek için 

yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda, 1, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 27, 28 ve 34. 

maddelerde  p<0,05 düzeyinde erkeklerin lehine, 3, 22, 26, 31, 35 ve 37. Maddelerde 

p<0,01 düzeyinde erkeklerin lehine, 4, 5, 8, 9, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 32, 36 ve 38. 

Maddelerde p<0,001 düzeyinde erkeklerin lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

tespit edilmiştir. 2, 12, 13, 18, 20, 24, 25, 30 ve 33. Maddelerde istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. 
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3.1.3. Öğretmenlerin Verdikleri Yanıtların Aritmetik Ortalamalarının Kıdem 

Değişkenine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğini Test Etmek İçin Yapılan 

ANOVA Testi Sonuçları 

Tablo 44: Öğretmenlerin Verdikleri Yanıtların Aritmetik Ortalamaların Kıdem 

Değişkenine Bağlı Olarak Farklılık Oluşturup Oluşturmadığını Test Etmek İçin 

Yapılan ANOVA Testi Değerleri 

Madde 

No 
Madde  KT Sd KO F p 

1 

Yabancılarla 
karşılaşmaktan rahatsız 
olurum. 

Grup içi 5,869 2 

2,934 3,786 0,026G.Arası  88,353 114 

Toplam 94,222 116 

2 

Bir grup önünde 
konuşurken rahatsız 
olurum. 

Grup içi 3,815 2 

1,908 2,343 0,101G.Arası 92,817 114 

Toplam 96,632 116 

3 

İstediklerimi yapıp 
yapamayacağım 
konusunda kuşku 
duyuyorum. 

Grup içi 6,411 2 

3,205 4,691 0,011G.Arası 77,897 114 

Toplam 84,308 116 

4 

 Birlikte çalıştığım 
insanların yaptığım iş 
konusunda fikirleri yok. 

Grup içi 18,388 2 

9,194 11,375 0,000G.Arası 92,141 114 

Toplam 110,530 116 

5 

Yöneticilerimle görüş 
ayrılıklarım var. 

Grup içi 23,204 2 

11,602 17,728 0,000G.Arası 74,608 114 

Toplam 97,812 116 

6 

İşte zamanımı alan bir 
birileri ile çatışanlardır. 

Grup içi 6,012 2 

3,006 3,271 0,042G.Arası 104,757 114 

Toplam 110,769 116 

7 

“ Yönetim “  işim 
arasında yeni taleplerde 
bulunarak beni oyalar. 

Grup içi 8,570 2 

4,285 5,254 0,007Grup içi 92,985 114 

Toplam 101,556 116 

Devamı arkada
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Tablo 44’nin devamı 

Madde 

No 
Madde  KT Sd KO F P 

8 

Yapmam gerekenlerle 
yaptıklarım arasında 
çatışma var. 

Grup içi 30,811 2 

15,406 18,077 0,000G.Arası 97,154 114 

Toplam 127,966 116 

9 

Sadece yaptığım iş 
yetersiz olduğu zaman 
beni hatırlarlar. 

Grup içi 21,961 2 

10,981 11,997 0,000G.Arası 104,346 114 

Toplam 126,308 116 

10 

Beni etkileyecek olan 
kararlar veya 
değişiklikler , bilgim 
olmadan veya bana 
sorulmadan yapılır. 

Grup içi 8,813 2 

4,406 3,720 0,027G.Arası 135,051 114 

Toplam 143,863 116 

11 

Yapılacak olan işim çok 
ve çok az zamanım var. 

Grup içi 10,123 2 

5,061 4,611 0,012G.Arası 125,125 114 

Toplam 135,248 116 

12 

İşimde yaptıklarımdan 
/gösterdiklerimden  daha 
fazla niteliklerimin 
olduğunu düşünüyorum. 

Grup içi 0,026 2 

0,013 0,010 0,990G.Arası 147,051 114 

Toplam 147,077 116 

13 

Yapmakta olduğum iş 
için yetersiz olduğumu 
düşünüyorum. 

Grup içi 0,854 2 

0,427 1,105 0,335G.Arası 44,069 114 

Toplam 44,923 116 

14 

Yakın olarak çalıştığım 
mesai arkadaşlarım, 
benden daha farklı 
alanlarda eğitim 
yapmışlardır. 

Grup içi 10,077 2 

5,038 3,478 0,034G.Arası 165,154 114 

Toplam 175,231 116 

15 

  İş yerimdeki insanlarla 
veya ailemle olan 
çatışmaları 
çözümleyemem 

Grup içi 5,158 2 

2,579 3,232 0,043G.Arası 90,962 114 

Toplam 96,120 116 

16 

Birlikte çalıştığım 
insanlardan çok az kişisel 
destek alırım. 

Grup içi 35,700 2 

17,850 21,297 0,000G.Arası 95,548 114 

Toplam 131,248 116 

Devamı arkada
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Tablo 44’nin devamı 

Madde 

No 
Madde  KT Sd KO F p 

17 

Bir plan üzerinde 
çalışmak yerine vaktimi 
onunla ilgili güçlükleri 
yenmek için harcıyorum. 

Grup içi 16,758 2 

8,379 10,397 0,000G.Arası 91,874 114 

Toplam 108,632 116 

18 

Fazla mesailer ve / veya 
hafta sonunu da içine 
alan iş koşullarım 
sebebiyle ailemin 
baskısını hissediyorum.  

Grup içi 1,805 2 

0,902 1,502 0,227G.Arası 68,503 114 

Toplam 70,308 116 

19 

Kendi kendime zaman 
sınırlamaları koyarım. 

Grup içi 14,809 2 

7,404 5,956 0,003G.Arası 141,721 114 

Toplam 156,530 116 

20 

Daha alt derecedeki 
kişilere veya çocuklara 
olumsuz bir şey 
söyleyemem. 

Grup içi 8,832 2 

4,416 2,493 0,087G.Arası 201,955 114 

Toplam 210,786 116 

21 

Saldırgan kişilerle başa 
çıkmam güç olur. 

Grup içi 21,996 2 

10,998 10,437 0,000G.Arası 120,124 114 

Toplam 142,120 116 

22 

Pasif  kişilerle iş 
yapmakta güçlük 
çekerim. 

Grup içi 9,771 2 

4,886 3,513 0,033Grup içi 158,536 114 

Toplam 168,308 116 

23 

Bir biri ile çakışan 
sorumluluklar beni güç 
durumda bırakıyor. 

Grup içi 37,307 2 

18,654 22,950 0,000G.Arası 92,659 114 

Toplam 129,966 116 

24 

Yaşıtlarım veya 
meslektaşlarım 
arasındaki bir çatışmada 
hakemlik yapmaktan 
rahatsız olurum. 

Grup içi 3,539 2 

1,769 0,817 0,444G.Arası 246,991 114 

Toplam 250,530 116 

25 

Benden küçükler veya 
çocuklar arasındaki bir 
çatışmada hakemlik 
yapmaktan rahatsız 
olurum. 

Grup içi 2,184 2 

1,092 0,970 0,382G.Arası 128,346 114 

Toplam 130,530 116 

Devamı arkada
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Tablo 44’nin devamı 

Madde 

No 
Madde  KT Sd KO F P 

26 

İş arkadaşlarım ile 
çatışmaya girmekten 
kaçınırım. 

Grup içi 48,315 2 

24,158 19,185 0,000G.Arası 143,548 114 

Toplam 191,863 116 

27 

Yöneticilerle çatışmaya 
girmekten kaçınırım. 

Grup içi 32,916 2 

16,458 9,402 0,000G.Arası 199,563 114 

Toplam 232,479 116 

28 

Astlarım ile çatışmaya 
girmekten kaçınırım. 

Grup içi 29,147 2 

14,573 8,982 0,000G.Arası 184,973 114 

Toplam 214,120 116 

29 

Karmaşık işler canımı 
sıkar. 

Grup içi 39,483 2 

19,741 17,122 0,000G.Arası 131,440 114 

Toplam 170,923 116 

30 

Kişisel ihtiyaçlarım ile iş 
yerimin beklentileri 
çatışma halindedir. 

Grup içi 12,734 2 

6,367 6,197 0,003G.Arası 117,129 114 

Toplam 129,863 116 

31 

Gürültülü çevrem beni 
rahatsız ediyor. 

Grup içi 21,844 2 

10,922 7,563 0,001G.Arası 164,635 114 

Toplam 186,479 116 

32 

Bir iş üzerinde dikkatimi 
toplamakta güçlük 
çekiyorum. 

Grup içi 26,475 2 

13,238 19,701 0,000G.Arası 76,602 114 

Toplam 103,077 116 

33 

Eşimin benden bir çok 
beklentileri var. 

Grup içi 10,899 2 

5,449 3,199 0,044G.Arası 194,178 114 

Toplam 205,077 116 

34 

Ebeveynimin sağlığı ile 
ilgilenmem gerekiyor. 

Grup içi 22,867 2 

11,433 5,956 0,003G.Arası 218,826 114 

Toplam 241,692 116 

35 

Hissettiklerimi 
söylemekte güçlük 
çekiyorum. 

Grup içi 24,410 2 

12,205 13,188 0,000G.Arası 105,505 114 

Toplam 129,915 116 

Devamı arkada
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Tablo 44’nin devamı 

Madde 

No 
Madde  KT Sd KO F P 

36 

Çalıştığım yerin fiziki 
havası beni rahatsız 
ediyor 

Grup içi 37,777 2 

18,889 14,865 0,000G.Arası 144,855 114 

Toplam 182,632 116 

37 

Oldukça gürültülü bir 
yerde çalışıyorum. 

Grup içi 35,962 2 

17,981 9,934 0,000G.Arası 206,346 114 

Toplam 242,308 116 

38 

Oturduğum yerdeki çevre 
kirliliği beni rahatsız 
ediyor. 

Grup içi 61,445 2 

30,723 25,163 0,000G.Arası 139,187 114 

Toplam 200,632 116 
 

Tablo 44 ‘de görüldüğü gibi, araştırmada elde edilen aritmetik ortalamaların kıdem 

değişkenine bağlı olarak farklılık oluşturup oluşturmadığını test etmek için yapılan 

ANOVA testi sonucunda, 1, 3, 6, 11, 14, 15, 22 ve 33. Maddelerde p<0,05 

düzeyinde, 7, 10, 19, 30, 31 ve 34. Maddelerde p<0,01 düzeyinde, 4, 5, 8, 9, 16, 17, 

21, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 37 ve 38. Sorularda p<0,001 düzeyinde istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 2, 12, 13, 18, 20, 24 ve 25. Maddelerde 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 
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Tablo 45: Öğretmenlerin Verdikleri Yanıtların  Aritmetik Ortalamaların Kıdem 

Değişkenine Bağlı Olarak Farklılık Oluşturup Oluşturmadığını Test Etmek İçin 

Yapılan ANOVA Testi Sonucunda Ortaya Çıkan Anlamlı Farklılıkların Hangi Alt 

Gruplar Arasında Olduğunu Tespit Etmek İçin Yapılan Post-Hoc LSD Test Sonuçları 

Mad. No Madde (i) kidem (j) kidem xi – xj Shx P 

 

 

 

1 

Yabancılarla 
Karşılaşmakta
n rahatsız 
olurum. 

1-8 yil 
9-20 yil -0,32 0,214 0,141

21 ve ustu -,545(*) 0,198 0,007

9-20 yil 
1-8 yil 0,317 0,214 0,141

21 ve ustu -0,229 0,195 0,243

21 ve ustu 
1-8 yil ,545(*) 0,198 0,007

9-20 yil 0,229 0,195 0,243

 

 

 

3 

İstediklerimi 
yapıp 
yapamayacağı
m konusunda 
kuşku 
duyuyorum. 

1-8 yil 
9-20 yil -0,12 0,201 0,535

21 ve ustu -,529(*) 0,186 0,005

9-20 yil 
1-8 yil 0,125 0,201 0,535

21 ve ustu -,404(*) 0,183 0,029

21 ve ustu 
1-8 yil ,529(*) 0,186 0,005

9-20 yil ,404(*) 0,183 0,029

 

 

 

4 

Birlikte 
Çalıştığım 
insanların 
yaptığım iş 
konusunda 
fikirleri yok. 

1-8 yil 
9-20 yil -0,30 0,218 0,165

21 ve ustu -,925(*) 0,202 0,000

9-20 yil 
1-8 yil 0,305 0,218 0,165

21 ve ustu -,620(*) 0,199 0,002

21 ve ustu 
1-8 yil ,925(*) 0,202 0,000

9-20 yil ,620(*) 0,199 0,002

 

 

 

5 

Yöneticileriml
e görüş 
ayrılıklarım 
var. 

1-8 yil 
9-20 yil -,535(*) 0,196 0,007

21 ve ustu -1,078(*) 0,182 0,000

9-20 yil 
1-8 yil ,535(*) 0,196 0,007

21 ve ustu -,543(*) 0,179 0,003

21 ve ustu 
1-8 yil 1,078(*) 0,182 0,000

9-20 yil ,543(*) 0,179 0,003

Devamı arkada
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Tablo 45’ün devamı 

Mad. No Madde (i) kidem (j) kidem xi – xj Shx P 

 

 

 

6 

İşte zamanımı 
alan Birbirileri 
ile 
çatışanlardır. 

1-8 yil 
9-20 yil -0,14 0,233 0,535

21 ve ustu -,520(*) 0,216 0,018

9-20 yil 
1-8 yil 0,145 0,233 0,535

21 ve ustu -0,376 0,212 0,079

21 ve ustu 
1-8 yil ,520(*) 0,216 0,018

9-20 yil 0,376 0,212 0,079

 

 

 

7 

“Yönetim “  
işim arasında  
yeni taleplerde 
bulunarak beni 
oyalar. 

1-8 yil 
9-20 yil -0,43 0,219 0,052

21 ve ustu -,658(*) 0,203 0,002

9-20 yil 
1-8 yil 0,429 0,219 0,052

21 ve ustu -0,229 0,200 0,255

21 ve ustu 
1-8 yil ,658(*) 0,203 0,002

9-20 yil 0,229 0,200 0,255

 

 

 

8 

 Yapmam 
gerekenlerle 
yaptıklarım 
arasında 
çatışma var. 

1-8 yil 
9-20 yil -0,17 0,224 0,457

21 ve ustu -1,118(*) 0,208 0,000

9-20 yil 
1-8 yil 0,167 0,224 0,457

21 ve ustu -,951(*) 0,204 0,000

21 ve ustu 
1-8 yil 1,118(*) 0,208 0,000

9-20 yil ,951(*) 0,204 0,000

 

 

 

9 

Sadece 
yaptığım iş 
yetersiz 
olduğu zaman 
beni 
hatırlarlar. 

1-8 yil 
9-20 yil -0,28 0,232 0,228

21 ve ustu -,996(*) 0,215 0,000

9-20 yil 
1-8 yil 0,281 0,232 0,228

21 ve ustu -,714(*) 0,212 0,001

21 ve ustu 
1-8 yil ,996(*) 0,215 0,000

9-20 yil ,714(*) 0,212 0,001

 

 

 

10 

 Beni etkile-
yecek olan 
kararlar veya 
değişiklikler, 
bilgim olma-
dan veya bana 
sorulmadan 
yapılır. 

1-8 yil 
9-20 yil -0,20 0,264 0,448

21 ve ustu -,638(*) 0,245 0,011

9-20 yil 
1-8 yil 0,201 0,264 0,448

21 ve ustu -0,437 0,241 0,072

21 ve ustu 
1-8 yil ,638(*) 0,245 0,011

9-20 yil 0,437 0,241 0,072

Devamı arkada
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Tablo 45’ün devamı 

Mad. No Madde (i) kidem (j) kidem xi – xj Shx P 

11 

Yapılacak olan 
işim çok ve 
çok az 
zamanım var. 

1-8 yil 
9-20 yil -,527(*) 0,254 0,040

21 ve ustu -,707(*) 0,236 0,003

9-20 yil 
1-8 yil ,527(*) 0,254 0,040

21 ve ustu -0,180 0,232 0,440

21 ve ustu 
1-8 yil ,707(*) 0,236 0,003

9-20 yil 0,180 0,232 0,440

 

 

 

14 

Yakın olarak 
çalıştığım 
mesai 
arkadaşlarım, 
benden daha 
farklı alanlar-
da eğitim 
yapmışlardır. 

1-8 yil 
9-20 yil -0,18 0,292 0,535

21 ve ustu -,672(*) 0,271 0,015

9-20 yil 
1-8 yil 0,182 0,292 0,535

21 ve ustu -0,490 0,266 0,069

21 ve ustu 
1-8 yil ,672(*) 0,271 0,015

9-20 yil 0,490 0,266 0,069

 

 

 

15 

İş yerimdeki 
insanlarla veya 
ailemle olan 
çatışmaları 
çözümleye-
mem 

1-8 yil 
9-20 yil -0,38 0,217 0,079

21 ve ustu -,503(*) 0,201 0,014

9-20 yil 
1-8 yil 0,384 0,217 0,079

21 ve ustu -0,118 0,198 0,551

21 ve ustu 
1-8 yil ,503(*) 0,201 0,014

9-20 yil 0,118 0,198 0,551

 

 

 

16 

Birlikte 
çalıştığım 
insanlardan 
çok az kişisel 
destek alırım. 

1-8 yil 
9-20 yil -,526(*) 0,222 0,019

21 ve ustu -1,314(*) 0,206 0,000

9-20 yil 
1-8 yil ,526(*) 0,222 0,019

21 ve ustu -,788(*) 0,203 0,000

21 ve ustu 
1-8 yil 1,314(*) 0,206 0,000

9-20 yil ,788(*) 0,203 0,000

 

 

17 

Bir plan 
üzerinde 
çalışmak 
yerine vaktimi 
onunla ilgili 
güçlükleri 
yenmek için 
harcıyorum. 

1-8 yil 
9-20 yil -0,25 0,218 0,263

21 ve ustu -,870(*) 0,202 0,000

9-20 yil 
1-8 yil 0,245 0,218 0,263

21 ve ustu -,624(*) 0,199 0,002

21 ve ustu 
1-8 yil ,870(*) 0,202 0,000

9-20 yil ,624(*) 0,199 0,002

Devamı arkada
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Tablo 45’ün devamı 

Mad. No Madde (i) kidem (j) kidem xi – xj Shx P 

 

 

 

19 

Kendi 
kendime 
zaman 
sınırlamaları 
koyarım. 

1-8 yil 
9-20 yil -0,27 0,271 0,320

21 ve ustu -,829(*) 0,251 0,001

9-20 yil 
1-8 yil 0,270 0,271 0,320

21 ve ustu -,559(*) 0,247 0,025

21 ve ustu 
1-8 yil ,829(*) 0,251 0,001

9-20 yil ,559(*) 0,247 0,025

 

 

 

21 

Saldırgan 
kişilerle başa 
çıkmam güç 
olur. 

1-8 yil 
9-20 yil -0,37 0,249 0,142

21 ve ustu -1,021(*) 0,231 0,000

9-20 yil 
1-8 yil 0,368 0,249 0,142

21 ve ustu -,653(*) 0,227 0,005

21 ve ustu 
1-8 yil 1,021(*) 0,231 0,000

9-20 yil ,653(*) 0,227 0,005

 

 

 

22 

Pasif  kişilerle 
iş yapmakta 
güçlük 
çekerim. 

1-8 yil 
9-20 yil -0,38 0,286 0,187

21 ve ustu -,703(*) 0,266 0,009

9-20 yil 
1-8 yil 0,380 0,286 0,187

21 ve ustu -0,322 0,261 0,219

21 ve ustu 
1-8 yil ,703(*) 0,266 0,009

9-20 yil 0,322 0,261 0,219

 

 

 

23 

Bir biri ile 
çakışan 
sorumluluklar 
beni güç 
durumda 
bırakıyor. 

1-8 yil 
9-20 yil -,620(*) 0,219 0,005

21 ve ustu -1,359(*) 0,203 0,000

9-20 yil 
1-8 yil ,620(*) 0,219 0,005

21 ve ustu -,739(*) 0,200 0,000

21 ve ustu 
1-8 yil 1,359(*) 0,203 0,000

9-20 yil ,739(*) 0,200 0,000

 

 

 

26 

İş 
arkadaşlarım 
ile çatışmaya 
girmekten 
kaçınırım. 

1-8 yil 
9-20 yil -1,469(*) 0,272 0,000

21 ve ustu -1,396(*) 0,253 0,000

9-20 yil 
1-8 yil 1,469(*) 0,272 0,000

21 ve ustu 0,073 0,248 0,768

21 ve ustu 
1-8 yil 1,396(*) 0,253 0,000

9-20 yil -0,073 0,248 0,768

Devamı arkada
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Tablo 45’ün devamı 

Mad. No Madde (i) kidem (j) kidem xi – xj Shx P 

 

 

 

27 

Yöneticilerle 
çatışmaya 
girmekten 
kaçınırım. 

1-8 yil 
9-20 yil -1,110(*) 0,321 0,001

21 ve ustu -1,220(*) 0,298 0,000

9-20 yil 
1-8 yil 1,110(*) 0,321 0,001

21 ve ustu -0,110 0,293 0,707

21 ve ustu 
1-8 yil 1,220(*) 0,298 0,000

9-20 yil 0,110 0,293 0,707

 

 

28 
Astlarım ile 
çatışmaya 
girmekten 
kaçınırım. 

1-8 yil 
9-20 yil -1,080(*) 0,309 0,001

21 ve ustu -1,129(*) 0,287 0,000

9-20 yil 
1-8 yil 1,080(*) 0,309 0,001

21 ve ustu -0,049 0,282 0,862

21 ve ustu 
1-8 yil 1,129(*) 0,287 0,000

9-20 yil 0,049 0,282 0,862

 

 

 

29 
Karmaşık işler 
canımı sıkar. 

1-8 yil 
9-20 yil -,985(*) 0,261 0,000

21 ve ustu -1,406(*) 0,242 0,000

9-20 yil 
1-8 yil ,985(*) 0,261 0,000

21 ve ustu -0,420 0,238 0,080

21 ve ustu 
1-8 yil 1,406(*) 0,242 0,000

9-20 yil 0,420 0,238 0,080

 

 

30 

Kişisel 
ihtiyaçlarım 
ile iş yerimin 
beklentileri 
çatışma 
halindedir. 

1-8 yil 
9-20 yil -,603(*) 0,246 0,016

21 ve ustu -,790(*) 0,228 0,001

9-20 yil 
1-8 yil ,603(*) 0,246 0,016

21 ve ustu -0,188 0,224 0,404

21 ve ustu 
1-8 yil ,790(*) 0,228 0,001

9-20 yil 0,188 0,224 0,404

 

 

 

31 

Gürültülü 
çevrem beni 
rahatsız 
ediyor. 

1-8 yil 
9-20 yil -0,57 0,292 0,052

21 ve ustu -1,051(*) 0,271 0,000

9-20 yil 
1-8 yil 0,573 0,292 0,052

21 ve ustu -0,478 0,266 0,075

21 ve ustu 
1-8 yil 1,051(*) 0,271 0,000

9-20 yil 0,478 0,266 0,075

Devamı arkada
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Tablo 45’ün devamı 

Mad. No Madde (i) kidem (j) kidem xi – xj Shx P 

 

 

 

32 

Bir iş üzerinde 
dikkatimi 
toplamakta 
güçlük 
çekiyorum. 

1-8 yil 
9-20 yil -,544(*) 0,199 0,007

21 ve ustu -1,148(*) 0,185 0,000

9-20 yil 
1-8 yil ,544(*) 0,199 0,007

21 ve ustu -,604(*) 0,181 0,001

21 ve ustu 
1-8 yil 1,148(*) 0,185 0,000

9-20 yil ,604(*) 0,181 0,001

 

 

 

33 

Eşimin benden 
bir çok 
beklentileri 
var. 

1-8 yil 
9-20 yil -,727(*) 0,317 0,023

21 ve ustu -0,115 0,294 0,696

9-20 yil 
1-8 yil ,727(*) 0,317 0,023

21 ve ustu ,612(*) 0,289 0,036

21 ve ustu 
1-8 yil 0,115 0,294 0,696

9-20 yil -,612(*) 0,289 0,036

 

 

34 
Ebeveynimin 
sağlığı ile 
ilgilenmem 
gerekiyor. 

1-8 yil 
9-20 yil -,692(*) 0,336 0,042

21 ve ustu -1,075(*) 0,312 0,001

9-20 yil 
1-8 yil ,692(*) 0,336 0,042

21 ve ustu -0,384 0,307 0,213

21 ve ustu 
1-8 yil 1,075(*) 0,312 0,001

9-20 yil 0,384 0,307 0,213

 

 

 

35 

Hissettiklerimi 
söylemekte 
güçlük 
çekiyorum. 

1-8 yil 
9-20 yil -,962(*) 0,233 0,000

21 ve ustu -1,048(*) 0,217 0,000

9-20 yil 
1-8 yil ,962(*) 0,233 0,000

21 ve ustu -0,086 0,213 0,688

21 ve ustu 
1-8 yil 1,048(*) 0,217 0,000

9-20 yil 0,086 0,213 0,688

 

 

36 
Çalıştığım 
yerin fiziki 
havası beni 
rahatsız ediyor 

1-8 yil 
9-20 yil -0,36 0,274 0,191

21 ve ustu -1,303(*) 0,254 0,000

9-20 yil 
1-8 yil 0,360 0,274 0,191

21 ve ustu -,943(*) 0,249 0,000

21 ve ustu 
1-8 yil 1,303(*) 0,254 0,000

9-20 yil ,943(*) 0,249 0,000

Devamı arkada
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Tablo 45’ün devamı 

Mad. No Madde (i) kidem (j) kidem xi – xj Shx P 

 

 

 

37 

Oldukça 
gürültülü bir 
yerde 
çalışıyorum. 

1-8 yil 
9-20 yil -,696(*) 0,326 0,035

21 ve ustu -1,345(*) 0,303 0,000

9-20 yil 
1-8 yil ,696(*) 0,326 0,035

21 ve ustu -,649(*) 0,298 0,031

21 ve ustu 
1-8 yil 1,345(*) 0,303 0,000

9-20 yil ,649(*) 0,298 0,031

 

 

    

   38 

Oturduğum 
yerdeki çevre 
kirliliği beni 
rahatsız 
ediyor. 

1-8 yil 
9-20 yil -0,36 0,268 0,178

21 ve ustu -1,629(*) 0,249 0,000

9-20 yil 
1-8 yil 0,364 0,268 0,178

21 ve ustu -1,265(*) 0,245 0,000

21 ve ustu 
1-8 yil 1,629(*) 0,249 0,000

9-20 yil 1,265(*) 0,245 0,000
 

Tablo 45’da görüldüğü gibi, araştırmada elde edilen aritmetik ortalamaların 

kıdem değişkenine bağlı olarak farklılık oluşturup oluşturmadığını test etmek için 

yapılan  ANOVA testi sonucunda ortaya çıkan anlamlı farklılıkların hangi alt gruplar 

arasında olduğunu tespit etmek için yapılan Post-Hoc LSD test sonucunda:  

Yabancılarla karşılaşmaktan rahatsız olurum (1.) maddede 1-8 kıdem grubu 

ile 21 ve üstü  kıdem grupları arasında p<0,01 düzeyinde 21 ve üstü kıdem grubu 

lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

İstediklerimi yapıp yapamayacağım konusunda kuşku duyuyorum (3.) 

maddede 1-8 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grupları arasında p<0,01 düzeyinde 

21 ve üstü kıdem grubu lehine, 9-20 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem  grubu 

arasında p<0,05 düzeyinde 9-20 kıdem  grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık tespit edilmiştir. 

Birlikte çalıştığım insanların yaptığım iş konusunda fikirleri yok (4.) 

maddede 1-8 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,001 düzeyinde 1-

8 kıdem grubu lehine, 9-20 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,01 
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düzeyinde 21 ve üstü kıdem grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir. 

Yöneticilerimle görüş ayrılıklarım var (5.) maddede 1-8 kıdem grubu ile 9-20 

kıdem grubu arasında p<0,01 düzeyinde 9-20 kıdem grubu lehine, 1-8 kıdem grubu 

ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,01 düzeyinde 21 ve üstü kıdem grubu 

lehine, 9-20 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,01 düzeyinde 21 

ve üstü kıdem grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

İşte zamanımı alan bir birileri ile çatışanlardır (6.) maddede 1-8 kıdem grubu 

ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,05 düzeyinde 21 ve üstü kıdem grubu 

lehine, 9-20 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,05 düzeyinde 21 

ve üstü kıdem grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

“ Yönetim “  işim arasında yeni taleplerde bulunarak beni oyalar (7.) 

maddede 1-8 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,01 düzeyinde 21 

ve üstü kıdem grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Yapmam gerekenlerle yaptıklarım arasında çatışma var (8.) maddede 1-8 

kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,001 düzeyinde 21 ve üstü 

kıdem grubu lehine, 9-20 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,001 

düzeyinde 21 ve üstü kıdem grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir. 

Sadece yaptığım iş yetersiz olduğu zaman beni hatırlarlar (9.) maddede 1-8 

kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,001 düzeyinde 21 ve üstü 

kıdem grubu lehine, 9-20 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,01 

düzeyinde 21 ve üstü kıdem grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir. 
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Beni etkileyecek olan kararlar veya değişiklikler , bilgim olmadan veya bana 

sorulmadan yapılır (10.) maddede 1-8 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu 

arasında p<0,05 düzeyinde 21 ve üstü kıdem grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık tespit edilmiştir. 

Yapılacak olan işim çok ve çok az zamanım var (11.) maddede 1-8 kıdem 

grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,05 düzeyinde 21 ve üstü kıdem grubu 

lehine, 9-20 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,01 düzeyinde 21 

ve üstü kıdem grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Yakın olarak çalıştığım mesai arkadaşlarım, benden daha farklı alanlarda 

eğitim yapmışlardır (14.) maddede  1-8 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu 

arasında p<0,05 düzeyinde 21 ve üstü kıdem grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık tespit edilmiştir. 

İş yerimdeki insanlarla veya ailemle olan çatışmaları çözümleyemem (15.) 

maddede 1-8 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,05 düzeyinde 21 

ve üstü kıdem grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Birlikte çalıştığım insanlardan çok az kişisel destek alırım (16.) maddede 1-8 

kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,01 düzeyinde 21 ve üstü kıdem 

grubu lehine, 9-20 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,001 

düzeyinde 21 ve üstü kıdem grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir. 

Bir plan üzerinde çalışmak yerine vaktimi onunla ilgili güçlükleri yenmek 

için harcıyorum (17.) maddede 1-8 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında 

p<0,001 düzeyinde 21 ve üstü kıdem grubu lehine, 9-20 kıdem grubu ile 21 ve üstü 

kıdem grubu arasında p<0,01 düzeyinde 21 ve üstü kıdem grubu lehine, istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 
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Kendi kendime zaman sınırlamaları koyarım (19.) maddede 1-8 kıdem grubu 

ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,01 düzeyinde 21 ve üstü kıdem grubu 

lehine, 9-20 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,05 düzeyinde 21 

ve üstü kıdem grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Saldırgan kişilerle başa çıkmam güç olur (21.) maddede 1-8 kıdem grubu ile 

21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,001düzeyinde 21 ve üstü kıdem grubu lehine, 

9-20 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,01 düzeyinde 21 ve üstü 

kıdem grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Pasif  kişilerle iş yapmakta güçlük çekerim (22.) maddede 1-8 kıdem grubu 

ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,01 düzeyinde 21 ve üstü kıdem grubu 

lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Bir biri ile çakışan sorumluluklar beni güç durumda bırakıyor (23.) maddede 

1-8 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,01 düzeyinde 21 ve üstü 

kıdem grubu lehine, 9-20 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,01 

düzeyinde 21 ve üstü kıdem grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir. 

İş arkadaşlarım ile çatışmaya girmekten kaçınırım (26.) maddede 1-8 kıdem 

grubu ile 9-20 kıdem grubu arasında p<0,001 düzeyinde  9-20 kıdem grubu lehine, 1-

8 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,001 düzeyinde 21 ve üstü 

kıdem grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Yöneticilerle çatışmaya girmekten kaçınırım (27.) maddede 1-8 kıdem grubu 

ile 9-20 kıdem grubu arasında p<0,01 düzeyinde 9-20 kıdem grubu lehine, 1-8 kıdem 

grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,001 düzeyinde 21 ve üstü kıdem 

grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 
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Astlarım ile çatışmaya girmekten kaçınırım (28.) maddede 1-8 kıdem grubu 

ile 9-20 kıdem grubu arasında p<0,01 düzeyinde 9-20 kıdem grubu lehine, 1-8 kıdem 

grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,001 düzeyinde 21 ve üstü kıdem 

grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Karmaşık işler canımı sıkar (29.) maddede 1-8 kıdem grubu ile 9-20 kıdem 

grubu arasında p<0,001 düzeyinde 9-20 kıdem grubu lehine, 1-8 kıdem grubu ile 21 

ve üstü kıdem grubu arasında p<0,001 düzeyinde 21 ve üstü kıdem grubu lehine, 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Kişisel ihtiyaçlarım ile iş yerimin beklentileri çatışma halindedir (30.) 

maddede 1-8 kıdem grubu ile 9-20 kıdem grubu arasında p<0,05 düzeyinde 9-20 

kıdem grubu lehine, 1-8 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,01 

düzeyinde 21 ve üstü kıdem grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir. 

Gürültülü çevrem beni rahatsız ediyor (31.) maddede 1-8 kıdem grubu ile 9-

20 kıdem grubu arasında p<0,01 düzeyinde 9-20 kıdem grubu lehine, istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Bir iş üzerinde dikkatimi toplamakta güçlük çekiyorum (32.) maddede 1-8 

kıdem grubu ile 9-20 kıdem grubu arasında p<0,01 düzeyinde 9-20 kıdem grubu 

lehine, 1-8 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,001 düzeyinde 21 

ve üstü kıdem grubu lehine, 9-20 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında 

p<0,01 düzeyinde 21 ve üstü kıdem grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

tespit edilmiştir. 

Eşimin benden bir çok beklentileri var (33.) maddede 1-8 kıdem grubu ile 9-

20 kıdem grubu arasında p<0,05 düzeyinde 9-20 kıdem grubu lehine, 9-20 kıdem 
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grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,01 düzeyinde 21 ve üstü kıdem grubu 

lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Ebeveynimin sağlığı ile ilgilenmem gerekiyor (34.) maddede 1-8 kıdem 

grubu ile 9-20 kıdem grubu arasında p<0,05 düzeyinde 9-20 kıdem grubu lehine, 1-8 

kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,01 düzeyinde 21 ve üstü kıdem 

grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Hissettiklerimi söylemekte güçlük çekiyorum (35.) maddede 1-8 kıdem grubu 

ile 9-20 kıdem grubu arasında p<0,001 düzeyinde 9-20 kıdem grubu lehine, 1-8 

kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,001 düzeyinde 21 ve üstü 

kıdem grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Çalıştığım yerin fiziki havası beni rahatsız ediyor (36.) maddede 1-8 kıdem 

grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,001 düzeyinde 21 ve üstü kıdem 

grubu lehine, 9-20 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,001 

düzeyinde 21 ve üstü kıdem grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir. 

Oldukça gürültülü bir yerde çalışıyorum (37.) maddede 1-8 kıdem grubu ile 

9-20 kıdem grubu arasında p<0,05 düzeyinde 9-20 kıdem grubu lehine, 1-8 kıdem 

grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,001 düzeyinde 21 ve üstü kıdem 

grubu lehine, 9-20 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,05 

düzeyinde 21 ve üstü kıdem grubu lehine,  istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir. 

Oturduğum yerdeki çevre kirliliği beni rahatsız ediyor (38.) maddede 1-8 

kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,001 düzeyinde 21 ve üstü 

kıdem grubu lehine, 9-20 kıdem grubu ile 21 ve üstü kıdem grubu arasında p<0,001 
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düzeyinde 21 ve üstü kıdem grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir. 
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3.1.4. Öğretmenlerin Verdikleri Yanıtların Aritmetik Ortalamalarının 

Mezuniyet Değişkenine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğini Test Etmek İçin 

Yapılan ANOVA Testi Sonuçları 

 

Tablo 46: Öğretmenlerin Verdikleri Yanıtların Aritmetik Ortalamaların Mezuniyet 

Değişkenine Bağlı Olarak Farklılık Oluşturup Oluşturmadığını Test Etmek İçin 

Yapılan ANOVA Testi Değerleri 

M. No Madde   KT Sd  KO F P 

1 Yabancılarla karşılaş 
maktan rahatsız 
olurum. 

Grup içi 12,228 2 6,114 8,500 0,000 

G.Arası 81,994 114 0,719   

Toplam 94,222 116       

2 Bir grup önünde konu 
şurken rahatsız 
olurum. 

Grup içi 0,238 2 0,119 0,141 0,869 

G.Arası 96,394 114 0,846   

Toplam 96,632 116       

3 İstediklerimi yapıp 
yapamayacağım 
konusunda kuşku 
duyuyorum. 

Grup içi 0,447 2 0,223 0,304 0,739 

G.Arası 83,861 114 0,736   

Toplam 84,308 116       

4  Birlikte çalıştığım 
insan ların yaptığım iş 
konusunda fikirleri 
yok. 

Grup içi 8,008 2 4,004 4,452 0,014 

G.Arası 102,522 114 0,899   

Toplam 110,530 116       

5 
Yöneticilerimle görüş 
ayrılıklarım var. 

Grup içi 5,868 2 2,934 3,638 0,029 

G.Arası 91,944 114 0,807   

Toplam 97,812 116       

6 İşte zamanımı alan bir 
birileri ile 
çatışanlardır. 

Grup içi 3,153 2 1,576 1,670 0,193 

G.Arası 107,617 114 0,944   

Toplam 110,769 116       

7 “ Yönetim “  işim 
arasında yeni 
taleplerde bulunarak 
beni oyalar. 

Grup içi 5,867 2 2,933 3,495 0,034 

G.Arası 95,689 114 0,839   

Toplam 101,556 116       

Devamı arkada
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Tablo 46’ün devamı 

M. No Madde   KT Sd  KO F P 

8 
Yapmam gerekenlerle 
yaptıklarım arasında 
çatışma var. 

Grup içi 8,021 2 4,011 3,812 0,025 

G.Arası 119,944 114 1,052   

Toplam 127,966 116       

9 
Sadece yaptığım iş 
yetersiz olduğu zaman 
beni hatırlarlar. 

Grup içi 2,108 2 1,054 0,967 0,383 

G.Arası 124,200 114 1,089   

Toplam 126,308 116       

10 Beni etkileyecek olan 
kararlar veya değişik 
likler , bilgim olmadan 
veya bana sorulmadan 
yapılır. 

Grup içi 5,308 2 2,654 2,184 0,117 

G.Arası 138,556 114 1,215   

Toplam 143,863 116       

11 Yapılacak olan işim 
çok ve çok az 
zamanım var. 

Grup içi 1,381 2 0,691 0,588 0,557 

G.Arası 133,867 114 1,174   

Toplam 135,248 116       

12 İşimde yaptıklarımdan 
/gösterdiklerimden  
daha fazla 
niteliklerimin oldu 
ğunu düşünüyorum. 

Grup içi 0,860 2 0,430 0,335 0,716 

G.Arası 146,217 114 1,283   

Toplam 147,077 116       

13 Yapmakta olduğum iş 
için yetersiz olduğumu 
düşünüyorum. 

Grup içi 0,001 2 0,000 0,001 0,999 

G.Arası 44,922 114 0,394   

Toplam 44,923 116       

14 Yakın olarak çalıştı-
ğım mesai arkadaş-
larım, ben den daha 
farklı alanlarda eğitim 
yapmışlardır. 

Grup içi 1,681 2 0,840 0,552 0,577 

G.Arası 173,550 114 1,522   

Toplam 175,231 116       

15 İş yerimdeki insanlarla 
veya ailemle olan çatış 
maları çözümleyemem 

Grup içi 0,614 2 0,307 0,367 0,694 

G.Arası 95,506 114 0,838   

Toplam 96,120 116       

16 Birlikte çalıştığım 
insan lardan çok az 
kişisel destek alırım. 

Grup içi 3,387 2 1,693 1,510 0,225 

G.Arası 127,861 114 1,122   

Toplam 131,248 116       

Devamı arkada
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Tablo 46’ün devamı 

M. No Madde   KT Sd  KO F P 

17 Bir plan üzerinde 
çalışmak yerine 
vaktimi onunla ilgili 
güçlükleri yenmek için 
harcıyorum. 

Grup içi 1,044 2 0,522 0,553 0,577 

G.Arası 107,589 114 0,944   

Toplam 108,632 116       

18 Fazla mesailer ve veya 
hafta sonunu da içine 
alan iş koşullarım se-
bebiyle ailemin bas-
kısını hissediyorum.  

Grup içi 1,091 2 0,546 0,898 0,410 

G.Arası 69,217 114 0,607   

Toplam 70,308 116       

19 
Kendi kendime zaman 
sınırlamaları koyarım. 

Grup içi 4,585 2 2,293 1,720 0,184 

G.Arası 151,944 114 1,333   

Toplam 156,530 116       

20 Daha alt derecedeki 
kişilere veya çocuklara 
olumsuz bir şey 
söyleyemem. 

Grup içi 10,875 2 5,438 3,101 0,049 

G.Arası 199,911 114 1,754   

Toplam 210,786 116       

21 
Saldırgan kişilerle 
başa çıkmam güç olur. 

Grup içi 3,681 2 1,840 1,515 0,224 

G.Arası 138,439 114 1,214   

Toplam 142,120 116       

22 
Pasif  kişilerle iş yap 
makta güçlük çekerim. 

Grup içi 2,780 2 1,390 0,957 0,387 

Grup içi 165,528 114 1,452   

Toplam 168,308 116       

23 Bir biri ile çakışan 
sorumluluklar beni 
güç durumda 
bırakıyor. 

Grup içi 4,127 2 2,063 1,869 0,159 

G.Arası 125,839 114 1,104   

Toplam 129,966 116       

24 Yaşıtlarım veya mes-
lektaşlarım arasındaki 
bir çatışmada hakem-
lik yapmaktan rahatsız 
olurum. 

Grup içi 14,024 2 7,012 3,380 0,037 

G.Arası 236,506 114 2,075   

Toplam 250,530 116       

25 Benden küçükler veya 
çocuklar arasındaki bir 
çatışmada hakemlik 
yap maktan rahatsız 
olurum. 

Grup içi 3,108 2 1,554 1,390 0,253 

G.Arası 127,422 114 1,118   

Toplam 130,530 116       

Devamı arkada
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Tablo 46’ün devamı 

M. No Madde   KT Sd  KO F P 

26 İş arkadaşlarım ile 
çatışmaya girmekten 
kaçınırım. 

Grup içi 23,608 2 11,804 7,998 0,001 

G.Arası 168,256 114 1,476   

Toplam 191,863 116       

27 Yöneticilerle 
çatışmaya girmekten 
kaçınırım. 

Grup içi 16,223 2 8,112 4,276 0,016 

G.Arası 216,256 114 1,897   

Toplam 232,479 116       

28 
Astlarım ile çatışmaya 
girmekten kaçınırım. 

Grup içi 17,570 2 8,785 5,095 0,008 

G.Arası 196,550 114 1,724   

Toplam 214,120 116       

29 
Karmaşık işler canımı 
sıkar. 

Grup içi 3,556 2 1,778 1,211 0,302 

G.Arası 167,367 114 1,468   

Toplam 170,923 116       

30 Kişisel ihtiyaçlarım ile 
iş yerimin beklentileri 
çatışma halindedir. 

Grup içi 4,358 2 2,179 1,979 0,143 

G.Arası 125,506 114 1,101   

Toplam 129,863 116       

31 
Gürültülü çevrem beni 
rahatsız ediyor. 

Grup içi 1,484 2 0,742 0,457 0,634 

G.Arası 184,994 114 1,623   

Toplam 186,479 116       

32 Bir iş üzerinde 
dikkatimi toplamakta 
güçlük çeki yorum. 

Grup içi 2,777 2 1,388 1,578 0,211 

G.Arası 100,300 114 0,880   

Toplam 103,077 116       

33 
Eşimin benden bir çok 
beklentileri var. 

Grup içi 0,127 2 0,063 0,035 0,965 

G.Arası 204,950 114 1,798   

Toplam 205,077 116       

34 Ebeveynimin sağlığı 
ile ilgilenmem 
gerekiyor. 

Grup içi 21,187 2 10,593 5,477 0,005 

G.Arası 220,506 114 1,934   

Toplam 241,692 116       

35 Hissettiklerimi 
söylemek te güçlük 
çekiyorum. 

Grup içi 4,992 2 2,496 2,278 0,107 

G.Arası 124,922 114 1,096   

Toplam 129,915 116       

Devamı arkada
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Tablo 46’ün devamı 

M. No Madde   KT Sd  KO F P 

36 Çalıştığım yerin fiziki 
havası beni rahatsız 
ediyor 

Grup içi 10,238 2 5,119 3,385 0,037 

G.Arası 172,394 114 1,512   

Toplam 182,632 116       

37 
Oldukça gürültülü bir 
yerde çalışıyorum. 

Grup içi 12,674 2 6,337 3,146 0,047 

Grup içi 229,633 114 2,014   

Toplam 242,308 116       

38 Oturduğum yerdeki 
çevre kirliliği beni 
rahatsız ediyor. 

Grup içi 19,460 2 9,730 6,123 0,003 

G.Arası 181,172 114 1,589   

Toplam 200,632 116       
 

Tablo 46’de görüldüğü gibi, araştırmada elde edilen aritmetik ortalamaların 

mezuniyet değişkenine bağlı olarak farklılık oluşturup oluşturmadığını test etmek 

için yapılan ANOVA testi sonucunda, 4, 5, 7, 8, 20, 24, 27, 36 ve 37 maddelerde  

p<0,05 düzeyinde, 26, 28, 34 ve 38. maddelerde p<0,01 düzeyinde, 1. Maddede ise 

p<0,001 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 2, 3, 6, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, ve 35. 

Maddelerde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 
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Tablo 47: Öğretmenlerin Verdikleri Yanıtların  Aritmetik Ortalamaların Mezuniyet 

Değişkenine Bağlı Olarak Farklılık Oluşturup Oluşturmadığını Test Etmek İçin 

Yapılan ANOVA Testi Sonucunda Ortaya Çıkan Anlamlı Farklılıkların Hangi Alt 

Gruplar Arasında Olduğunu Tespit Etmek İçin Yapılan Post-Hoc LSD Test Sonuçları 

M.No Madde (i) meznyt. (j) mezuniyet xi – xj Shx P 

1 

 Yabancılarla 

 Karşılaşmaktan 

 rahatsız olurum. 

Önlisans 
Lisans 0,178 0,190 0,351

lisansüstü -,583(*) 0,200 0,004

Lisans 
Önlisans -0,178 0,190 0,351

lisansüstü -,761(*) 0,190 0,000

Lisansüstü 
Önlisans ,583(*) 0,200 0,004

Lisans ,761(*) 0,190 0,000

4 

Birlikte 

Çalıştığım 

İnsanların 
yaptığım iş 
konusunda 
fikirleri yok. 

Önlisans 
Lisans -0,350 0,212 0,102

lisansüstü -,667(*) 0,224 0,003

Lisans 
Önlisans 0,350 0,212 0,102

lisansüstü -0,317 0,212 0,138

Lisansüstü 
Önlisans ,667(*) 0,224 0,003

Lisans 0,317 0,212 0,138

5 

Yöneticileriml
e görüş 
ayrılıklarım 
var. 

Önlisans 
Lisans -0,028 0,201 0,890

lisansüstü -,500(*) 0,212 0,020

Lisans 
Önlisans 0,028 0,201 0,890

lisansüstü -,472(*) 0,201 0,020

Lisansüstü 
Önlisans ,500(*) 0,212 0,020

Lisans ,472(*) 0,201 0,020

7 

“ Yönetim “  
işim arasında 
yeni taleplerde 
bulunarak beni 
oyalar. 

Önlisans 
Lisans ,511(*) 0,205 0,014

lisansüstü ,444(*) 0,216 0,042

Lisans 
Önlisans -,511(*) 0,205 0,014

lisansüstü -0,067 0,205 0,745

Lisansüstü 
Önlisans -,444(*) 0,216 0,042

Lisans 0,067 0,205 0,745

Devamı arkada
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Tablo 47’in devamı 

M.No Madde (i) meznyt. (j) mezuniyet xi – xj Shx P 

8 

Yapmam 
gerekenlerle 
yaptıklarım 
arasında çatışma 
var. 

Önlisans Lisans -0,361 0,229 0,118

lisansüstü -,667(*) 0,242 0,007

Lisans 
Önlisans 0,361 0,229 0,118

lisansüstü -0,306 0,229 0,185

Lisansüstü 
Önlisans ,667(*) 0,242 0,007

Lisans 0,306 0,229 0,185

20 

Daha alt 
derecedeki 
kişilere veya 
çocuklara 
olumsuz bir 
şey söyle 
yemem. 

önlisans 
Lisans -,656(*) 0,296 0,029

Lisansüstü -,667(*) 0,312 0,035

Lisans 
Önlisans ,656(*) 0,296 0,029

Lisansüstü -0,011 0,296 0,970

lisansüstü 
Önlisans ,667(*) 0,312 0,035

Lisans 0,011 0,296 0,970

24 

Yaşıtlarım 
veya meslek 
taşlarım 
arasındaki bir 
çatışmada 
hakemlik yap 
maktan 
rahatsız 
olurum. 

önlisans 
Lisans -0,633 0,322 0,052

Lisansüstü 0,139 0,339 0,683

lisans 
Önlisans 0,633 0,322 0,052

Lisansüstü ,772(*) 0,322 0,018

lisansüstü 
Önlisans -0,139 0,339 0,683

Lisans -,772(*) 0,322 0,018

26 

İş arkadaşlarım 
ile çatışmaya 
girmekten 
kaçınırım. 

önlisans 
Lisans -,994(*) 0,272 0,000

Lisansüstü -,944(*) 0,286 0,001

lisans 
Önlisans ,994(*) 0,272 0,000

Lisansüstü 0,050 0,272 0,854

lisansüstü 
Önlisans ,944(*) 0,286 0,001

Lisans -0,050 0,272 0,854

27 

Yöneticilerle 
çatışmaya 
girmekten 
kaçınırım. 

önlisans 
Lisans -0,550 0,308 0,077

Lisansüstü -,944(*) 0,325 0,004

lisans 
Önlisans 0,550 0,308 0,077

Lisansüstü -0,394 0,308 0,203

lisansüstü 
Önlisans ,944(*) 0,325 0,004

Lisans 0,394 0,308 0,203

Devamı arkada
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Tablo 47’in devamı 

M.No Madde (i) meznyt. (j) mezuniyet xi – xj Shx P 

28 

Astlarım ile 
çatışmaya 
girmekten 
kaçınırım. 

önlisans 
Lisans -,628(*) 0,294 0,035

Lisansüstü -,972(*) 0,309 0,002

lisans 
Önlisans ,628(*) 0,294 0,035

Lisansüstü -0,344 0,294 0,243

lisansüstü 
Önlisans ,972(*) 0,309 0,002

Lisans 0,344 0,294 0,243

34 

Ebeveynimin 
sağlığı ile 
ilgilenmem 
gerekiyor. 

önlisans 
Lisans -0,494 0,311 0,115

Lisansüstü -1,03(*) 0,328 0,001

lisans 
Önlisans 0,494 0,311 0,115

Lisansüstü -0,589 0,311 0,061

lisansüstü 
Önlisans 1,083(*) 0,328 0,001

Lisans 0,589 0,311 0,061

36 

Çalıştığım 
yerin fiziki 
havası beni 
rahatsız ediyor 

önlisans 
Lisans -0,311 0,275 0,260

Lisansüstü -,750(*) 0,290 0,011

lisans 
Önlisans 0,311 0,275 0,260

Lisansüstü -0,439 0,275 0,113

lisansüstü 
Önlisans ,750(*) 0,290 0,011

Lisans 0,439 0,275 0,113

37 

Oldukça 
gürültülü bir 
yerde 
çalışıyorum. 

önlisans 
Lisans -0,017 0,317 0,958

Lisansüstü -,722(*) 0,335 0,033

lisans 
Önlisans 0,017 0,317 0,958

Lisansüstü -,706(*) 0,317 0,028

lisansüstü 
Önlisans ,722(*) 0,335 0,033

Lisans ,706(*) 0,317 0,028

38 

Oturduğum 
yerdeki çevre 
kirliliği beni 
rahatsız ediyor. 

önlisans 
Lisans -0,189 0,282 0,504

Lisansüstü -,972(*) 0,297 0,001

lisans 
Önlisans 0,189 0,282 0,504

Lisansüstü -,783(*) 0,282 0,006

lisansüstü 
Önlisans ,972(*) 0,297 0,001

Lisans ,783(*) 0,282 0,006
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Tablo 47 ‘de görüldüğü gibi, araştırmada elde edilen aritmetik ortalamaların 

mezuniyet değişkenine bağlı olarak farklılık oluşturup oluşturmadığını test etmek 

için yapılan ANOVA testi sonucunda ortaya çıkan anlamlı farklılıkların hangi alt 

gruplar arasında olduğunu tespit etmek için yapılan Post-Hoc LSD test sonucunda: 

Yabancılarla karşılaşmaktan rahatsız olurum (1.) maddede önlisans grubu ile 

lisansüstü grubu arasında p<0,01 düzeyinde lisansüstü grubu lehine, lisans grubu ile 

lisansüstü grubu arasında p<0,001 düzeyinde lisansüstü grubu lehine,  istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Birlikte çalıştığım insanların yaptığım iş konusunda fikirleri yok (4.) 

maddede önlisans grubu ile lisansüstü grubu arasında p<0,001 düzeyinde lisansüstü 

grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Yöneticilerimle görüş ayrılıklarım var (5.) maddede önlisans grubu ile 

lisansüstü grubu arasında p<0,05 düzeyinde lisansüstü grubu lehine, lisans grubu ile 

lisansüstü grubu arasında p<0,05 düzeyinde lisansüstü grubu lehine,  istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

“ Yönetim “  işim arasında yeni taleplerde bulunarak beni oyalar (7.) 

maddede önlisans grubu ile lisansüstü grubu arasında p<0,05 düzeyinde lisansüstü 

grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Yapmam gerekenlerle yaptıklarım arasında çatışma var (8.) maddede önlisans 

grubu ile lisansüstü grubu arasında p<0,01 düzeyinde lisansüstü grubu lehine, 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Daha alt derecedeki kişilere veya çocuklara olumsuz bir şey söyleyemem 

(20.) maddede önlisans grubu lisans grubu arasında p<0,05 düzeyinde lisans grubu 

lehine, önlisans grubu ile lisansüstü grubu arasında p<0,05 düzeyinde lisansüstü 

grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 
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Yaşıtlarım veya meslektaşlarım arasındaki bir çatışmada hakemlik yapmaktan 

rahatsız olurum (24.) maddede lisans grubu ile lisansüstü grubu arasında p<0,05 

düzeyinde lisansüstü grubu lehine,  istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir. 

İş arkadaşlarım ile çatışmaya girmekten kaçınırım (26.) maddede önlisans 

grubu lisans grubu arasında p<0,001 düzeyinde lisans grubu lehine, önlisans grubu 

ile lisansüstü grubu arasında p<0,01 düzeyinde lisansüstü grubu lehine, istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Yöneticilerle çatışmaya girmekten kaçınırım (27.)maddede önlisans grubu ile 

lisansüstü grubu arasında p<0,01 düzeyinde lisansüstü grubu lehine, istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Astlarım ile çatışmaya girmekten kaçınırım (28.) maddede önlisans grubu 

lisans grubu arasında p<0,05 düzeyinde lisans grubu lehine, önlisans grubu ile 

lisansüstü grubu arasında p<0,01 düzeyinde lisansüstü grubu lehine, istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Ebeveynimin sağlığı ile ilgilenmem gerekiyor (34.) maddede önlisans grubu 

ile lisansüstü grubu arasında p<0,01 düzeyinde lisansüstü grubu lehine, istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

 Çalıştığım yerin fiziki havası beni rahatsız ediyor (36.) maddede önlisans 

grubu ile lisansüstü grubu arasında p<0,05 düzeyinde lisansüstü grubu lehine, 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Oldukça gürültülü bir yerde çalışıyorum (37.) maddede önlisans grubu ile 

lisansüstü grubu arasında p<0,05 düzeyinde lisansüstü grubu lehine, lisans grubu ile 

lisansüstü grubu arasında p<0,05 düzeyinde lisansüstü grubu lehine,  istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 
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Oturduğum yerdeki çevre kirliliği beni rahatsız ediyor (38.) maddede önlisans 

grubu ile lisansüstü grubu arasında p<0,01 düzeyinde lisansüstü grubu lehine, lisans 

grubu ile lisansüstü grubu arasında p<0,01 düzeyinde lisansüstü grubu lehine,  

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 
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3.1.5. Öğretmenlerin Verdikleri Yanıtların Aritmetik Ortalamaların Yaş 

Değişkenine Bağlı Olarak Farklılık Oluşturup Oluşturmadığını Test Etmek İçin 

Yapılan ANOVA Testi Değerleri 

Tablo 48 : Öğretmenlerin Verdikleri Yanıtların Aritmetik Ortalamaların Yaş 

Değişkenine Bağlı Olarak Farklılık Oluşturup Oluşturmadığını Test Etmek İçin 

Yapılan ANOVA Testi Değerleri 

Madde no  KT Sd KO F p 

1 
Grup içi 9,290 3 

3,097 4,120 0,008Gruplar arası 84,932 113 
Toplam 94,222 116 

2 
Grup içi 5,952 3 

1,984 2,472 0,065Gruplar arası 90,681 113 
Toplam 96,632 116 

3 
Grup içi 6,118 3 

2,039 2,947 0,036Gruplar arası 78,189 113 
Toplam 84,308 116 

4 
Grup içi 21,298 3 

7,099 8,991 0,000Gruplar arası 89,232 113 
Toplam 110,530 116 

5 
Grup içi 22,537 3 

7,512 11,277 0,000Gruplar arası 75,275 113 
Toplam 97,812 116 

6 
Grup içi 2,322 3 

0,774 0,807 0,493Gruplar arası 108,447 113 
Toplam 110,769 116 

7 
Grup içi 11,559 3 

3,853 4,838 0,003Gruplar arası 89,996 113 
Toplam 101,556 116 

8 
Grup içi 16,197 3 

5,399 5,459 0,002Gruplar arası 111,769 113 
Toplam 127,966 116 

9 
Grup içi 19,630 3 

6,543 6,931 0,000Gruplar arası 106,678 113 
Toplam 126,308 116 

10 
Grup içi 21,620 3 

7,207 6,662 0,000Gruplar arası 122,243 113 
Toplam 143,863 116 

Devamı arkada
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Tablo 48’nın devamı 
Madde no KT Sd KO F P 

11 
Grup içi 6,770 3

2,257 1,985 0,120Gruplar arası 128,478 113
Toplam 135,248 116

12 
Grup içi 1,064 3

0,355 0,274 0,844Gruplar arası 146,013 113
Toplam 147,077 116

13 
Grup içi 1,410 3

0,470 1,220 0,306Gruplar arası 43,513 113
Toplam 44,923 116

14 
Grup içi 20,744 3

6,915 5,058 0,003Gruplar arası 154,487 113
Toplam 175,231 116

15 
Grup içi 4,811 3

1,604 1,985 0,120Gruplar arası 91,309 113
Toplam 96,120 116

16 
Grup içi 36,141 3

12,047 14,313 0,000Gruplar arası 95,107 113
Toplam 131,248 116

17 
Grup içi 20,337 3

6,779 8,676 0,000Gruplar arası 88,295 113
Toplam 108,632 116

18 
Grup içi 6,175 3

2,058 3,627 0,015Gruplar arası 64,133 113
Toplam 70,308 116

19 
Grup içi 12,060 3

4,020 3,144 0,028Gruplar arası 144,470 113
Toplam 156,530 116

20 
Grup içi 11,173 3

3,724 2,108 0,103Gruplar arası 199,613 113
Toplam 210,786 116

21 
Grup içi 19,125 3

6,375 5,857 0,001Gruplar arası 122,995 113
Toplam 142,120 116

22 
Grup içi 21,638 3

7,213 5,557 0,001Gruplar arası 146,670 113
Toplam 168,308 116

23 
Grup içi 38,271 3

12,757 15,721 0,000Gruplar arası 91,695 113
Toplam 129,966 116

Devamı arkada
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Tablo 48’nın devamı 
Madde no KT Sd KO F P 

24 
Grup içi 12,820 3

4,273 2,031 0,113Gruplar arası 237,710 113
Toplam 250,530 116

25 
Grup içi 8,758 3

2,919 2,709 0,049Gruplar arası 121,772 113
Toplam 130,530 116

26 
Grup içi 42,813 3

14,271 10,819 0,000Gruplar arası 149,051 113
Toplam 191,863 116

27 
Grup içi 28,265 3

9,422 5,213 0,002Gruplar arası 204,213 113
Toplam 232,479 116

28 
Grup içi 19,284 3

6,428 3,728 0,013Gruplar arası 194,836 113
Toplam 214,120 116

29 
Grup içi 34,962 3

11,654 9,686 0,000Gruplar arası 135,961 113
Toplam 170,923 116

30 
Grup içi 17,209 3

5,736 5,754 0,001Gruplar arası 112,654 113
Toplam 129,863 116

31 
Grup içi 35,327 3

11,776 8,803 0,000Gruplar arası 151,152 113
Toplam 186,479 116

32 
Grup içi 22,438 3

7,479 10,481 0,000Gruplar arası 80,639 113
Toplam 103,077 116

33 
Grup içi 7,314 3

2,438 1,393 0,249Gruplar arası 197,763 113
Toplam 205,077 116

34 
Grup içi 11,388 3

3,796 1,863 0,140Gruplar arası 230,304 113
Toplam 241,692 116

35 
Grup içi 17,772 3

5,924 5,969 0,001Gruplar arası 112,143 113
Toplam 129,915 116

36 
Grup içi 29,609 3

9,870 7,288 0,000Gruplar arası 153,024 113
Toplam 182,632 116

Devamı arkada



132 
 

Tablo 48’nın devamı 

Madde no KT Sd KO F P 

37 
Grup içi 36,440 3

12,147 6,667 0,000Gruplar arası 205,868 113
Toplam 242,308 116

38 
Grup içi 38,404 3

12,801 8,917 0,000Gruplar arası 162,228 113
Toplam 200,632 116 

 

Tablo 48’ da görüldüğü gibi araştırmada elde edilen aritmetik ortalamaların 

yaş değişkenine bağlı olarak  farklılık oluşturup oluşturmadığını test etmek için 

yapılan ANOVA testi sonucunda 3,18,19,25,28. Maddelerde p<0,05 düzeyinde, 

1,7,8,14,21,22,27,30 ve 35. Maddelerde p<0,01 düzeyinde, 

4,5,9,10,16,17,23,26,29,31,32,36,37 ve 38. Maddelerde p<0,001 düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 2,6,11,12,13,15,20,24,33 ve 34. 

Maddelerde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 
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Tablo 49:   Öğretmenlerin Verdikleri   Cevapların Aritmetik Ortalamaların Yaş 

Değişkenine Bağlı Olarak Farklılık Oluşturup Oluşturmadığını Test Etmek İçin 

Yapılan ANOVA Testi Sonucunda Ortaya Çıkan Anlamlı Farklılıkların Hangi Alt 

Gruplar Arasında Olduğunu Tespit Etmek İçin Yapılan Post-Hoc LSD Test Sonuçları 

Madde No (I) yaş (J) yaş Xort (I-J) Sh P 

1 

21-30 

31-40 -0,261 0,201 0,196 

41-50 -,796(*) 0,233 0,001 

51-60 -0,159 0,279 0,570 

31-40 

21-30 0,261 0,201 0,196 

41-50 -,535(*) 0,215 0,014 

51-60 0,102 0,264 0,700 

41-50 

21-30 ,796(*) 0,233 0,001 

31-40 ,535(*) 0,215 0,014 

51-60 ,637(*) 0,289 0,030 

51-60 

21-30 0,159 0,279 0,570 

31-40 -0,102 0,264 0,700 

41-50 -,637(*) 0,289 0,030 

2 

21-30 

31-40 -0,158 0,207 0,448 

41-50 -,599(*) 0,241 0,014 

51-60 0,018 0,288 0,949 

31-40 

21-30 0,158 0,207 0,448 

41-50 -,441(*) 0,222 0,049 

51-60 0,176 0,273 0,519 

41-50 

21-30 ,599(*) 0,241 0,014 

31-40 ,441(*) 0,222 0,049 

51-60 ,617(*) 0,299 0,041 

51-60 

21-30 -0,018 0,288 0,949 

31-40 -0,176 0,273 0,519 

41-50 -,617(*) 0,299 0,041 

Devamı arkada 
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Tablo 49’nin devamı 

Madde No (I) yaş (J) yaş Xort (I-J) Sh P 

3 

21-30 

31-40 -0,140 0,192 0,468 

41-50 -,601(*) 0,224 0,008 

51-60 -0,447 0,268 0,098 

31-40 

21-30 0,140 0,192 0,468 

41-50 -,461(*) 0,206 0,027 

51-60 -0,307 0,253 0,228 

41-50 

21-30 ,601(*) 0,224 0,008 

31-40 ,461(*) 0,206 0,027 

51-60 0,154 0,278 0,580 

51-60 

21-30 0,447 0,268 0,098 

31-40 0,307 0,253 0,228 

41-50 -0,154 0,278 0,580 

4 

21-30 

31-40 -,472(*) 0,206 0,023 

41-50 -1,227(*) 0,239 0,000 

51-60 -,673(*) 0,286 0,020 

31-40 

21-30 ,472(*) 0,206 0,023 

41-50 -,755(*) 0,220 0,001 

51-60 -0,201 0,271 0,460 

41-50 

21-30 1,227(*) 0,239 0,000 

31-40 ,755(*) 0,220 0,001 

51-60 0,554 0,297 0,064 

51-60 

21-30 ,673(*) 0,286 0,020 

31-40 0,201 0,271 0,460 

41-50 -0,554 0,297 0,064 

5 

21-30 

31-40 -,717(*) 0,189 0,000 

41-50 -1,139(*) 0,219 0,000 

51-60 -1,134(*) 0,263 0,000 

31-40 

21-30 ,717(*) 0,189 0,000 

41-50 -,422(*) 0,202 0,039 

51-60 -0,416 0,249 0,097 

41-50 

21-30 1,139(*) 0,219 0,000 

31-40 ,422(*) 0,202 0,039 

51-60 0,006 0,272 0,983 

51-60 

21-30 1,134(*) 0,263 0,000 

31-40 0,416 0,249 0,097 

41-50 -0,006 0,272 0,983 
Devamı arkada 
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Tablo 49’nin devamı 

Madde No (I) yaş (J) yaş Xort (I-J) Sh P 

7 

21-30 

31-40 -,527(*) 0,206 0,012 

41-50 -0,468 0,240 0,053 

51-60 -1,048(*) 0,287 0,000 

31-40 

21-30 ,527(*) 0,206 0,012 

41-50 0,059 0,221 0,791 

51-60 -0,521 0,272 0,058 

41-50 

21-30 0,468 0,240 0,053 

31-40 -0,059 0,221 0,791 

51-60 -0,580 0,298 0,054 

51-60 

21-30 1,048(*) 0,287 0,000 

31-40 0,521 0,272 0,058 

41-50 0,580 0,298 0,054 

8 

21-30 

31-40 -,579(*) 0,230 0,013 

41-50 -1,052(*) 0,267 0,000 

51-60 -,737(*) 0,320 0,023 

31-40 

21-30 ,579(*) 0,230 0,013 

41-50 -0,472 0,246 0,058 

51-60 -0,158 0,303 0,603 

41-50 

21-30 1,052(*) 0,267 0,000 

31-40 0,472 0,246 0,058 

51-60 0,314 0,332 0,346 

51-60 

21-30 ,737(*) 0,320 0,023 

31-40 0,158 0,303 0,603 

41-50 -0,314 0,332 0,346 

9 

21-30 

31-40 -0,377 0,225 0,096 

41-50 -1,019(*) 0,261 0,000 

51-60 -1,062(*) 0,313 0,001 

31-40 

21-30 0,377 0,225 0,096 

41-50 -,643(*) 0,241 0,009 

51-60 -,685(*) 0,296 0,022 

41-50 

21-30 1,019(*) 0,261 0,000 

31-40 ,643(*) 0,241 0,009 

51-60 -0,043 0,324 0,895 

51-60 

21-30 1,062(*) 0,313 0,001 

31-40 ,685(*) 0,296 0,022 

41-50 0,043 0,324 0,895 
Devamı arkada 
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Tablo 49’nin devamı 

Madde No (I) yaş (J) yaş Xort (I-J) Sh P 

10 

21-30 

31-40 -0,187 0,241 0,440 

41-50 -0,548 0,280 0,052 

51-60 -1,406(*) 0,335 0,000 

31-40 

21-30 0,187 0,241 0,440 

41-50 -0,362 0,257 0,163 

51-60 -1,219(*) 0,317 0,000 

41-50 

21-30 0,548 0,280 0,052 

31-40 0,362 0,257 0,163 

51-60 -,857(*) 0,347 0,015 

51-60 

21-30 1,406(*) 0,335 0,000 

31-40 1,219(*) 0,317 0,000 

41-50 ,857(*) 0,347 0,015 

11 

21-30 

31-40 -0,379 0,247 0,127 

41-50 -,693(*) 0,287 0,017 

51-60 -0,327 0,343 0,343 

31-40 

21-30 0,379 0,247 0,127 

41-50 -0,314 0,264 0,237 

51-60 0,052 0,325 0,874 

41-50 

21-30 ,693(*) 0,287 0,017 

31-40 0,314 0,264 0,237 

51-60 0,366 0,356 0,306 

51-60 

21-30 0,327 0,343 0,343 

31-40 -0,052 0,325 0,874 

41-50 -0,366 0,356 0,306 

14 

21-30 

31-40 -0,493 0,271 0,071 

41-50 -0,483 0,314 0,127 

51-60 -1,465(*) 0,377 0,000 

31-40 

21-30 0,493 0,271 0,071 

41-50 0,010 0,289 0,972 

51-60 -,973(*) 0,356 0,007 

41-50 

21-30 0,483 0,314 0,127 

31-40 -0,010 0,289 0,972 

51-60 -,983(*) 0,390 0,013 

51-60 

21-30 1,465(*) 0,377 0,000 

31-40 ,973(*) 0,356 0,007 

41-50 ,983(*) 0,390 0,013 
Devamı arkada 
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Tablo 49’nin devamı 

Madde No (I) yaş (J) yaş Xort (I-J) Sh P 

15 

21-30 

31-40 -0,369 0,208 0,079 

41-50 -0,390 0,242 0,110 

51-60 -,638(*) 0,289 0,029 

31-40 

21-30 0,369 0,208 0,079 

41-50 -0,020 0,223 0,927 

51-60 -0,269 0,274 0,328 

41-50 

21-30 0,390 0,242 0,110 

31-40 0,020 0,223 0,927 

51-60 -0,249 0,300 0,409 

51-60 

21-30 ,638(*) 0,289 0,029 

31-40 0,269 0,274 0,328 

41-50 0,249 0,300 0,409 

16 

21-30 

31-40 -,630(*) 0,212 0,004 

41-50 -1,546(*) 0,247 0,000 

51-60 -1,154(*) 0,295 0,000 

31-40 

21-30 ,630(*) 0,212 0,004 

41-50 -,916(*) 0,227 0,000 

51-60 -0,524 0,279 0,063 

41-50 

21-30 1,546(*) 0,247 0,000 

31-40 ,916(*) 0,227 0,000 

51-60 0,391 0,306 0,204 

51-60 

21-30 1,154(*) 0,295 0,000 

31-40 0,524 0,279 0,063 

41-50 -0,391 0,306 0,204 

17 

21-30 

31-40 -0,349 0,205 0,090 

41-50 -1,039(*) 0,238 0,000 

51-60 -1,053(*) 0,285 0,000 

31-40 

21-30 0,349 0,205 0,090 

41-50 -,689(*) 0,219 0,002 

51-60 -,704(*) 0,269 0,010 

41-50 

21-30 1,039(*) 0,238 0,000 

31-40 ,689(*) 0,219 0,002 

51-60 -0,014 0,295 0,961 

51-60 

21-30 1,053(*) 0,285 0,000 

31-40 ,704(*) 0,269 0,010 

41-50 0,014 0,295 0,961 

Devamı arkada 
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Tablo 49’nin devamı 

Madde No (I) yaş (J) yaş Xort (I-J) Sh P 

18 

21-30 

31-40 -0,115 0,174 0,512 

41-50 -0,214 0,203 0,292 

51-60 -,774(*) 0,243 0,002 

31-40 

21-30 0,115 0,174 0,512 

41-50 -0,100 0,186 0,594 

51-60 -,660(*) 0,229 0,005 

41-50 

21-30 0,214 0,203 0,292 

31-40 0,100 0,186 0,594 

51-60 -,560(*) 0,251 0,028 

51-60 

21-30 ,774(*) 0,243 0,002 

31-40 ,660(*) 0,229 0,005 

41-50 ,560(*) 0,251 0,028 

19 

21-30 

31-40 -,615(*) 0,262 0,020 

41-50 -,686(*) 0,304 0,026 

51-60 -,949(*) 0,364 0,010 

31-40 

21-30 ,615(*) 0,262 0,020 

41-50 -0,071 0,280 0,799 

51-60 -0,334 0,344 0,334 

41-50 

21-30 ,686(*) 0,304 0,026 

31-40 0,071 0,280 0,799 

51-60 -0,263 0,377 0,488 

51-60 

21-30 ,949(*) 0,364 0,010 

31-40 0,334 0,344 0,334 

41-50 0,263 0,377 0,488 

20 

21-30 

31-40 -,647(*) 0,308 0,038 

41-50 -,734(*) 0,357 0,042 

51-60 -0,774 0,428 0,073 

31-40 

21-30 ,647(*) 0,308 0,038 

41-50 -0,088 0,329 0,790 

51-60 -0,128 0,405 0,753 

41-50 

21-30 ,734(*) 0,357 0,042 

31-40 0,088 0,329 0,790 

51-60 -0,040 0,444 0,928 

51-60 

21-30 0,774 0,428 0,073 

31-40 0,128 0,405 0,753 

41-50 0,040 0,444 0,928 
Devamı arkada 



139 
 

Tablo 49’nin devamı 

Madde No (I) yaş (J) yaş Xort (I-J) Sh P 

21 

21-30 

31-40 -,617(*) 0,241 0,012 

41-50 -1,040(*) 0,280 0,000 

51-60 -1,071(*) 0,336 0,002 

31-40 

21-30 ,617(*) 0,241 0,012 

41-50 -0,423 0,258 0,104 

51-60 -0,454 0,318 0,155 

41-50 

21-30 1,040(*) 0,280 0,000 

31-40 0,423 0,258 0,104 

51-60 -0,031 0,348 0,928 

51-60 

21-30 1,071(*) 0,336 0,002 

31-40 0,454 0,318 0,155 

41-50 0,031 0,348 0,928 

22 

21-30 

31-40 -0,321 0,264 0,226 

41-50 -,714(*) 0,306 0,022 

51-60 -1,408(*) 0,367 0,000 

31-40 

21-30 0,321 0,264 0,226 

41-50 -0,392 0,282 0,167 

51-60 -1,087(*) 0,347 0,002 

41-50 

21-30 ,714(*) 0,306 0,022 

31-40 0,392 0,282 0,167 

51-60 -0,694 0,380 0,071 

51-60 

21-30 1,408(*) 0,367 0,000 

31-40 1,087(*) 0,347 0,002 

41-50 0,694 0,380 0,071 

23 

21-30 

31-40 -,797(*) 0,208 0,000 

41-50 -1,343(*) 0,242 0,000 

51-60 -1,689(*) 0,290 0,000 

31-40 

21-30 ,797(*) 0,208 0,000 

41-50 -,546(*) 0,223 0,016 

51-60 -,892(*) 0,274 0,002 

41-50 

21-30 1,343(*) 0,242 0,000 

31-40 ,546(*) 0,223 0,016 

51-60 -0,346 0,301 0,253 

51-60 

21-30 1,689(*) 0,290 0,000 

31-40 ,892(*) 0,274 0,002 

41-50 0,346 0,301 0,253 

Devamı arkada 
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Tablo 49’nin devamı 

Madde No (I) yaş (J) yaş Xort (I-J) Sh P 

24 

21-30 

31-40 -0,305 0,336 0,366 

41-50 -0,405 0,390 0,301 

51-60 -1,145(*) 0,467 0,016 

31-40 

21-30 0,305 0,336 0,366 

41-50 -0,100 0,359 0,780 

51-60 -0,840 0,442 0,060 

41-50 

21-30 0,405 0,390 0,301 

31-40 0,100 0,359 0,780 

51-60 -0,740 0,484 0,129 

51-60 

21-30 1,145(*) 0,467 0,016 

31-40 0,840 0,442 0,060 

41-50 0,740 0,484 0,129 

25 

21-30 

31-40 -0,205 0,240 0,396 

41-50 0,334 0,279 0,234 

51-60 -0,583 0,334 0,084 

31-40 

21-30 0,205 0,240 0,396 

41-50 ,539(*) 0,257 0,038 

51-60 -0,378 0,316 0,234 

41-50 

21-30 -0,334 0,279 0,234 

31-40 -,539(*) 0,257 0,038 

51-60 -,917(*) 0,347 0,009 

51-60 

21-30 0,583 0,334 0,084 

31-40 0,378 0,316 0,234 

41-50 ,917(*) 0,347 0,009 

26 

21-30 

31-40 -1,161(*) 0,266 0,000 

41-50 -1,561(*) 0,309 0,000 

51-60 -1,447(*) 0,370 0,000 

31-40 

21-30 1,161(*) 0,266 0,000 

41-50 -0,400 0,284 0,162 

51-60 -0,286 0,350 0,416 

41-50 

21-30 1,561(*) 0,309 0,000 

31-40 0,400 0,284 0,162 

51-60 0,114 0,383 0,766 

51-60 

21-30 1,447(*) 0,370 0,000 

31-40 0,286 0,350 0,416 

41-50 -0,114 0,383 0,766 

Devamı arkada 
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Tablo 49’nin devamı 

Madde No (I) yaş (J) yaş Xort (I-J) Sh P 

27 

21-30 

31-40 -,684(*) 0,311 0,030 

41-50 -1,418(*) 0,361 0,000 

51-60 -0,829 0,433 0,058 

31-40 

21-30 ,684(*) 0,311 0,030 

41-50 -,734(*) 0,333 0,029 

51-60 -0,146 0,409 0,722 

41-50 

21-30 1,418(*) 0,361 0,000 

31-40 ,734(*) 0,333 0,029 

51-60 0,589 0,449 0,192 

51-60 

21-30 0,829 0,433 0,058 

31-40 0,146 0,409 0,722 

41-50 -0,589 0,449 0,192 

28 

21-30 

31-40 -,694(*) 0,304 0,024 

41-50 -1,026(*) 0,353 0,004 

51-60 -1,083(*) 0,423 0,012 

31-40 

21-30 ,694(*) 0,304 0,024 

41-50 -0,332 0,325 0,309 

51-60 -0,389 0,400 0,333 

41-50 

21-30 1,026(*) 0,353 0,004 

31-40 0,332 0,325 0,309 

51-60 -0,057 0,438 0,897 

51-60 

21-30 1,083(*) 0,423 0,012 

31-40 0,389 0,400 0,333 

41-50 0,057 0,438 0,897 

29 

21-30 

31-40 -,821(*) 0,254 0,002 

41-50 -1,361(*) 0,295 0,000 

51-60 -1,518(*) 0,353 0,000 

31-40 

21-30 ,821(*) 0,254 0,002 

41-50 -,540(*) 0,272 0,049 

51-60 -,698(*) 0,334 0,039 

41-50 

21-30 1,361(*) 0,295 0,000 

31-40 ,540(*) 0,272 0,049 

51-60 -0,157 0,366 0,669 

51-60 

21-30 1,518(*) 0,353 0,000 

31-40 ,698(*) 0,334 0,039 

41-50 0,157 0,366 0,669 

Devamı arkada 
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Tablo 49’nin devamı 

Madde No (I) yaş (J) yaş Xort (I-J) Sh P 

30 

21-30 

31-40 -,474(*) 0,231 0,043 

41-50 -,636(*) 0,268 0,019 

51-60 -1,302(*) 0,322 0,000 

31-40 

21-30 ,474(*) 0,231 0,043 

41-50 -0,163 0,247 0,512 

51-60 -,828(*) 0,304 0,007 

41-50 

21-30 ,636(*) 0,268 0,019 

31-40 0,163 0,247 0,512 

51-60 -,666(*) 0,333 0,048 

51-60 

21-30 1,302(*) 0,322 0,000 

31-40 ,828(*) 0,304 0,007 

41-50 ,666(*) 0,333 0,048 

31 

21-30 

31-40 -,607(*) 0,268 0,025 

41-50 -1,017(*) 0,311 0,001 

51-60 -1,811(*) 0,372 0,000 

31-40 

21-30 ,607(*) 0,268 0,025 

41-50 -0,409 0,286 0,156 

51-60 -1,204(*) 0,352 0,001 

41-50 

21-30 1,017(*) 0,311 0,001 

31-40 0,409 0,286 0,156 

51-60 -,794(*) 0,386 0,042 

51-60 

21-30 1,811(*) 0,372 0,000 

31-40 1,204(*) 0,352 0,001 

41-50 ,794(*) 0,386 0,042 

32 

21-30 

31-40 -,665(*) 0,195 0,001 

41-50 -1,196(*) 0,227 0,000 

51-60 -1,016(*) 0,272 0,000 

31-40 

21-30 ,665(*) 0,195 0,001 

41-50 -,531(*) 0,209 0,012 

51-60 -0,351 0,257 0,175 

41-50 

21-30 1,196(*) 0,227 0,000 

31-40 ,531(*) 0,209 0,012 

51-60 0,180 0,282 0,525 

51-60 

21-30 1,016(*) 0,272 0,000 

31-40 0,351 0,257 0,175 

41-50 -0,180 0,282 0,525 

Devamı arkada 
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Tablo 49’nin devamı 

Madde No (I) yaş (J) yaş Xort (I-J) Sh P 

35 

21-30 

31-40 -,587(*) 0,230 0,012 

41-50 -1,121(*) 0,268 0,000 

51-60 -,661(*) 0,321 0,042 

31-40 

21-30 ,587(*) 0,230 0,012 

41-50 -,534(*) 0,247 0,032 

51-60 -0,074 0,303 0,807 

41-50 

21-30 1,121(*) 0,268 0,000 

31-40 ,534(*) 0,247 0,032 

51-60 0,460 0,333 0,169 

51-60 

21-30 ,661(*) 0,321 0,042 

31-40 0,074 0,303 0,807 

41-50 -0,460 0,333 0,169 

36 

21-30 

31-40 -,674(*) 0,269 0,014 

41-50 -1,355(*) 0,313 0,000 

51-60 -1,212(*) 0,375 0,002 

31-40 

21-30 ,674(*) 0,269 0,014 

41-50 -,681(*) 0,288 0,020 

51-60 -0,538 0,354 0,132 

41-50 

21-30 1,355(*) 0,313 0,000 

31-40 ,681(*) 0,288 0,020 

51-60 0,143 0,388 0,714 

51-60 

21-30 1,212(*) 0,375 0,002 

31-40 0,538 0,354 0,132 

41-50 -0,143 0,388 0,714 

37 

21-30 

31-40 -1,045(*) 0,312 0,001 

41-50 -1,018(*) 0,363 0,006 

51-60 -1,758(*) 0,435 0,000 

31-40 

21-30 1,045(*) 0,312 0,001 

41-50 0,027 0,334 0,935 

51-60 -0,713 0,411 0,086 

41-50 

21-30 1,018(*) 0,363 0,006 

31-40 -0,027 0,334 0,935 

51-60 -0,740 0,451 0,103 

51-60 

21-30 1,758(*) 0,435 0,000 

31-40 0,713 0,411 0,086 

41-50 0,740 0,451 0,103 

Devamı arkada 
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Tablo 49: de görüldüğü gibi araştırmada elde edilen aritmetik ortalamalarının 

yaş değişkenine bağlı olarak farklılık oluşturup oluşturmadığını test etmek için 

yapılan ANOVA testi sonucunda ortaya çıkan anlamlı farklılıkların hangi alt gruplar 

arasında olduğunu tespit etmek için yapılan POST-HOC LSD test sonucunda 

Yabancılarla karşılaşmaktan rahatsız olurum (1.) madde 21-30 yaş grubu ile 

41-50 yaş grupları arasında p<0,01 düzeyinde 41-50 yaş grubu lehine, 31-40 yaş 

grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 41-50 yaş grubu lehine, 41-

50 yaş grubu 51-60 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 41-50 yaş grubu lehine 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir.  

İstediklerimi yapıp yapamayacağım konusunda kuşku duyuyorum (3.) madde 

21-30 yaş grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,01 düzeyinde 41-50 yaş grubu 

lehine, 31-40 yaş grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 41-50 yaş 

grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir.  

Birlikte çalıştığım insanların yaptığım iş konusunda fikirleri yok (4.) madde 

21-30 yaş grubu ile 31-40 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 31-40 yaş grubu 

Tablo 49’nin devamı 

Madde No (I) yaş (J) yaş Xort (I-J) Sh P 

38 

21-30 

31-40 -,791(*) 0,277 0,005 

41-50 -1,467(*) 0,322 0,000 

51-60 -1,530(*) 0,386 0,000 

31-40 

21-30 ,791(*) 0,277 0,005 

41-50 -,676(*) 0,297 0,025 

51-60 -,739(*) 0,365 0,045 

41-50 

21-30 1,467(*) 0,322 0,000 

31-40 ,676(*) 0,297 0,025 

51-60 -0,063 0,400 0,875 

51-60 

21-30 1,530(*) 0,386 0,000 

31-40 ,739(*) 0,365 0,045 

41-50 0,063 0,400 0,875 
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lehine, 21-30 yaş grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 41-50 yaş 

grubu lehine, 21-30 yaş grubu 51-60 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 51-60 

yaş grubu lehine 31-40 yaş grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,01 düzeyinde 

41-50 yaş grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Yöneticilerimle görüş ayrılıklarım var (5.) madde 21-30 yaş grubu ile 31-40 

yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 31-40 yaş grubu lehine, 21-30 yaş grubu ile 

41-50 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 41-50 yaş grubu lehine, 21-30 yaş 

grubu 51-60 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine 31-40 

yaş grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 41-50 yaş grubu lehine 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir.  

“ Yönetim “  işim arasında yeni taleplerde bulunarak beni oyalar (7.) madde 

21-30 yaş grubu ile 31-40 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 31-40 yaş grubu 

lehine, 21-30 yaş grubu ile 51-60 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 51-60 yaş 

grubu lehine,  istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir 

Yapmam gerekenlerle yaptıklarım arasında çatışma var (8.) madde 21-30 yaş 

grubu ile 31-40 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 31-40 yaş grubu lehine, 21-

30 yaş grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 41-50 yaş grubu 

lehine, 21-30 yaş grubu 51-60 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 51-60 yaş 

grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir 

Sadece yaptığım iş yetersiz olduğu zaman beni hatırlarlar (9.) madde 21-30 

yaş grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 41-50 yaş grubu lehine, 

21-30 yaş grubu ile 51-60 yaş grupları arasında p<0,01 düzeyinde 51-60 yaş grubu 

lehine, 31-40 yaş grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,01 düzeyinde 41-50 yaş 
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grubu lehine 31-40 yaş grubu ile 51-60 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 51-60 

yaş grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir 

Beni etkileyecek olan kararlar veya değişiklikler , bilgim olmadan veya bana 

sorulmadan yapılır (10.) madde 21-30 yaş grubu ile 51-60 yaş grupları arasında 

p<0,001 düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine, 31-40 yaş grubu ile 51-60 yaş grupları 

arasında p<0,001 düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine, 41-50 yaş grubu 51-60 yaş 

grupları arasında p<0,05 düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık tespit edilmiştir 

Yakın olarak çalıştığım mesai arkadaşlarım, benden daha farklı alanlarda 

eğitim yapmışlardır (14.) madde 21-30 yaş grubu ile 51-60 yaş grupları arasında 

p<0,001 düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine, 31-40 yaş grubu ile 51-60 yaş grupları 

arasında p<0,01 düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine, 41-50 yaş grubu 51-60 yaş 

grupları arasında p<0,05 düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık tespit edilmiştir 

Birlikte çalıştığım insanlardan çok az kişisel destek alırım (16.) madde 21-30 

yaş grubu ile 31-40 yaş grupları arasında p<0,01 düzeyinde 31-40 yaş grubu lehine, 

21-30 yaş grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 41-50 yaş grubu 

lehine, 21-30 yaş grubu 51-60 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 51-60 yaş 

grubu lehine 31-40 yaş grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 41-

50 yaş grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir 

 Bir plan üzerinde çalışmak yerine vaktimi onunla ilgili güçlükleri yenmek 

için harcıyorum (17.) madde 21-30 yaş grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,001 

düzeyinde 41-50 yaş grubu lehine, 21-30 yaş grubu ile 51-60 yaş grupları arasında 

p<0,001 düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine, 31-40 yaş grubu 41-50 yaş grupları 
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arasında p<0,01 düzeyinde 41-50 yaş grubu lehine 31-40 yaş grubu ile 51-60 yaş 

grupları arasında p<0,05 düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık tespit edilmiştir 

Fazla mesailer ve / veya hafta sonunu da içine alan iş koşullarım sebebiyle 

ailemin baskısını hissediyorum (18.) madde 21-30 yaş grubu ile 51-60 yaş grupları 

arasında p<0,01 düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine, 31-40 yaş grubu ile 51-60 yaş 

grupları arasında p<0,01 düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine, 41-50 yaş grubu 51-60 

yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık tespit edilmiştir 

Kendi kendime zaman sınırlamaları koyarım (19.) madde 21-30 yaş grubu ile 

31-40 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 31-40 yaş grubu lehine, 21-30 yaş 

grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 41-50 yaş grubu lehine, 21-

30 yaş grubu 51-60 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir 

Saldırgan kişilerle başa çıkmam güç olur (21.) madde 21-30 yaş grubu ile 31-

40 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 31-40 yaş grubu lehine, 21-30 yaş grubu 

ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 41-50 yaş grubu lehine, 21-30 yaş 

grubu ile 51-60 yaş grupları arasında p<0,01 düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir 

Pasif  kişilerle iş yapmakta güçlük çekerim (22.) madde 21-30 yaş grubu ile 

41-50 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 41-50 yaş grubu lehine, 21-30 yaş 

grubu ile 51-60 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine, 31-

40 yaş grubu 51-60 yaş grupları arasında p<0,01 düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir 
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Bir biri ile çakışan sorumluluklar beni güç durumda bırakıyor (23.) madde 

21-30 yaş grubu ile 31-40 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 31-40 yaş grubu 

lehine, 21-30 yaş grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 41-50 yaş 

grubu lehine, 21-30 yaş grubu 51-60 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 51-60 

yaş grubu lehine 31-40 yaş grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 

41-50 yaş grubu lehine 31-40 yaş grubu ile 51-60 yaş grupları arasında p<0,01  

düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir 

Benden küçükler veya çocuklar arasındaki bir çatışmada hakemlik yapmaktan 

rahatsız olurum (25.) madde 31-40 yaş grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,05 

düzeyinde 31-40 yaş grubu lehine, 41-50 yaş grubu ile 51-60 yaş grupları arasında 

p<0,01 düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir 

İş arkadaşlarım ile çatışmaya girmekten kaçınırım (26.) madde 21-30 yaş 

grubu ile 31-40 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 31-40 yaş grubu lehine, 21-

30 yaş grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 41-50 yaş grubu 

lehine, 21-30 yaş grubu 51-60 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 51-60 yaş 

grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir 

Yöneticilerle çatışmaya girmekten kaçınırım (27.) madde 21-30 yaş grubu ile 

31-40 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 31-40 yaş grubu lehine, 21-30 yaş 

grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 41-50 yaş grubu lehine, 31-

40 yaş grubu 41-50 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 41-50 yaş grubu lehine 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir 
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Astlarım ile çatışmaya girmekten kaçınırım (28.) madde 21-30 yaş grubu ile 

31-40 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 31-40 yaş grubu lehine, 21-30 yaş 

grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,01 düzeyinde 41-50 yaş grubu lehine, 21-

30 yaş grubu 51-60 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir 

Karmaşık işler canımı sıkar (29.) madde 21-30 yaş grubu ile 31-40 yaş 

grupları arasında p<0,01 düzeyinde 31-40 yaş grubu lehine, 21-30 yaş grubu ile 41-

50 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 41-50 yaş grubu lehine, 21-30 yaş grubu 

51-60 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine 31-40 yaş 

grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 41-50 yaş grubu lehine 31-40 

yaş grubu ile 51-60 yaş grupları arasında p<0,05  düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir 

Kişisel ihtiyaçlarım ile iş yerimin beklentileri çatışma halindedir (30.) madde 

21-30 yaş grubu ile 31-40 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 31-40 yaş grubu 

lehine, 21-30 yaş grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 41-50 yaş 

grubu lehine, 21-30 yaş grubu 51-60 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 51-60 

yaş grubu lehine 31-40 yaş grubu ile 51-60 yaş grupları arasında p<0,01 düzeyinde 

51-60 yaş grubu lehine 41-50 yaş grubu ile 51-60 yaş grupları arasında p<0,05  

düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir 

Gürültülü çevrem beni rahatsız ediyor (31.) madde 21-30 yaş grubu ile 31-40 

yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 31-40 yaş grubu lehine, 21-30 yaş grubu ile 

41-50 yaş grupları arasında p<0,01 düzeyinde 41-50 yaş grubu lehine, 21-30 yaş 

grubu 51-60 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine 31-40 
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yaş grubu ile 51-60 yaş grupları arasında p<0,01 düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine 

41-50 yaş grubu ile 51-60 yaş grupları arasında p<0,05  düzeyinde 51-60 yaş grubu 

lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir 

Bir iş üzerinde dikkatimi toplamakta güçlük çekiyorum (32.) madde 21-30 

yaş grubu ile 31-40 yaş grupları arasında p<0,01 düzeyinde 31-40 yaş grubu lehine, 

21-30 yaş grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 41-50 yaş grubu 

lehine, 21-30 yaş grubu 51-60 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 51-60 yaş 

grubu lehine 31-40 yaş grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 41-50 

yaş grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir 

Hissettiklerimi söylemekte güçlük çekiyorum (35.) madde 21-30 yaş grubu 

ile 31-40 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 31-40 yaş grubu lehine, 21-30 yaş 

grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 41-50 yaş grubu lehine, 21-

30 yaş grubu 51-60 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine 

31-40 yaş grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 41-50 yaş grubu 

lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir 

Çalıştığım yerin fiziki havası beni rahatsız ediyor (36.) madde 21-30 yaş 

grubu ile 31-40 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 31-40 yaş grubu lehine, 21-

30 yaş grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 41-50 yaş grubu 

lehine, 21-30 yaş grubu 51-60 yaş grupları arasında p<0,01 düzeyinde 51-60 yaş 

grubu lehine 31-40 yaş grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 41-50 

yaş grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir 

Oldukça gürültülü bir yerde çalışıyorum (37.) madde 21-30 yaş grubu ile 31-

40 yaş grupları arasında p<0,01 düzeyinde 31-40 yaş grubu lehine, 21-30 yaş grubu 

ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,01 düzeyinde 41-50 yaş grubu lehine, 21-30 yaş 
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grubu 51-60 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 51-60 yaş grubu lehine  

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir 

Oturduğum yerdeki çevre kirliliği beni rahatsız ediyor (38.) madde 21-30 yaş 

grubu ile 31-40 yaş grupları arasında p<0,01 düzeyinde 31-40 yaş grubu lehine, 21-

30 yaş grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 41-50 yaş grubu 

lehine, 21-30 yaş grubu 51-60 yaş grupları arasında p<0,001 düzeyinde 51-60 yaş 

grubu lehine 31-40 yaş grubu ile 41-50 yaş grupları arasında p<0,05 düzeyinde 41-50 

yaş grubu lehine 31-40 yaş grubu ile 51-60 yaş grupları arasında p<0,05  düzeyinde 

51-60 yaş grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir 
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3.1.6. Öğretmenlerin Verdikleri Cevapların Aritmetik Ortalamaların Ünvan 

Değişkenine Bağlı Olarak Farklılık Oluşturup Oluşturmadığını Test Etmek İçin 

Yapılan Bağımsız Gruplar “T” Testi Değerleri 

Tablo 50: Öğretmenlerin Verdikleri Cevapların Aritmetik Ortalamaların Ünvan 

Değişkenine Bağlı Olarak Farklılık Oluşturup Oluşturmadığını Test Etmek İçin 

Yapılan Bağımsız Gruplar “T” Testi Değerleri 

  t-testi 

 No Unvan N Xort SS    SHx T     Sd P 

1 Sınıf 
Öğretmeni 

65 1,82 0,934 0,116 0,503 115,000 0,616

Branş 
Öğretmeni 

52 1,73 0,866 0,120  

2 Sınıf 
Öğretmeni 

65 2,42 0,917 0,114 0,860 115,000 0,392 

Branş 
Öğretmeni 

52 2,27 0,910 0,126  

3 Sınıf 
Öğretmeni 

65 2,18 0,900 0,112 

1,537

 

115,000 0,127 

Branş 
Öğretmeni 

52 1,94 0,777 0,108  

 

4 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 2,14 0,966 0,120 

-0,08 

 

115,000 0,933

Branş 
Öğretmeni 

52 2,15 0,998 0,138    

 

5 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 2,22 0,927 0,115 -0,42 115,000 0,671

Branş 
Öğretmeni 

52 2,29 0,915 0,127    

 

6 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 2,06 0,950 0,118 -2,12 115,000 0,036

Branş 
Öğretmeni 

52 2,44 0,978 0,136  

 

7 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 1,85 0,922 0,114 -0,55 115,000 0,583

Branş 
Öğretmeni 

52 1,94 0,958 0,133 
Devamı arkada
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Tablo 50’in devamı 

 No Unvan N Xort SS    SHx T     Sd P 

 

8 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 2,23 1,042 0,129 1,585 115,000 0,116

Branş 
Öğretmeni 

52 1,92 1,045 0,145  

 

9 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 2,23 1,086 0,135 1,800 115,000 0,074

Branş 
Öğretmeni 

52 1,88 0,963 0,134  

 

10 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 1,88 1,166 0,145 0,704 115,000 0,483

Branş 
Öğretmeni 

52 1,73 1,050 0,146  

 

11 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 2,68 1,147 0,142 -0,55 115,000 0,581

Branş 
Öğretmeni 

52 2,79 0,997 0,138 -  

 

12 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 3,65 1,138 0,141 1,158 115,000 0,249

Branş 
Öğretmeni 

52 3,40 1,107 0,154  

 

13 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 1,31 0,610 0,076 0,000 115,000 1,000

Branş 
Öğretmeni 

52 1,31 0,643 0,089  

 

14 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 1,94 1,184 0,147 -2,15 115,000 0,033

Branş 
Öğretmeni 

52 2,42 1,242 0,172  

 

15 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 1,60 0,862 0,107 0,023 115,000 0,982

Branş 
Öğretmeni 

52 1,60 0,975 0,135  

 

16 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 2,45 1,061 0,132 -0,56 115,000 0,575

Branş 
Öğretmeni 

52 2,56 1,074 0,149  

Devamı arkada
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Tablo 50’in devamı 

 No Unvan N Xort SS    SHx T     Sd P 

 

17 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 2,71 0,964 0,120 0,725 115,000 0,470

Branş 
Öğretmeni 

52 2,58 0,977 0,136  

 

18 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 1,48 0,850 0,105 1,036 115,000 0,302

Branş 
Öğretmeni 

52 1,33 0,678 0,094  

 

19 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 2,51 1,134 0,141 -2,03 115,000 0,044

Branş 
Öğretmeni 

52 2,94 1,162 0,161  

 

20 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 3,08 1,361    0,169 3,186 115,000 0,002

Branş 
Öğretmeni 

52 2,31 1,213 0,168  

 

21 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 2,52 0,970 0,120 -0,82 115,000 0,414

Branş 
Öğretmeni 

52 2,69 1,261 0,175  

 

22 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 3,20 1,162 0,144 -0,56 115,000 0,573

Branş 
Öğretmeni 

52 3,33 1,264 0,175  

 

23 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 3,05 0,991 0,123 1,612 115,000 0,110

Branş 
Öğretmeni 

52 2,73 1,122 0,156  

 

24 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 2,66 1,450 0,180 -0,32 115,000 0,748

Branş 
Öğretmeni 

52 2,75 1,507 0,209  

 

25 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 1,80 1,093 0,136 -0,62 115,000 0,535

Branş 
Öğretmeni 

52 1,92 1,026 0,142  

Devamı arka sayfada
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Tablo 50’in devamı 

 No Unvan N Xort SS    SHx T     Sd P 

 

26 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 3,78 1,317 0,163 -0,25 115,000 0,798

Branş 
Öğretmeni 

52 3,85 1,258 0,175  

 

27 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 3,45 1,426 0,177 0,233 115,000 0,816

Branş 
Öğretmeni 

52 3,38 1,416 0,196  

 

28 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 3,45 1,347 0,167 0,394 115,000 0,694

Branş 
Öğretmeni 

52 3,35 1,385 0,192  

 

29 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 3,54 1,288 0,160 -1,02 115,000 0,309

Branş 
Öğretmeni 

52 3,77 1,113 0,154  

 

30 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 1,91 1,086 0,135 -0,66 115,000 0,509

Branş 
Öğretmeni 

52 2,04 1,028 0,143  

 

31 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 2,49 1,239 0,154 -0,84 115,000 0,399

Branş 
Öğretmeni 

52 2,69 1,307 0,181  

 

32 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 2,09 0,931 0,115 -0,45 115,000 0,647

Branş 
Öğretmeni 

52 2,17 0,964 0,134  

 

33 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 2,57 1,346 0,167 0,279 115,000 0,781

Branş 
Öğretmeni 

52 2,50 1,321 0,183  

 

34 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 2,95 1,419 0,176 -0,81 115,000 0,417

Branş 
Öğretmeni 

52 3,17 1,478 0,205  

Devamı arkada
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Tablo 50’in devamı 

 No Unvan N Xort SS    SHx T     Sd P 

 

35 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 2,51 1,174 0,146 1,313 115,000 0,192

Branş 
Öğretmeni 

52 2,25 0,883 0,122  

 

36 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 2,28 1,281 0,159 -0,70 115,000 0,481

Branş 
Öğretmeni 

52 2,44 1,227 0,170  

 

37 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 2,25 1,415 0,175 -2,97 115,000 0,004

Branş 
Öğretmeni 

52 3,02 1,379 0,191  

 

38 

Sınıf 
Öğretmeni 

65 2,31 1,298 0,161 -1,10 115,000 0,273

Branş 
Öğretmeni 

52 2,58 1,334 0,185   

 

Tablo 50: de görüldüğü gibi araştırmada elde edilen aritmetik ortalamaların 

unvan değişkenine bağlı olarak farklılık oluşturup oluşturmadığını test etmek için 

yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda, 6,14 ve 19. Maddelerde p<0,05 

düzeyinde branş öğretmenlerinin lehine 20. Maddede p<0,01 düzeyinde sınıf 

öğretmenleri lehine 37. Maddede p<0,01 düzeyinde branş öğretmenlerinin lehine 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,3

5,36 ve 38. Maddelerde istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir.    
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 BÖLÜM IV  

                    SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

4.1. Sonuçlar 

Madde 1’de: Öğretmenler, yabancılarla karşılaşmaktan kaynaklı stresi düşük 

düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 2’de: Öğretmenler, bir grup önünde konuşmaktan kaynaklı stresi orta  

düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 3’de: Öğretmenler, istediklerimi yapıp yapamayacağım konusunda kuşku 

duymaktan kaynaklı stresi düşük düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 4’de: Öğretmenler, İstediklerimi yapıp yapamayacağım konusunda kuşku 

duymaktan kaynaklı stresi düşük düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 5’de: Öğretmenler, yöneticilerimle görüş ayrılıklarım var kaynaklı stresi orta 

düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 6’da: Öğretmenler, işte zamanımı alan bir birileri ile çatışanlardır kaynaklı 

stresi orta düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 7’de: Öğretmenler, “ yönetim “  işim arasında yeni taleplerde bulunarak beni 

oyalar kaynaklı stresi düşük düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 8’de: Öğretmenler, yapmam gerekenlerle yaptıklarım arasında çatışma var 

kaynaklı stresi düşük düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 
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Madde 9’da: Öğretmenler, sadece yaptığım iş yetersiz olduğu zaman beni hatırlarlar 

kaynaklı stresi düşük düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 10’da: Öğretmenler, beni etkileyecek olan kararlar veya değişiklikler, bilgim 

olmadan veya bana sorulmadan yapılır kaynaklı stresi düşük düzeyde 

algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 11’de: Öğretmenler, yapılacak olan işim çok ve çok az zamanım var kaynaklı 

stresi orta düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 12’de: Öğretmenler, işimde yaptıklarımdan /gösterdiklerimden  daha fazla 

niteliklerimin olduğunu düşünüyorum kaynaklı stresi yüksek düzeyde 

algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 13’de: Öğretmenler, yapmakta olduğum iş için yetersiz olduğumu 

düşünüyorum kaynaklı stresi düşük düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 14’de: Öğretmenler, yakın olarak çalıştığım mesai arkadaşlarım, benden daha 

farklı alanlarda eğitim yapmışlardır kaynaklı stresi düşük düzeyde algılamaktadırlar 

diyebiliriz. 

Madde 15’de: Öğretmenler, iş yerimdeki insanlarla veya ailemle olan çatışmaları 

çözümleyemem kaynaklı stresi düşük düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 16’da: Öğretmenler, birlikte çalıştığım insanlardan çok az kişisel destek 

alırım kaynaklı stresi orta düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 17’de: Öğretmenler, bir plan üzerinde çalışmak yerine vaktimi onunla ilgili 

güçlükleri yenmek için harcıyorum kaynaklı stresi orta düzeyde algılamaktadırlar 

diyebiliriz. 
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Madde 18’de: Öğretmenler, fazla mesailer ve / veya hafta sonunu da içine alan iş 

koşullarım sebebiyle ailemin baskısını hissediyorum kaynaklı stresi düşük düzeyde 

algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 19’da: Öğretmenler, kendi kendime zaman sınırlamaları koyarım.kaynaklı 

stresi orta düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 20’de: Öğretmenler, daha alt derecedeki kişilere veya çocuklara olumsuz bir 

şey söyleyemem kaynaklı stresi orta düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 21’de: Öğretmenler, saldırgan kişilerle başa çıkmam güç olur kaynaklı stresi 

orta düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 22’de: Öğretmenler, pasif kişilerle iş yapmakta güçlük çekerim kaynaklı 

stresi yüksek düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 23’de: Öğretmenler, bir biri ile çakışan sorumluluklar beni güç durumda 

bırakıyor kaynaklı stresi yüksek düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 24’de: Öğretmenler, yaşıtlarım veya meslektaşlarım arasındaki bir çatışmada 

hakemlik yapmaktan rahatsız olurum kaynaklı stresi orta düzeyde algılamaktadırlar 

diyebiliriz. 

Madde 25’de: Öğretmenler, benden küçükler veya çocuklar arasındaki bir çatışmada 

hakemlik yapmaktan rahatsız olurum kaynaklı stresi düşük düzeyde algılamaktadırlar 

diyebiliriz. 

Madde 26’da: Öğretmenler, iş arkadaşlarım ile çatışmaya girmekten kaçınırım 

kaynaklı stresi yüksek düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 
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Madde 27’de: Öğretmenler, yöneticilerle çatışmaya girmekten kaçınırım kaynaklı 

stresi yüksek düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 28’de: Öğretmenler, astlarım ile çatışmaya girmekten kaçınırım kaynaklı 

stresi yüksek düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 29’da: Öğretmenler, karmaşık işler canımı sıkar kaynaklı stresi yüksek 

düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 30’da: Öğretmenler, kişisel ihtiyaçlarım ile iş yerimin beklentileri çatışma 

halindedir kaynaklı stresi düşük düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 31’de: Öğretmenler, gürültülü çevrem beni rahatsız ediyor kaynaklı stresi orta 

düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 32’de: Öğretmenler, bir iş üzerinde dikkatimi toplamakta güçlük çekiyorum 

kaynaklı stresi düşük düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 33’de: Öğretmenler, eşimin benden bir çok beklentileri var kaynaklı stresi 

orta düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 34’de: Öğretmenler, ebeveynimin sağlığı ile ilgilenmem gerekiyor kaynaklı 

stresi yüksek düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 

Madde 35’de: Öğretmenler, hissettiklerimi söylemekte güçlük çekiyorum kaynaklı 

stresi orta düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz 

Madde 36’da: Öğretmenler, çalıştığım yerin fiziki havası beni rahatsız ediyor 

kaynaklı stresi orta düzeyde algılamaktadırlar diyebiliriz. 
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 Elde edilen bulgular ışığında “karmaşık işler canımı sıkar” maddesi 3.64 

ortalama ile en yüksek düzeyde stres oluşturduğu ,”yapmakta olduğum iş için 

yetersiz olduğumu düşünüyorum” maddesi 1.31 ile en az stres oluşturduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Buna göre öğretmenlerin en büyük stres sebebi, karmaşık işler iken, en 

az stres kaynağı ise mesleki yetersizliklerinden kaynaklanmaktadır. Ölçeğin 

tamamında elde edilen aritmetik ortalama ise 2,46’dır (Xort=2,46   SS=0,37) . Bu 

bulgulara gore öğretmenler çeşitli değişkenlerden kaynaklanan stresle 

yaşamaktadırlar denilebilir. 

Araştırmada elde edilen aritmetik ortalamaların cinsiyet değişkenine bağlı 

olarak farklılık oluşturup oluşturmadığını test etmek için yapılan bağımsız gruplar t 

testi sonucunda, 1, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 27, 28 ve 34. maddelerde  p<0,05 düzeyinde 

erkeklerin lehine, 3, 22, 26, 31, 35 ve 37. Maddelerde p<0,01 düzeyinde erkeklerin 

lehine, 4, 5, 8, 9, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 32, 36 ve 38. Maddelerde p<0,001 düzeyinde 

erkeklerin lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 2, 12, 13, 18, 

20, 24, 25, 30 ve 33. maddelerde istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmemiştir.   Cinsiyet değişkeni erkeklerin lehine sonuçlar verdiği için, erkekler 

yukarıda sayılan maddelerde belirtilen konularda kadınlardan  daha fazla strese 

girmektedir diyebiliriz. Buna göre cinsiyet değişkeni öğretmenlerin stres algılamasını 

etkileyen bir faktördür denilebilir. 

Araştırmada elde edilen aritmetik ortalamaların kıdem değişkenine bağlı 

olarak farklılık oluşturup oluşturmadığını test etmek için yapılan ANOVA testi 

sonucunda ortaya çıkan anlamlı farklılıkların hangi alt gruplar arasında olduğunu 

tespit etmek için yapılan Post-Hoc LSD test sonucunda elde edilen bulgulara göre ( 

10 maddede p<0,05 düzeyinde, 6 madde de p<0,01 düzeyinde, 13 madde de p<0,001 

düzeyinde toplam 29 madde de anlamlı farklılık tespit edildi)  , kıdem yılı arttıkça, 



162 
 

öğretmenlerin stresle ilgili algılarının arttığı görülmektedir. Buna göre kıdem yılı 

öğretmenlerin stresini artırıcı (olumsuz etkileyen) bir faktördür denilebilir. 

Araştırmada elde edilen aritmetik ortalamaların mezuniyet değişkenine bağlı 

olarak farklılık oluşturup oluşturmadığını test etmek için yapılan ANOVA testi 

sonucunda ortaya çıkan anlamlı farklılıkların hangi alt gruplar arasında olduğunu 

tespit etmek için yapılan Post-Hoc LSD test sonucunda elde edilen bulgulara göre (9 

maddede p<0,05 düzeyinde, 4 madde de p<0,01 düzeyinde, 1 madde de p<0,001 

düzeyinde toplam 14 madde de anlamlı farklılık tespit edildi) öğretmenlerin 

mezuniyet derecesi arttıkça strese ilişkin algılarında da artma görülmektedir. Ancak 

bu tüm maddelerde görülmemektedir. Bundan dolayı mezuniyet değişkeni stres 

faktörünü bazı yönleri ile artırıcı (olumsuz etkileyici) etki yapmaktadır ancak tüm 

yönleri ile artırıcı etki yapmamaktadır denilebilir.  

Araştırmada elde edilen aritmetik ortalamaların yaş değişkenine bağlı olarak  

farklılık oluşturup oluşturmadığını test etmek için yapılan ANOVA testi sonucunda 

3,18,19,25,28. Maddelerde p<0,05 düzeyinde, 1,7,8,14,21,22,27,30 ve 35. 

Maddelerde p<0,01 düzeyinde, 4,5,9,10,16,17,23,26,29,31,32,36,37 ve 38. 

Maddelerde p<0,001 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

2,6,11,12,13,15,20,24,33 ve 34. Maddelerde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

tespit edilmemiştir. Buna göre öğretmenlerin yaş düzeyi arttıkça stres düzeyleri ve 

strese verdikleri tepkilerin arttığı söylenebilir.  

Araştırmada elde edilen aritmetik ortalamaların unvan değişkenine bağlı 

olarak farklılık oluşturup oluşturmadığını test etmek için yapılan bağımsız gruplar t 

testi sonucunda, 6,14 ve 19. Maddelerde p<0,05 düzeyinde branş öğretmenlerinin 

lehine 20. Maddede p<0,01 düzeyinde sınıf öğretmenleri lehine 37. Maddede p<0,01 

düzeyinde branş öğretmenlerinin lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 
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edilmiştir.1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,

32,33,34,35,36 ve 38. Maddelerde istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmemiştir. Bu sonuca göre unvanın öğretmenlerin stres düzeylerini arttırıcı 

herhangi olumsuz bir etkisinin olmadığı söylenebilir.   

4.2. Tartışma   

Sarı’nın (2005)  yapmış olduğu “ilköğretim öğretmenlerinin stres düzeylerini 

etkileyen etkenlere ilgili algıları (Denizli ili örneği)” konulu araştırmasında 

“öğrencilerin başarı durumlarının düşük olması” öğretmenlerde stres yaratan 

faktörlerin başında geldiği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada ise öğretmenlerde stres 

yaratan faktörlerin başında karmaşık işler gelmekte iken en az stres yaratan yaptıkları 

işlerindeki yetersizlikleri oldukları tespit edilmiştir.  

Öztürk (1995) yapmış olduğu ilkokul öğretmenlerinin çalıştıkları okulun 

iklimine ilişkin algıları ile stres düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırdığı çalışmasında 

deneklerin, çalıştıkları okulun iklimini algıları ile stres düzeyleri arasında negatif bir 

ilişki olduğunu saptamıştır. Bu araştırmada da öğretmenlerin okul iklimini algıları ile 

stres düzeyleri arasında negatif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

İstengel (2006) rehber öğretmenlerin kişilik özellikleri ile iş stresleri 

arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Araştırma sonucunda, rehber öğretmenlerin iş 

stresleri ile demografik özelliklerinden yaş, meslekî kıdem, çalıştığı okul türü, 

çalıştığı kurum türü, sorumlu olduğu öğrenci sayısı ve kurumda rehber öğretmen 

sayısına göre, anlamlı bir farklılık olduğu, ancak cinsiyet, mezuniyet alanı ve 

mezuniyet durumuna göre anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur. Bu 

araştırmada ise, öğretmenlerin mezuniyet derecesi arttıkça strese ilişkin algılarında 
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da artma görülürken, cinsiyet değişkeninin erkeklerin lehine sonuçlandığı tespit 

edilmiştir. 

4.3. Uygulamacılara Öneriler  

Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda su öneriler geliştirilebilir; 

1. Aile ve çalışma ortamında yaşanılabilecek sorunların daha kolay çözümü ve 

asılmasını sağlayacak, sosyal ilişkileri geliştirici hizmet içi eğitim programları 

planlanıp, uygulanabilir. 

2. Çevre ilişkilerinde ve kendini yorumlamada sorun yasayan öğretmenleri 

desteklemek amacıyla, kurumsal bünye içerisinde açılabilecek hitabet, diksiyon, 

kendini tanıma, düşünce ve duygularını ifade etme becerisini geliştirici rehberlik 

hizmetleri ve kurslar yoluyla öğretmenlerin yasadıkları stres faktörleri azaltılmalıdır.  

3. Velilerle ilgili stresi en aza indirgeyebilmek için velilere çocuğun eğitiminin 

sadece okulla sınırlı olmadığını benimsetmek ve okulla işbirliği içinde olmalarını 

sağlamak için etkinlikler yapılmalıdır. 

4. Okullardaki denetlemelerin yol göstericilik ve süreci geliştirmeye yönelik bir 

anlayışla uygulanması sağlanmalıdır. 

5. Öğretmenlerin örgütsel yapılanma içerisinde görev ve sorumlulukları açıkça 

belirtilmeli, eğitim-öğretim dışı fazla iş yükü verilmemelidir. 

6. Öğretmenlerin belirli yaşam standartlarına ulaşabilmeleri için maaşları artırılmalı 

ve öğretmenlik mesleğinin statüsü yükseltilmelidir. 

7. İlköğretim programında değişiklik yapıldığında öğretmenleri bilgilendirmek için 

yeterli düzeyde hizmet içi eğitim verilmelidir. 
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8. Sınıflardaki öğrenci sayıları belli bir düzeyin altında tutulmalı, okul yönetimi; 

sınıfların temizliği, ısınması, araç-gereç yetersizliği gibi okulun fiziksel koşullarını 

iyileştirmelidir. 

9. Öğretmenler arasında işbirliği yetersizliği, geçimsizlik, dedikodu, rekabet gibi 

olumsuzlukları engellemek için öğretmenlere davranış ve insan ilişkileri konusunda 

hizmet içi eğitim verilmelidir. 

4.4.  Araştırma Yapacaklara Öneriler  

1.   İlköğretimin ikinci kademesindeki öğretmenlere yapılacak olan  özgün bir 

çalışma faydalı olabilir. 

2.   İlköğretimde görev yapan yöneticilere yapılacak bir araştırmada öğretmenlerle 

yöneticilerin aynı paydaşlar karşısında stres olup olmadıkları tespit edilebilir. 

3.      Öğretmenlerde stres yaratan unsurlar ve çözüm önerileri bu alanda yapılacak 

çalışmaların artması ile daha faydalı olabilir. 

4. Öğretmenlerde en fazla stres yaratan sosyal çevre faktörünün nedenleri daha 

ayrıntılı olarak araştırılabilir. 
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EK - 1  
 
 

 
İLKÖĞRETİM OKULU BİRİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİ 
ETKİLEYEN STRES FAKTÖRLERİ  

 
 
 

ARAÇ FORMU 
 
 
 

Sayın meslektaşım; 
 
 

Bu araç, İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin etkilendikleri stres faktörlerini 
belirlemeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Araç sorularına vereceğiniz samimi ve 
içten cevaplarınızla yapılacak olan araştırmalara önemli katkı sağlamış olacaksınız. 
Araştırmalardan elde edilen veriler araştırmacı tarafından, yalnızca akademik 
amaçlarla kullanılacaktır. Size ilişkin olarak yapılan resmi denetleme ve 
değerlendirmelere kesinlikle etki etmeyecektir. Bu nedenle araç formlarına adınız ve 
soyadınızı yazmanıza gerek yoktur. 
 

Araç formunu uygun biçimde doldurabilmek için ilgili açıklamaları dikkatlice 
okumanızda fayda vardır. 
 

Siz değerli öğretmenlerimize yönelik olarak yapılacak bu araştırmaya destek 
olmak için göstereceğiniz çaerkeka içtenlikle teşekkür eder, görevinizde başarılar 
dilerim. 

 
    Hüseyin PİLATİN 

            M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Yüksek Lisans Öğrencisi 
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FORM – 1 

 

Araçi Cevaplandıranların Bireysel Özelliklerini Belirleme Araçi  

Açıklama :  

 

Bu formda araçleri cevaplandıranların bireysel özellikleri ile ilgili verilerin 

elde edilmesi amaçlanmıştır. Bunun için aşağıda yer alan sorulardan her birini 

inceleyiniz. Her bir soru ile ilgili olarak, o sorunun yanında yer alan kutucuklardan 

durumunuza uygun olanın içine “ x “ işareti koyarak formu doldurunuz. 

 

1 ) CİNSİYETİNİZ  

1—Kadın 

2-- Erkek 

   

2 ) YAŞINIZ  

       1-- 21 – 30                   

       2-- 31 - 50                    

       3-- 51 – 60                    

      4-- 60 ve daha fazla       
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3 ) MEZUN OLDUĞUNUZ OKUL  

 

  1-- İlköğretim Okulu   

 2-- 2 – 3 Yıllık Eğitim Enstitüsü  

 3-- Eğitim Fakültesi 

                     4-- Diğer Fakülte veya 4 Yıllık Yüksek Okul 

 

4 ) ÜNVANINIZ  

 1-- Sınıf Öğretmeni  

                     2-- Branş Öğretmeni      

 

5 ) MESLEKİ KIDEMİNİZ 

1-- 1 – 10 yıl                                                        

   2-- 11 – 20 yıl                                   

   3-- 21 – 30 yıl 

4-- 31 yıl ve daha fazla 
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( EK - 1 Devam) 
Stres Faktörleri  :  
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u 
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  Stres  Faktörleri 

(1
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sl
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er
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m
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 1  Yabancılarla karşılaşmaktan rahatsız olurum..      

 2  Bir grup önünde konuşurken rahatsız olurum.      

 3  İstediklerimi yapıp yapamayacağım konusunda kuşku 
duyuyorum. 

     

 4  Birlikte çalıştığım insanların yaptığım iş konusunda fikirleri yok.      

 5  Yöneticilerimle görüş ayrılıklarım var.      

 6  İşte zamanımı alan bir birileri ile çatışanlardır.      

 7  “ Yönetim “  işim arasında yeni taleplerde bulunarak beni oyalar.      

 8  Yapmam gerekenlerle yaptıklarım arasında çatışma var.      

 9  Sadece yaptığım iş yetersiz olduğu zaman beni hatırlarlar.      

 10  Beni etkileyecek olan kararlar veya değişiklikler , bilgim 
olmadan veya bana sorulmadan yapılır. 

     

 11  Yapılacak olan işim çok ve çok az zamanım var.      

 12  İşimde yaptıklarımdan /gösterdiklerimden  daha fazla 
niteliklerimin olduğunu düşünüyorum. 

     

 13  Yapmakta olduğum iş için yetersiz olduğumu düşünüyorum.      

 14  Yakın olarak çalıştığım mesai arkadaşlarım, benden daha farklı 
alanlarda eğitim yapmışlardır. 
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 15 İş yerimdeki insanlarla veya ailemle olan çatışmaları 
çözümleyemem 

 16  Birlikte çalıştığım insanlardan çok az kişisel destek alırım.      

 17  Bir plan üzerinde çalışmak yerine vaktimi onunla ilgili güçlükleri 
yenmek için harcıyorum. 

     

 18  Fazla mesailer ve / veya hafta sonunu da içine alan iş koşullarım 
sebebiyle ailemin baskısını hissediyorum.  

     

 19  Kendi kendime zaman sınırlamaları koyarım.      

 20  Daha alt derecedeki kişilere veya çocuklara olumsuz bir şey 
söyleyemem. 

     

 21  Saldırgan kişilerle başa çıkmam güç olur.      

 22  Pasif  kişilerle iş yapmakta güçlük çekerim.      

 23  Bir biri ile çakışan sorumluluklar beni güç durumda bırakıyor.      

 24  Yaşıtlarım veya meslektaşlarım arasındaki bir çatışmada 
hakemlik yapmaktan rahatsız olurum. 

     

 25  Benden küçükler veya çocuklar arasındaki bir çatışmada 
hakemlik yapmaktan rahatsız olurum. 

     

 26  İş arkadaşlarım ile çatışmaya girmekten kaçınırım.      

 27  Yöneticilerle çatışmaya girmekten kaçınırım.      

 28  Astlarım ile çatışmaya girmekten kaçınırım.      

 29  Karmaşık işler canımı sıkar.      

 30  Kişisel ihtiyaçlarım ile iş yerimin beklentileri çatışma halindedir.      

 31  Gürültülü çevrem beni rahatsız ediyor.      

 32  Bir iş üzerinde dikkatimi toplamakta güçlük çekiyorum.      

 33  Eşimin benden bir çok beklentileri var.      

 34  Ebeveynimin sağlığı ile ilgilenmem gerekiyor.      

 35  Hissettiklerimi söylemekte güçlük çekiyorum.      

 36  Çalıştığım yerin fiziki havası beni rahatsız ediyor.      

 37  Oldukça gürültülü bir yerde çalışıyorum.      

 38  Oturduğum yerdeki çevre kirliliği beni rahatsız ediyor.      
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Ek 2: Araştırma Yapılan Okullar Listesi 
 

Akdağmadeni İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 

1. 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu, 

2. Namık Kemal İlköğretim Okulu, 

3. Atatürk İlköğretim Okulu, 

4. Kaymakam Mehmet Tahir İlköğretim Okulu, 

5. Yusuf Ziya İlköğretim Okulu. 

6. Mehmet Kaplan  İlköğretim Okulu 
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Ek 4:  ÖZGEÇMİŞ 
 

1983 Çorum doğumlu olan Hüseyin PİLATİN,  ilköğretimini  Albayrak 
İlkokulu’nda (1995), orta öğretimini Çorum Anadolu Lisesi’nde (2002)  yaptı. 
 

Lisans eğitimini 2007 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği 
bölümünde tamamladı. 
 

2007 yılında sınıf öğretmeni olarak İstanbul’a atandı.  
 

2008 yılında başladığı lisansüstü eğitimine Maltepe Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında devam etmektedir. 
 

2008 yılında Eş durumu özür grubu atamasında Yozgat Akdağmadeni’ne 
atandı.  

 
Halen Yozgat Akdağmadeni Temurşeyh İlköğretim Okulu’nda müdür yetkili 

sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadır. 
 
 

 

 

 

  

 




