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ÖZET 

Bu araĢtırmada; özel ve devlet okullarında çalıĢan okulöncesi 

öğretmenlerinin, demografik değiĢkenlere bağlı olarak tükenmiĢlik ve anksiyete 

düzeyleri araĢtırılmıĢtır. 

AraĢtırmaya Ġstanbul‟un çeĢitli ilçelerinden Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı 

özel ve devlet okullarında en az 1 sene görev yapmıĢ olan 92‟si kadın 8‟i erkek 100 

okul öncesi öğretmen katılmıĢtır. 

AraĢtırmada demografik özelliklerin belirlenebilmesi için araĢtırmacı 

tarafından oluĢturulan “KiĢisel Bilgi Formu” ,tükenmiĢlik düzeyini ölçmeye yarayan 

“Maslach TükenmiĢlik Envanteri” ve anksiyete düzeyini ölçmeye yarayan “Beck 

Anksiyete Ölçeği” kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmada bağımsız değiĢken özel ve devlet okulunda çalıĢan okulöncesi 

öğretmenlerinin demografik değiĢkenleri (yaĢ, cinsiyet, medeni hal ve iĢ tecrübesi), 

bağımlı değiĢkenler ise tükenmiĢlik ve anksiyete düzeyleridir. 

AraĢtırmada elde edilen verilerin analizinde Spearman Korelasyonu, Ki-

Kare analizi ve Kruskal-Wallis testi uygulanmıĢtır. 

Yapılan istatiksel analizlerin sonucunda; tükenmiĢlik faktörleri ile anksiyete 

arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Bunun yanında özel okullar ve devlet 

okullarında çalıĢanların demografik değiĢkenlere göre bu iki kavramın düzeyleri, 

iliĢkileri birbirinden farklı olarak bulunmuĢ, bu iliĢkiler detaylı tablolar ve 

açıklamalarla ifade edilmiĢtir. 

ANAHTAR KELĠMELER: TükenmiĢlik ,Anksiyete, Okulöncesi Öğretmen 
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ABSTRACT 

 

This research is based on the levels of anxiety and burnout levels of 

kindergarden teachers working in both government and private schools depending on 

their demographic variables. 

The research was made with a total of 100 teachers, 92 women and 8 men,  

living in different districts of Ġstanbul that has worked at least a year in government 

and private schools of Education Ministry. 

There are three scales used by the researcher: “Personal Information Form” 

formed by the researcher to specify the demographic details “Maslach Burnout 

Inventory” used to measure the burnout level, “Beck Anxiety Scale” used to measure 

the anxiety level. 

The independent variables of the research are the demographic variables of 

kindergarden teachers working in government and private schools. The dependent 

variables of the research are the levels of burnout and anxiety. 

As analysis of data fetched from the research, Spearman Correlation, Chi-

Square and Kruskal-Wallis were used.  

As a result of the statistical analysis a significant relationship is found 

between burnout factors and anxiety. Also differences were found between the levels 

and relations of these two factors, the levels of these between private schools and 

government schools. These relations were explained in detail by using tables and 

explanations. 

 

KEYWORDS: Burnout, Anxiety, Kindergarden Teacher, 
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BÖLÜM –I 

GĠRĠġ 

 

Eğitim insan hayatının her döneminde var olan bir süreçtir. Eğitim sürecinin 

içerisinde okulöncesi eğitim, çocuğun doğduğu günden temel eğitimine baĢladığı 

güne kadar geçen süreçtir. Çocuk bu dönemde içinde bulunduğu ortamda fiziksel, 

sosyal, psiĢik ve duygusal açıdan geliĢir. 

Bir insanın kiĢilik yapısının oluĢmasında ve ruh sağlığında çok önemli rolü 

olan okul öncesi yıllarının, çocuk için faydalı bir Ģekilde değerlendirilmesi, okul 

öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin kendini iyi tanıyan, sorumluluk sahibi, 

sosyal ve psikolojik açıdan sağlıklı kiĢiler olmasına bağlıdır. Okul öncesi 

öğretmenlerinin aktif bir çocuk grubunun ihtiyaçlarını karĢılayabilmesi için hareketli 

ve sağlıklı bir beden yapısına sahip olması gerekir. Okul öncesi öğretmeninin en 

önemli iĢlevi çocuğa bir grup içerisinde yardımlaĢma, paylaĢma, sorumluluk sahibi 

olma gibi davranıĢları kazandırması ve bağımsız bir kiĢilik geliĢtirmesini 

sağlamasıdır(Tanaydı;1973). 

Tüm anaokullarında (özel/devlet) gerekli fiziksel mekân ve uygun araç –

gereçlerle çocuğun geliĢmesinin en iyi Ģekilde olması sağlanmaktadır. Tüm olanaklar 

en iyi niyetle seferber edilse dahi, öğretmen istenilen özelliklere sahip değilse bu 

çaba boĢa gitmektedir. Eğitimin kalitesi eğitim elemanlarının kalitesine bağlıdır 

(Pascal,1993). 
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Her meslekte olduğu gibi okul öncesi eğitim öğretmeni de bazı sorunlar 

yaĢamaktadır. Bu durumda öğretmen, sorunlarının etkisini en aza indirme, 

sorunlarını iĢine yansıtmama yönünde çeĢitli çalıĢmalarda bulunmaktadır. 

BoydaĢ‟a(1990) göre bir eğitimcinin çocuğu çok iyi tanıması gerekmektedir. 

Öğretmenlerin, çocuğun kiĢilik yapısını, geliĢim basamaklarını ve psikolojisini çok 

iyi bilmesi önemlidir. Çünkü çocuk aile ortamından ayrılarak bütün gününün çoğunu 

öğretmeni ile geçirmektedir. Öğretmenin aynı zamanda iyi bir model olması 

gerekmektedir. Çocuk okul öncesi ortamında öğretmeniyle ebeveynini özdeĢleĢtirir 

ve öğretmenini model olarak alır. 

Okul öncesi öğretmenler de mesleklerinde yaĢadıkları bazı olumsuzluklar ve 

sorunlar nedeniyle tükenmiĢlik yaĢarlar ve anksiyete ile karĢı karĢıya kalırlar. 

TükenmiĢlik ilk kez 1970‟li yıllarda küreselleĢen dünyada en önemli sosyal 

ve mesleki problemlerden biri olarak görülmektedir. En genel anlamıyla tükenmiĢlik 

veya burnout sendromu beklentilerin yüksek olduğu iĢlerde çalıĢan insanlarda, 

sürekli stres altında çalıĢma sonucunda ortaya çıkan ve sürekli artan uzun süreli 

fiziksel, ruhsal ve davranıĢsal iĢlevsizlik olup; iĢ performansının düĢmesi, yorgunluk, 

uykusuzluk, depresyon, fiziksel hastalıklara yatkınlık semptomlarıyla karĢı karĢıya 

bırakan bir olgudur (Budak;2000). 

Önceleri tükenmiĢlik bireysel bir sorun olarak görülürdü, yani sadece onu 

yaĢayan bireyin problemi olarak görülürdü. Bu görüĢe göre aynı örgütsel koĢullarda 

bazı bireyler tükenmiĢliği yaĢarken,  bazıları yaĢamamaktadır. Yani tükenmiĢliğin 

kiĢisel faktörlerle ilgili olduğu üzerinde duruluyordu (Maslach ve Leiter,1997). 

TükenmiĢliğin geliĢiminde kiĢisel faktörlerin varlığı yok sayılmaz ancak tek baĢına 
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bireysel faktörler değil, örgütsel faktörlerin de tükenmiĢliğin yaĢanmasında rolü 

vardır.  

Ġçinde yaĢadığımız ortamın gereği olarak insanlar aile, okul, iĢ ve kent 

yaĢamı içerisinde karmaĢık bir etkileĢim ortamında yaĢarlar. Sürekli olarak stresle 

baĢ baĢa kalmaktadırlar. Bu ortamda belli durumlar karĢısında anksiyete de 

yaĢayabilmektedirler. Anksiyete, nedeni belli olmayan tedirginlik halidir. Anksiyete 

bazı kuramcılara göre yaĢanan iç çatıĢmaların sonucudur. Bazı kuramcılara göre 

öğrenilmiĢ davranıĢlardır. (Oktay, 1999) 

 Günümüzde okul öncesi eğitim kurumlarının sayısı gün geçtikçe 

artmaktadır. Bu alanda çalıĢan öğretmenlerin sayısı da paralel olarak artmaktadır. 

Çocuklarla yoğun iletiĢim ve dikkati gerektiren okul öncesi eğitim düzleminde 

çalıĢan öğretmenler de bazı sorunlar yaĢamaktadır. Bunlar örgütten kaynaklanan 

sorunlar olduğu gibi kiĢisel faktörlere bağlı sorunlar da olabilmektedir. 

Öğretmenlerin iĢlerinin yoğun olması, aralıksız, bir sınıfın içerisinde günde 7 saat 

süre ile çocuklarla birebir çalıĢıyor olmaları, sınıfların kalabalık olması ve fiziki 

olarak mekanların dar olması, çocukların geliĢimsel özelliklerinin birbirinden farklı 

olması gibi nedenlerden dolayı olumsuzluklar yaĢamaktadırlar. Aynı zamanda okul 

öncesi öğretmenlerinin iĢlerinin doğası gereği çocukların aileleri ile iletiĢimlerinin 

fazla olması, iĢ yerlerinde aynı anda birden çok iĢi yapıyor olmaları, dolayısıyla rol 

karmaĢası ve belirsizliği yaĢamaları, ayrıca yöneticilerinden övgü, takdir 

görmemeleri nedeniyle sosyal, fiziksel ve duygusal olarak birçok sorun 

yaĢamaktadırlar. Bu sorunlar neticesinde tükenmiĢlik ve anksiyete ile karĢı karĢıya 

kalabilmektedirler. (Oktay, 1999) 
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1.1.  OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM 

Okul öncesi eğitim, 0-6 yaĢ grubu çocuklarına, geliĢim düzeylerine uygun 

olarak, zengin bir uyarıcı çevre olanağı sunan, baĢta yaratıcılık olmak üzere 

çocukların sosyal, fiziksel, duygusal ve psiĢik geliĢimlerinin desteklendiği, ayrıca 

çocuklara temel sorumluluk bilincinin kazandırıldığı ve belli davranıĢları  

kazanmalarının sağlandığı temel bir süreçtir. 

Çocuğun doğum öncesinden baĢlayarak etkileĢim halinde olduğu çevreden 

kazandıkları, onun yetiĢkinlikteki kiĢiliğini, alıĢkanlıklarını, değer yargılarını 

biçimlendirmektedir. Bloom‟un yaptığı araĢtırmalara göre, 17 yaĢına kadar olan 

zihinsel geliĢimin %50‟si 4 yaĢına, %30 4 yaĢından 8 yaĢına; %20‟si ise 8 yaĢından 

17 yaĢına kadar oluĢmaktadır. Bu bilgilere göre çocuğun yaĢantısında erken dönem 

eğitiminin önemi büyüktür. Bu dönemde iyi bir model ve doğru yaklaĢımlar çocuğun 

kiĢilik yapısının geliĢmesinde çok önemi vardır(Akt Fidan,1977). 

1.1.1. Tanımı: 

Okul öncesi eğitim programı 0-72 aylık çocukların ev ve okul ortamlarında 

biliĢsel, duygusal –sosyal ve psikomotor yönden sağlıklı geliĢimlerini desteklemek 

üzere hazırlanmıĢtır. Bu programda üç farklı geliĢim grubu esas alınmıĢtır. 

1) 0-36 ay (0-3 yaĢ) KreĢ, 

2)37-60 ay (4-5 yaĢ) Anaokulu,  

3)61-72 ay (6 yaĢ) Ana sınıfı.  

Okul öncesi eğitim programı normal geliĢme gösteren çocuklar dikkate 

alınarak hazırlanmıĢtır. 
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Aynı zamanda program hazırlanırken, her çocuğun, farklı geliĢim düzeyi, 

her grubun ihtiyaçlarının ve her eğitim ortamının imkan ve Ģartlarının farklı 

olabileceği de göz önünde bulundurularak değiĢik uygulamalara imkan verebilecek 

bir esnekliğe sahip olmasına çalıĢılmıĢtır. Program, prensip olarak kurumlarda 

yapılacak eğitimi amaçlamakla birlikte, 0-72 ay grubundaki çocukları olan ailelerin 

de program prensipleri çerçevesinde ev ortamı içinde gerçekleĢtirebilecekleri 

etkinliklerle çocukların geliĢimine katkıda bulunabilecekleri konusunun da altı 

çizilmektedir(Önder;1991). 

 

1.1.2. Okul Öncesi Eğitimin Amaçları 

Okul öncesi eğitiminin amaçları, Milli Eğitimin genel amaç ve temel 

ilkelerine uygun olarak; 

1)Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden geliĢmelerini 

sağlamak ve temel alıĢkanlıklar kazanmalarını sağlamak. 

2)Her fırsattan faydalanarak çocukların milli, manevi, ahlaki, kültürel ve 

insani değerlere bağlılığının geliĢmesine yardımcı olmak. 

3)Atatürk, millet, vatan ve bayrak sevgisi kazandırmak. 

4)Çocukların sorumluluk yüklenmelerini, dürüst, saygılı, nazik ve düzenli 

olmalarını sağlamak. 

5)Çocuğun benlik kavramını geliĢtirmesine, kendini ifade etmesine, 

bağımsızlığını kazanmasına ve öz denetimini sağlamasına imkan 

tanımaktır(Oktay,1999) 
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1.1.3. Okul Öncesi Eğitimin Ġlkeleri  

Çocukların beden, hareket, zihin, dil, duygu ve sosyal yönden yeteneklerine 

göre geliĢmelerini sağlayacak ortam hazırlanmalıdır. Eğitim faaliyetleri 

düzenlenirken çocukların yaĢları, ilgili alanları ve ihtiyaçları ile, okulun ve çevrenin 

imkanları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Çocuklara eĢit davranılmalı, fakat bireysel farklılıklar da göz önünde 

bulundurulmalıdır. Çocuklara toplumun sosyal ve kültürel değerleri benimsetilmeli 

ve geliĢtirilmelidir.(Oktay;1999) 

 

1.1.4. Okul Öncesi Programın Temel Özellikleri  

36-72 aylık çocuklara yöneliktir: Bu yaĢ grubunun tümü için tek bir okul 

öncesi eğitim programı hazırlanmıĢtır. Öğretmenin bu programdan kendi grubundaki 

çocuklar için, onlara uygun olan amaç ve kazanımları seçmesi gerekmektedir. Ġhtiyaç 

duyulduğunda, programda yer almayan bir amaç ve /veya kazanım öğretmen 

tarafından belirlenerek yıllık ve günlük plana eklenebilir.  

Program, çocuk merkezlidir: Amaçların ve kazanımların seçiminde, 

etkinliklerin düzenlenmesinde, değerlendirme esaslarının belirlenmesinde, çocuğun 

yaĢı, geliĢim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri, bireysel özellikleri ve farklılıkları ile 

yakın çevre ile ilgili özelikler dikkate alınmalıdır. Öğretmenler çocukların kendi ilgi 

alanlarının farkına varmalarına ve yeni beceriler geliĢtirmelerine olanak 

tanımalıdırlar. Bunun yanı sıra ilgi ve motivasyonları birbirinden farklı olan 

çocukların bireysel özellikleri de göz önünde bulundurularak onlara seçenekler 

sunulmalıdır.  
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Öğretmene özgürlük tanır: Bu programda öğretmen belli kalıplar içine 

sokulmaya çalıĢılmamıĢtır. Programdaki evrensel ilkeler doğrultusunda belirlenmiĢ 

amaç ve kazanımlara ulaĢmak için, öğretmen bunları farklı biçimlerde bir araya 

getirebilir.  

Yaratıcılık ön plandadır: Bu programda yaratıcılık programın temel özelliği 

olarak benimsenmiĢtir. O nedenle yaratıcılık ya da yaratıcılığın geliĢtirilmesi gibi 

ayrı bir alan ya da amaç belirlenmemiĢtir.  

Öğretmenlerin planlı çalıĢmasını gerektirir: Öğretim planı, programlı ve 

güdümlü bir çalıĢmadır. Bu nedenle öğretmen yıllık ve günlük planlar hazırlamalıdır. 

Öğretmenlerin her gün yapacakları etkinlikler için ayrıca etkinlik planı hazırlamaları 

gerekmemektedir. 

Problem çözme ve oyun, temel etkinliklerdir: Problem çözme becerisi, 

çocuklara kazandırılması gereken en temel becerilerden biridir. Kazandırılacak bu 

beceri onun yaĢamı boyunca kullanabileceği kritik bir beceridir  

1.1.5. Okul Öncesi Eğitimin Tarihçesi 

Çocuğun hayatında okulöncesi eğitimin önemi oldukça büyüktür. Çünkü 

okulöncesi dönemde bireyin kiĢilik özelliklerinin temelleri atılmaktadır. Bu önem, 

milattan önce Eflatun‟un “Protgoros” isimli eserinde de vurgulanmıĢtı. Comenius, 

Montaigne, Fenelon, Montessori, Frobel, Piaget gibi eğitimciler bu konu üzerinde 

uzun süre çalıĢmıĢlardır (Kantarcıoğlu, 1961). 

1782-1852 yılları arasında yaĢayan büyük düĢünür ve eğitimciler çocuk 

eğitimi üzerinde önemle durmuĢlardır ve günümüze ıĢık tutan görüĢler ortaya 

koymuĢlardır(Meydan,1984). 
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1816 yılında 3-6 yaĢ arasındaki çocuklar için anaokulları 

açılmıĢtır.19.yüzyıl sonları ve 20.yüzyıl baĢlarında Fransa ve Ġngiltere‟de bu alanda 

hızlı geliĢmeler olmuĢtur. A.B.D‟ de 20.yüzyıl„da okulöncesi düzeyinde uygulamaya 

geçilmiĢtir (Meydan, 1984). 

Okulöncesi eğitiminin önemi tüm dünyada 1950‟li yıllardan itibaren kabul 

görmüĢtür (M.E.B, 1993). 

Ülkemizde, Cumhuriyet döneminden önce, Osmanlı Ġmparatorluğu 

döneminde, azınlıklar kendi çocukları için anaokulları açmıĢlardır (M.E.B, 1993). 

1913 Yılında yürürlüğe giren “Geçici Ġlköğretim Kanunu” anaokullarını 

ilkokullara bağlı olarak ele almıĢtır. 1915 yılında anaokullarına ait yayınlanan 

yönetmelikte, ilkokullara bağlı ve bağımsız anaokulları açılması kararlaĢtırılmıĢtır. 

Aynı yıl Ġstanbul‟da bir anaokulu açılmıĢtır. 

1927-1928 öğretim yılında Ana Öğretmen Okulu Ankara‟da açılmıĢtır. 

Ancak 1933‟de kapatılmıĢtır (M.E.B, 1993). 

1952 Yılında “ Anaokulları Program ve Yönetmeliği “ ve “Anaokullarına 

Öğretmen YetiĢtirme Kursu Geçici yönetmeliği” hazırlanmıĢtır. 

 Bu çalıĢmalar ülkemizde de okulöncesi eğitime verilen önemi 

vurgulamaktadır (M.E.B,1993) 

1977 yılında Ġlköğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde bir “Okulöncesi 

ġubesi” açılmıĢtır (Meydan,1984). 

1992 yılında ise “Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü” kurulmuĢtur 

(14.M.E.B ġurası, 1993). 
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1.1.6. Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Fiziksel Ortam 

Okulöncesi eğitim kurumları çocuklar için bir oyun alanı olarak 

düĢünülmelidir. Çocuk oyun oynarken kendisini sosyal, fiziksel, psikolojik olarak 

geliĢtirir. Bu nedenle okulöncesinde çocuk fiziksel ortamda değer yargılarını, 

kültürel öğeleri, paylaĢmayı, sosyalleĢmeyi, iĢbirliği yapmayı ve sorumluluk almayı 

öğrenmektedir (Morrison, 1988). 

Okul öncesi eğitimi, 0-6 yaĢ aralığındaki çocukların geliĢim düzeylerine ve 

bireysel özeliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre imkanları sağlayan, çocukları 

bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden geliĢmelerini destekleyen ve 

ilköğretime hazırlayan, temel eğitim içerisinde yer alan bir eğitim 

sürecidir(14.M.E.B ġurası,1993). 

1.1.7. Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Öğretmen  

Okulöncesi eğitimde öğretmenin en önemli iĢlevi, çocukların geliĢim 

özelliklerini çok iyi bilmesi ve eğitim programlarını hazırlarken bireysel farklılıkları 

dikkate almasıdır. Öğretmen çocukların özgürlüğünü kısıtlamadan onlara rahat bir 

Ģekilde hareket edecekleri ortam hazırlamalıdır. Öğretmen, alanıyla ilgili bilgi ve 

ilgiye sahip olmalıdır ve çok iyi bir gözlemci olmalıdır(Morzollo,1989). 

Öğretmen, çocuğun ailesinden sonra, gün boyu birlikte olduğu ve 

ihtiyaçlarını karĢılarken gerektiğinde baĢvurabileceği bir diğer kiĢidir. Okulöncesi 

eğitim kurumlarında öğretmenle çocuk arasında sevgiye ve güvene dayalı bir iletiĢim 

olması gerekir. Çünkü çocuk okul ortamında anne modelini öğretmeni ile 

özdeĢleĢtirir. Bu anlamda öğretmenin aileyi de tanıması ve aile ile iĢbirliği yapması 

çocuğun sağlıklı geliĢimi açısından önemlidir. (Meydan, 1984) 
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 Öğretmenin Profesyonel DavranıĢlara Sahip Olması  

Katz ve Kodoma‟ya (1983) göre; “Öğretmen, eğitim için olanaklar 

hazırlayan ve elde edebildiği olanakları eğitimin amaçlarının gerçekleĢtirilmesi için 

en iyi biçimde kullanma görevini üstlenmiĢ olan profesyonel bir kiĢidir”. Öğretmen 

eğitim iĢinden para kazanır. Ancak, içinde bulunduğu Ģartlar ne olursa olsun, 

duygusal durumlarından bağımsız olarak belli beklentileri karĢılayacak Ģekilde 

görevini yapar (Oğuzkan, 2001). 

Oğuzkan‟a göre alanını profesyonelce benimsemiĢ olan öğretmen; 

1)Alanıyla ilgili olarak sürekli kendini geliĢtirebilmelidir. 

2)Eğitim programlarını çocukların bireysel özelliklerini gözeterek 

hazırlamalı ve her çocuğu program içinde aktif kılabilmelidir. 

3)Olumlu iletiĢim biçimlerini bilmeli, sorumluluk sahibi olmalı ve kendine 

ve baĢkalarına saygılı olmalıdır. 

4)Çocuğun problem çözme yeteneklerini oyunla birlikte arttırabilmeli, 

çeĢitli etkinlikler sırasında ortaya çıkan doğal problemleri araç olarak 

kullanabilmelidir. 

5)Çocuğun empati kurmasını sağlayacak, sosyal sorunları deneysel olarak 

çözme fırsatı vermelidir. 

6)Çocuğun duygularını, yaptıklarını okul içinde ve dıĢındaki hayatını bir 

arkadaĢı gibi paylaĢmalıdır. 
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7)Çocuklara konuĢurken, yetkin ve güven veren, sevecen bir ses tonu 

kullanmalı, tehditkar, emredici, korkutucu olmamalıdır. 

8)Çocuğa ihtiyacı olduğu zamanda ve ihtiyacı kadar yardım etmeli, 

bağımsızlığını desteklemelidir (Hendrick, 1988). 

9)”Çevreyi ve dünyayı çocukların görüĢ açısından algılama çabası içinde 

olmalıdır. Olaylara çok yönlü bakabilmeli, sabırlı ve hoĢgörülü olmalıdır”(Oğuzkan, 

Oral, 1983,s: 91). 

1.1.7.1 Olumlu Model Olma  

“Okulöncesi çağında olan çocuk bu dönemde yetiĢkini model alır. Onun gibi 

olmak için gördüğü davranıĢları gerek zihinde gerekse açık olarak taklit eder. 

Öğretmen bu nedenle eğitim faaliyeti olarak planladığı kasıtlı davranıĢları ile diğer 

bütün davranıĢlarına özen göstermek durumundadır. Bilinçli ve bilinçsiz olarak 

sergilediği veya çok belirgin olmasa bile yarattığı izlenim çocuklar tarafından 

dikkatle izlenir ve kaydedilir. Öğretmen bir yandan kendi model olmanın ciddi 

sorumluluğunu taĢırken diğer yandan da çevredeki diğer olumlu modeller için 

organizatörlük yapar”(Tuğrul 1993,S:22). 

 

1.1.8. Okulöncesi Öğretmenlerin KarĢılaĢtıkları Problemler 

Okulöncesi öğretmenlerinin mesleklerinde karĢılaĢtıkları problemler 

üzerinde araĢtırmalar yapılmıĢtır.  

Bennet ve Kell (1989) 4 yaĢ grubu çocuklarının bulunduğu okullardaki 60 

müdür ve 71 öğretmenle yaptıkları araĢtırmada Ģu sorunlar ortaya çıkmıĢtır . 
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Öğretmenlerin çoğu; çocukların iyi bir ortamda yetiĢmelerini sağlamak, 

mutlu ve huzurlu olmalarını, özgüvenlerini geliĢtirmek ve çocuklara belli 

davranıĢları öğretmek için eğitim vermektedir. Ancak bu eğitimi verirken koĢulların 

da iyi olması gerekmektedir. Ne yazık ki,  bazı sorunlarla karĢı karĢıya 

kalmaktadırlar. Bunların baĢında mekansal yetersizlik, araç gereçler yönünden 

eksiklikler, sınıfların çok kalabalık olması gibi bir takım faktörlerden ötürü tek tek 

çocuklarla bireysel olarak ilgilenememektedirler.  

Okul müdürleri ise; kaliteli personel eksikliği, mekan yetersizliği, sınıfların 

kalabalık olması gibi güçlüklerle karĢılaĢtıklarını belirtmiĢlerdir. 

Okul öncesi eğitimlerde yurt dıĢında da sorunlar yaĢanmaktadır. Örneğin, 

Haley (1984)” Nova Üniversitesinde sunduğu araĢtırma raporunda öğretmenlerin 

okul öncesi eğitimde yer verilen aktivitelerde aynı derecede yeterli bilgiye sahip 

olmadıklarını açıklamıĢtır. Bunun için öğretmenlere iki ayda bir hizmet içi eğitimler 

düzenlenmiĢtir.  

Okulöncesi öğretmenlerinin eğitim düzeyinin artması, ilerleyen yöntem ve 

teknikleri kullanma konusunda istekli oldukları, ancak bunları kullanmada çalıĢtıkları 

kurumun yönetimi ile çeliĢkiye düĢtükleri saptanmıĢtır(Kalemci ve Metin,1990). 

Kandır(1991) araĢtırmasında; öğretmenlerin yıllık plan hazırlama ve 

uygulama aĢamasında karĢılaĢtıkları en büyük sorun öğrenci sayısının fazlalığı ve 

araç gereçlerin yetersizliğinin birinci derecede olduğu ortaya konmuĢtur. 

Çelik(1995) “okulöncesi eğitim öğretmenlerinin hizmet içi eğitim 

etkinlikleri ile ilgili karĢılaĢtıkları sorunları incelemiĢtir. Okulöncesi eğitim 
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öğretmenlerinin üçte ikisi hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve 

uygulanması aĢamasının yetersiz olduğunu ifade etmektedir.” 

1.2.  TÜKENMĠġLĠK KAVRAMI 

TükenmiĢlikle ilgili literatür incelendiğinde araĢtırmacıların tükenmiĢliğin 

psikolojik bir durum olduğu konusunda fikir birliğinde oldukları ancak, 

tükenmiĢliğin tanımlanması konusunda ortak bir fikre varamadıkları görülmektedir. 

“Tükenme kavramı ilk olarak gönüllü sağlık çalıĢanları arasında görülen 

yorgunluk, hayal kırıklığı ve iĢi bırakmayla karakterize olan bir durumu tanımlamak 

için Freudenberger tarafından ortaya atılmıĢ ve daha sonra Maslach ve Jackson 

tarafından geliĢtirilmiĢtir” (Freudenberger, 1974). 

TükenmiĢliğin birçok tanımı vardır. Bunların bazıları aĢağıda sunulmuĢtur. 

Uzun dönemli iĢ stresinin tükenmiĢliğe yol açtığını söyleyen Maslach 

(1981) tükenmiĢliği “profesyonel bir kiĢinin, mesleğin özgün anlam ve amacından 

kopması, hizmet verdiği insanlar ile artık eskisi gibi istekli olarak ilgilenmiyor 

olması” biçiminde tanımlamıĢtır. 

Santinello‟ya göre tükenmiĢlik, kiĢilerarası iliĢkilerde karĢılıklı duyarsızlığı 

ve ilgisizliği içeren psikolojik bir sorun olarak açıklanmıĢtır (Santinello, 1993). 

Edelwich ve Brodsky (1980) tükenmiĢliği; iĢ koĢullarına bağlı olarak 

enerjinin ve amacın giderek yitirilmesi; Pines, Aranson ve Kafy (1981) ise duygusal 

yükü ağır iĢlerde uzun süre çalıĢma sonucunda fiziksel, ruhsal ve zihinsel tükenme 

olarak tanımlamaktadır (Akt. Aslan, 1996,S:39). 
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Dünya Sağlık Örgütü (1998) yayınladığı Dünya Sağlık raporunda 

tükenmiĢliği; fazla çalıĢma ile ortaya çıkan aĢırı bir duygusal yorgunluk ve bunun 

sonucunda iĢ ve sorumluluklarını yerine getirememe durumu olarak tanımlamıĢtır. 

Dalan‟a (1984) göre “tükenmiĢlik;  insanların hem kiĢisel hem de mesleki 

doyumsuzluk yaĢamalarına neden olur.”  

Farber (1991) tükenmiĢliği yapılan iĢte mekanikleĢme, olumsuz tavırlar 

sergileme ile kendini gösteren ve patlama noktasına gelebilecek düzeydeki yüksek 

stresle reaksiyon göstermek olarak tanımlamaktadır (Akt. Özabacı ve Yıldız, 2000). 

Cherniss (1980) ise tükenmiĢliği strese karĢı bir tepki olarak ele almıĢ ve 

ayrıca aĢırı bağlılığın bir sonucu olarak ortaya çıkan tükenmiĢliği stres veya 

doyumsuzluğa tepki ile iĢten geri çekilme olarak tanımlamıĢtır. 

Sterlie (1979) ise tükenmiĢliği, mesleki bir “otizm” olarak tanımlamaktadır 

(Akt. Gökçelen ve Özer, 1999). 

Maher‟e göre tükenmiĢlik, “psikosomatik hastalığı, uykusuzluğu iĢ ve 

müĢterilere karĢı negatif tutumu, iĢe gelmemeyi, alkol yada ilaç kullanımını, 

suçluluğu, kötümserliği, ilgisizliği ve depresyonu içeren kompleks bir sendromdur” 

(Akt Kırlangıç, 1995,24). 

Spanial ve Caputo (1979) ise tükenmiĢliği “iĢ ve özel yaĢamdaki stresle baĢ 

edebilme konusundaki yetersizlik olarak tanımlamıĢlardır” (Akt. Dworkin, 1986,25). 

Diğer bir tanımlamaya göre tükenmiĢlik, anlamsızlık, güçsüzlük, izolasyon, 

uzaklaĢma ve ilgisizlik boyutlarını içeren bir kavramdır(Akt Dworkin,1986:31). 
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TükenmiĢliği psikoanalatik – varoluĢçu bir açıdan inceleyen Pines‟e göre 

varoluĢçu açıdan tükenmiĢliğin temelinde; insanların kendi yaĢamlarının anlamlı, 

yaptıklarının yararlı, önemli hatta kahramanca olduğuna inanma ihtiyaçları 

bulunmaktadır. Bu inançlarının gerçekleĢmemesi insanlarda hayal kırıklığı yaratıp 

tükenmiĢliğe götürür (Pines, 2002:, Pines ve Aranson, 1988). 

Bütün bu tanım ve ifadeler ıĢığında tükenmiĢlik, kiĢinin günlük yaĢamında 

olaylar karĢısında sürekli ümitsizliğe düĢerek olumsuz duygular hissetmesi ve yaĢam 

enerjisini ve neĢesini zaman içinde kaybetmesi olarak tanımlanabilir. TükenmiĢliğin 

bireylerin yaĢamındaki etkisi düĢünüldüğünde, ise bu durumu yaĢama sıklığı ve 

düzeyi bireysel farklılıklar gösterir. Bununla birlikte tükenmiĢliğin kiĢilerin aile, iĢ 

ve sosyal etkileĢimlerinde olumsuzluklara neden olduğunu, fiziksel ve ruhsal sağlıkta 

bozulmalara sebep olduğunu söylemek mümkündür (Uğurluoğlu, 2002). 

1.2.1. TükenmiĢlik Modelleri 

TükenmiĢlik kavramını açıklayan birçok model kullanılmıĢtır. Bu bölümde 

Ģimdiye kadar literatürde yer alan modellerin çok önemli bir kısmına yer verilmiĢtir. 

1.2.1.1 Maslach TükenmiĢlik Modeli 

Maslach tükenmiĢlik modeli, literatürde “çok boyutlu tükenmiĢlik modeli” 

ya da “üç boyutlu tükenmiĢlik modeli” olarak anılmaktadır. Bu modele göre 

tükenmiĢlik yaygın olarak insanların yüz yüze çalıĢtığı mesleklerde bireylerin, 

duygusal yönden kendilerini tükenmiĢ hissetmeleri, iĢleri gereği karĢılaĢtıkları 

insanlara karĢı duyarsızlaĢmaları ve kiĢisel baĢarı duygularında azalma Ģeklinde 

görülen bir sendrom olarak ifade edilmiĢtir. Maslach‟a göre tükenmiĢlik; yapılan iĢ 

ile ilgili kronikleĢmiĢ duygusal ve kiĢilerarası stresörlere yönelik sürekli bir tepki ve 
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duygusal tükenme, duyarsızlaĢma ve düĢük kiĢisel baĢarı hissi Ģeklinde üç boyutlu 

olarak tanımlanmaktadır (Maslach ve diğerleri, 2001). 

. Buna göre; birey zaman içinde kronikleĢmiĢ bir Ģekilde yorgunluk yaĢar; 

iĢinden soğur, kendi içine çekilir ve artan bir Ģekilde yetersiz olduğunu hisseder 

(Maslach ve Leiter, 1997, Maslach, 2003). 

Enerji, aidiyet ve yeterlilik kavramları tükenmiĢliğin üç boyutunun tam zıttı 

kavramlardır. TükenmiĢlik baĢladığında, çalıĢma isteği azalmaya ve üç pozitif duygu 

yerini yavaĢ yavaĢ üç negatif duyguya bırakmaya baĢlamaktadır. Enerji yerini 

duygusal tükenmeye, aidiyet yerini duyarsızlaĢmaya, yeterlilik yerini ise yetersizliğe 

bırakır(Maslach ve Leiter, 1997). 

Maslach‟a göre tükenmiĢliğin en önemli boyutu duygusal tükenmiĢliktir. 

ÇalıĢanlardan örgütsel ve kiĢisel yöndeki beklentilerin duygusal tükenmiĢlikle 

doğrudan iliĢkili olduğu bilinmektedir. TükenmiĢliğin ikinci boyutu olan 

duyarsızlaĢma çevresini, iĢini kontrol edemediğini düĢünen çalıĢanın olumsuz bir 

olayla karĢılaĢtığında kendini çaresiz hissetmesi ve bu durumda baĢa çıkmak için 

makine gibi davranmaya baĢlaması Ģeklinde gözlenmektedir. TükenmiĢliğin üçüncü 

boyutu kiĢisel baĢarı noksanlığı ise çalıĢanlar takdir edilmediklerini düĢündüklerinde 

ortaya çıkmaktadır. KiĢi kendini çaresiz ve olayları kontrol edilemez hissettiğinde 

kendi yeteneklerini sorgulamaya baĢlamakta ve bu durum kiĢisel baĢarı noksanlığına 

neden olmaktadır(Cordes ve ark,1997). 

Maslach‟ın modelinde tükenmiĢlik tek baĢına değil, üç farklı alt boyut 

olarak literatürde ele alınmaktadır. Bu alt boyutları ayrı ayrı incelemek faydalı 

olacaktır. TükenmiĢliğin alt boyutlarından ilk olarak duygusal tükenme boyutu 

incelenecektir. 
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1.2.1.1.1 Duygusal Tükenme  

TükenmiĢliğin, bireysel stres boyutunu içerir. ÇalıĢanların kendilerini 

yorgun ve duygusal yönden aĢırı yıpranmıĢ hissetmelerini, diğer bir deyiĢle kiĢinin 

iĢinde aĢırı yüklenmiĢ olma duygularını tanımlar (Akt. Özer, 1998).TükenmiĢliğin bu 

boyutu daha çok insanlarla yoğun ve yüz yüze iliĢkinin kaçınılmaz olduğu meslek 

alanlarında görülür. Duygusal tükenme; tükenmiĢlik durumunun baĢlangıcı, merkezi 

ve en önemli boyutudur. Duygusal yönden yoğun bir çalıĢma temposu içinde 

bulunan birey, kendini zorlamakta ve diğer insanların duygusal taleplerinin altında 

ezilmektedir. Duygusal tükenme bu duruma bir tepki olarak ortaya çıkmaktadır (Akt. 

BaĢören, 2005). 

Shirom‟a (1989) göre bu tükenme boyutunun çok güçlü bir Ģekilde 

tanımlanmıĢ olması sendromun diğer iki boyutunun tesadüf ve ya gereksiz olduğu 

yönünde tartıĢmaları beraberinde getirmiĢtir. TükenmiĢliğin sadece bireysel tükenme 

boyutuna odaklanmak, bu sendroma bütünsel bakıĢ açısını kaybetmek anlamına 

gelir(Maslach ve diğerleri, 2001, Etzion ve diğerleri, 1998). 

1.2.1.1.2 DuyarsızlaĢma 

DuyarsızlaĢma; tükenmiĢliğin kiĢilerarası boyutunu temsil etmektedir. 

DuyarsızlaĢma; katı, soğuk ve ilgisiz Ģekillerde kendini belli eder. Duygusal tükenme 

yaĢayan kiĢi, kendini diğer insanların sorunlarını çözmede güçsüz hisseder ve 

duyarsızlaĢmayı bir kaçıĢ yolu olarak kullanır (Akt. ġanlı, 2006). 

“Bu boyutta özellikle iĢyerinde hizmet verilen kiĢilere yönelik tutumlarda 

olumsuz değiĢimler görülmektedir” (Hock,1998:S:168). Dozu farklılaĢabilen bu 

tepkiler çeĢitli Ģekillerde ortaya çıkabilir. KiĢi karĢısındakine aĢağılayıcı ve kaba 

davranıĢlar sergileyebilir, onların rica ve taleplerini göz ardı edebilir, aldırmazlık ve 
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katı tutumlar sergileyebilir. Bütün hayatının diğer insanlar tarafından zapt edildiğini 

düĢünen birey artık diğer insanların hayatından çıkarak, kendisinin yalnız 

bırakılmasını ister(Maslach, 2003, Wright ve Bonett, 1997). 

1.2.1.1.3 KiĢisel BaĢarı  

Maslach tükenmiĢlik modelinin üçüncü boyutu olan kiĢisel baĢarı boyutu, 

kiĢinin iĢindeki yeterlilik ve baĢarı duygularını tanımlar. KiĢisel baĢarı, kiĢinin 

kendini iĢinde yetersiz ve baĢarısız olarak algılamasıdır. Suçluluk, sevilmeme hissi 

ve baĢarısızlık duyguları, kendine saygıyı azaltarak, kiĢiyi depresyona 

sokabilmektedir(Akt. ġanlı, 2006). 

Maslach‟a göre Bandura‟nın (1977) özyeterlilik ve Seligman‟ın (1979) 

öğrenilmiĢ çaresizlik kuramlarıyla iliĢkili olduğu düĢünülen kiĢisel baĢarı hissi; 

tükenmiĢliğin kiĢisel geliĢme boyutunu temsil etmektedir.(Densten, 2001; Lee ve 

Ashfoth, 1990). 

1.2.1.2 Golembiewski TükenmiĢlik Modeli 

Golembiewski ve arkadaĢları, Maslach TükenmiĢlik ölçeğinin alt 

boyutlarını kullanmıĢlardır. (Friedman, 1991). TükenmiĢlik süreci, çalıĢanların 

ölçekten aldığı puanların dağılımı yüksek ve düĢük olmak üzere ortalamadan ikiye 

bölünmesi yoluyla elde edilen sekiz aĢamada incelenmiĢtir. Teoriye dayanan bir 

sıralama içinde düzenlenen aĢamalardaki puanların çeĢitli düzeyleri sınıflandırılmıĢ 

ve farklı tükenmiĢlik düzeyleri belirtilmiĢtir (Akt Richardsen ve Burker, 1995). 
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1.2.1.3 Meier TükenmiĢlik Modeli 

Meier‟in tükenmiĢlik modeli Bandura‟nın öz yeterlilik modeli temel 

alınarak geliĢtirilmiĢti.(Meier, 1983). Öz yeterlilik bireyin, arzulanan sonuçları 

ortaya çıkaracak davranıĢları yapmaktaki kiĢisel yeterliliği olarak ifade edilmektedir. 

Bireyler kendi yaĢamlarını etkileyen olaylar üzerinde kontrol sahibi olmaya 

çalıĢırlar. Kontrol sağlayabileceklerine ve çabalarının etkili olacağına inanan 

bireyler, bunun için harekete geçmeye hazırdırlar (Bandura, 1983;  Bandura, 1997; 

Bandura ve Locke, 2003). 

Meier‟in tükenmiĢlik modeli; pekiĢtirme beklentileri, sonuç beklentileri, 

yeterli olma beklentileri ve bağlamsal bilgi iĢleme olmak üzere dört öğe ile 

açıklanabilir (Baysal, 1995,S:25-27; Sılığ, 2003; S:18-19). 

PekiĢtirme Beklentileri: Meier‟e (1983) göre; iĢ yaĢantılarının kiĢinin gizli 

veya açık amaçlarını karĢılayıp karĢılamayacağı ile ilgili olan pekiĢtirme beklentileri 

gerçekleĢmediği takdirde iĢten memnuniyetsizlik duyulmaya baĢlamakta ve bu da 

tükenmiĢliği beraberinde getirmektedir. 

Sonuç Beklentileri: Meier‟e (1983) göre bu tanım, belli sonuçlara yol açan 

davranıĢlarla ilgili betimlemelerden oluĢmaktadır. 

Yeterli Olma Beklentileri: Bu kavram, arzulanan sonuçları ortaya çıkaracak 

davranıĢları yapmaktaki kiĢisel yeterliliği ifade etmektedir. 

Meier (1983); bu modelde olgunun biliĢsel ve davranıĢsal yanlarını 

vurgulamayı amaçladığını belirtmiĢtir. Meier‟in tükenmiĢlik modeli, tükenmiĢliğin 

bir stres süreci olduğunu ilerleyen psikolojik aĢamaları kapsadığını ve zamanla 

oluĢtuğunu vurgulamaktadır. 
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1.2.1.4  Pearlman ve Hartman TükenmiĢlik Modeli 

Pearlman ve Hartman (1982) göre tükenmiĢlik; ”kronik duygusal strese” 

verilen ve üç bileĢenden oluĢan bir yanıttır. Bu bileĢenler; duygusal veya fiziksel 

tükenme, düĢük iĢ üretimi ve baĢkalarına karĢı duyarsızlaĢmayı içeren davranıĢ 

boyutundaki reaksiyonlardır (Akt. Sılığ, 2003). 

Bu model, biliĢsel /algısal bir odağa sahiptir ve bu modele göre tükenmiĢlik, 

strese verilen bir reaksiyon sonucu geliĢir (Baysal, 1995). Bu model, tükenmiĢlikle 

ilgili kiĢisel ve örgütsel değiĢkenleri tanımlamaktadır ve modele göre tükenmiĢliğin 

üç boyutu, üç büyük stres belirtisini yansıtmaktadır. Bunlar; yorgunluk ve fiziksel 

semptomlara odaklanan fizyolojik belirtiler, duygusal tükenme gibi tutum ve 

duygulanma odaklı duyusal/biliĢsel belirtiler, duyarsızlaĢma ve düĢük iĢ verimliliği 

gibi davranıĢlara odaklı olan davranıĢsal belirtilerdir(Sılığ, 2003; Baysal, 1995). 

Bu modelin dört aĢaması bulunmaktadır(Sılığ, 2003): 

1.2.1.4.1 Durumun Strese Götürme Derecesi 

Hangi durumun strese yol açtığını gösteren bir aĢamadır. Stresin 

oluĢumunda iki temel durum mevcuttur. Birinci durum bireyin beceri ve yetenekleri, 

algısal ve gerçek organizasyonel talepleri karĢılamak için yetersiz olabilir. Ġkinci ise 

bireyin iĢi, istek, ihtiyaç ve değerleri ile örtüĢmeyebilir. 

1.2.1.4.2 Algılama Stres Düzeyi 

Bireyin algıladığı stres düzeyini içerir. Strese yol açan birçok durum bireyin 

kendini stres altında algılaması ile sonuçlanır. 
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1.2.1.4.3 Strese Verilen Tepki 

Bu aĢamada strese, birey çeĢitli Ģekillerde tepkiler vermektedir. Bunların 

baĢında fiziksel ve duygusal tepkiler verebilir; örneğin düĢük iĢ üretimi veya çalıĢtığı 

yerdeki insanlara karĢı duygusal olarak duyarsızlaĢmaya baĢlayabilir. ĠliĢkilerini 

kısıtlı hale getirebilir; iĢinde eskisi gibi mutlu olmayabilir.  

1.2.1.4.4 Strese Verilen Tepkinin Sonucu 

YaĢanan stres sonucu bireyin iĢ doyumu ya da iĢ yapma etkinliğinde bir 

değiĢme olacak; bireyin psikolojik ve fizyolojik durumlarında bozulmalar meydana 

gelebilecek, birey iĢi bırakma ya da iĢten atılma gibi durumlarla karĢı karĢıya 

kalabilecektir. Çok yönlü kronik duygusal stresin yaĢanması sonucunda da birey 

tükenmiĢlik yaĢayabilecektir. 

1.2.1.5 Cherniss TükenmiĢlik Modeli 

TükenmiĢlik literatüründe önemli katkılarda bulunan isimlerden biri olan 

Cary Cherniss 1980 yılında tükenmiĢlik ile ilgili bir model öne sürmüĢtür. Bu 

modelde tükenmiĢliği “iĢle ilgili stres kaynaklarına bir tepki” olarak baĢlayan, baĢa 

çıkma davranıĢlarını içeren eğer kaldığı durumda iĢle ilgili stresi çözemezse o zaman 

duygusal olarak iĢten uzaklaĢma sürecidir (Yıldırım, 1996). 

Stresle karĢılaĢan birey, stresle baĢa çıkmak için ilk olarak stres kaynağını 

ortadan kaldırmayı seçmektedir. Eğer baĢarılı olmazsa stresle baĢa çıkma 

tekniklerine baĢvurarak rahatlama yoluna gidebilir. Eğer yine baĢarılı olmazsa, bu 

kez duygusal yükünü azaltmak için iĢle olan psikolojik iliĢkisini kesmektedir. Stresle 

baĢa çıkma teknikleri olumsuz durumun iyileĢmesinde etkili olmuĢsa bireyde olumlu 

davranıĢ değiĢikliği ortaya çıkar (Richardsen ve Burke, 1995). 
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Bu sürecin sonucunda, düĢük motivasyon, müĢteri, yönetici ve iĢ 

arkadaĢlarına yönelik olumsuz tutumlar geliĢtirme ve iĢ yaĢamına iliĢkin hedeflerin 

küçülmesi ve iĢ tatminsizliği gibi bazı durumlara rastlanır (Yıldırım, 1996; Sılığ, 

2003). 

1.2.1.6 Pines TükenmiĢlik Modeli 

Pines modeline göre tükenmiĢlik; bireyi fiziksel, duygusal ve zihinsel 

açıdan bitkinlik durumuna sokar. Bu modele göre tükenmiĢliğin temelinde birey 

sürekli olarak duygusal baskı altında tutan iĢ ortamları vardır. Ancak bu iĢ ortamları 

sadece iĢe güdülenme düzeyi yüksek olan bireylerde tükenmiĢliğe yol açabilir 

(Baysal, 1995). 

Bu modele göre tükenmiĢliğin üç boyutundan biri olan fiziksel bitkinlik; 

enerji azalması, kronik yorgunluk ve güçsüzlük ile karakterize edilmektedir. 

TükenmiĢliğin ikinci boyutu olan duygusal bitkinlik; çaresizlik, umutsuzluk, kapana 

kısılmıĢ olma ve hayal kırıklığı gibi duyguları içermektedir.  

Modelin üçüncü boyutu olan zihinsel bitkinliğin nitelikleri bireyin 

kendisine, yaptığı iĢe, diğer insanlara ve yaĢama karĢı olumsuz tutumlar sergilemesi 

Ģeklinde sıralanmaktadır (Pines ve Aranson, 1988). 

TükenmiĢliğin; fiziksel, duygusal ve zihinsel bitkinlik durumu Ģeklinde 

ifade edilmesinden hareketle; Pines ve Aronson (1988) tarafından geliĢtirilen 

tükenmiĢlik ölçeği, Maslach tükenmiĢlik envanterinden sonra kullanılan ve en yaygın 

ikinci ölçek olarak kabul edilmektedir (Pines; 2003). 
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1.2.1.7 Suran ve Sheridan TükenmiĢlik Modeli 

Suran ve Sheridan‟ın (1985) tükenmiĢlik modelindeki yaklaĢım temelini 

Erik Erikson‟un (1950-1959) kiĢilik geliĢimi kuramı oluĢturmuĢtur (Akt Erden ve 

Akman, 2002). 

Rol belirginliği- Rol karmaĢası  

Yeterlilik-Yetersizlik aĢaması 

Verimlilik –Durgunluk aĢaması 

Yeniden oluĢturma-Hayal kırıklığı aĢaması  

Ģeklinde dört aĢamadan oluĢmaktadır. Bu aĢamaların her biri tükenmiĢlikle 

baĢa çıkma konusunda faydalı olabilecek yaĢam kesitlerini içermektedir. Suran ve 

Sheridan‟a göre tükenmiĢlik, bu aĢamaların her birinde yer alan çatıĢmaların tatmin 

edici bir Ģekilde çözümlenememesinin bir sonucudur (Suran ve Sheridan, 1985). 

 Gözleme ve tecrübeye dayalı olarak geliĢtirilen bu model, 

yetiĢkinliğin baĢlangıcında ve ortasında var olan, mesleki geliĢime uygun psikolojik 

adımları ayrıntılı olarak iĢlemeye çalıĢmaktadır (Suran ve Sheridan, 1985). 

1.2.1.7.1 Rol Belirginliği-Rol KarmaĢası AĢaması  

Erikson(1968), kimlik kazanmayı, kimliğe yönelik olumlu bir durum olarak 

tanımlamakta ve psikososyal olarak, kiĢinin kendisini iyi hissetmesi ile 

açıklamaktadır. BaĢka bir anlatımla, kimliğini bulmuĢ kiĢinin kendisine, kendi 

bedenine nerede olduğuna ve nereye gitmekte olduğuna iliĢkin bir güven duygusu 

vardır ve buna bağlı olarak da kiĢi kendisini iyi hisseder (Erikson, 1968 ). 
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Erikson‟a göre ego kimliği ve rol karmaĢası arasındaki çatıĢmanın 

çözümlenmesi uzmanlık alan meslek seçiminde ve bireysel hedeflerin tayininde 

ağırlık kazanır. “Ne tür meslek insanı olacağım?” sorusu bu aĢamada ön plana çıkar. 

Bu soruya verilecek yanıt hem meslek seçimine; hem de bu meslekler labirentinde 

bireye yol gösteren ilk hislere(para ve finansal baĢarı, güç, etki, prestij) dayanır. 

Yaptıkları iĢin tüm insanlığa fayda sağlayacağına ve kendi yaĢamları için anlamlı 

olduğuna inanan güç insanlar, destekleyici bir çevrede çalıĢtıkları ölçüde, yüksek 

performans gösterirler. Bu Ģekilde bir çalıĢma ortamı, bireyin sahip olduğu 

motivasyonu da güçlendirir. Diğer yandan, mesleğe yeni baĢlamıĢ olan bireyi stresin 

yoğun olduğu veya bireyi engelleyici bir örgüt ortamı ile karĢılaĢırsa, baĢarısızlık 

yaĢayabilir ve sonuç tükenmiĢliğe götürebilir. Bu noktada yaĢanan tükenmiĢlik, 

bireyin iĢe iliĢkin motivasyonunu da önemli ölçüde azaltır (Pines ve Aranson, 1988). 

1.2.1.7.2 Yeterlilik Kazanım AĢaması  

Bireyin kimlik süreci, bireyin iĢindeki yeterlilik duygusunu elde etmesi ve 

kiĢisel-sosyal yaĢamını etkili bir Ģekilde birleĢtirmesi ile tanımlanmaktadır. Bu 

sürede birey becerilerini geliĢtirerek bağımsızlaĢmaktadır. Deneyim esnasında birey, 

insanların gözünde profesyonel kimlik geliĢtirir ve bunu yapmak için duyulan 

kaygının çoğu azdır. Bundan sonra gelen soru “Yaptığım iĢte ne kadar iyiyim?” 

sorusudur. Bu sorunun en tutulan çözümü, kendini diğer eĢ düzeyli profesyonellerle 

karĢılaĢtırarak ya da birkaç yıl sonraki pozisyonda kendini görmeye çalıĢmaktır. Bu 

dönem 20‟li yaĢlarda oluĢmaktadır. Bu tür bir karĢılaĢtırmanın sonucu olumsuzsa 

birey kiĢisel yetersizlik ve mesleki aĢağılık duygusu iĢle baĢ baĢa kalmaktadır. 

Yeterlilik ise kiĢinin yapmayı seçtiği iĢte kendini değerli hissetmesi öğrenme 

sürecidir (ġanlı,2006). 
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1.2.1.7.3 Verimlilik – Durgunluk AĢaması 

ÇalıĢan insan, çıraklık dönemini tamamladıktan sonra, sisteme bağlılığı 

kalamamıĢtır ve kariyerini düzenleme sürecine girmiĢtir. Bu süreç genellikle, otuzlu 

yaĢlarda ortaya çıkar ve otuzlu yaĢların ortalarına kadar devam eder. Bu dönemde 

verilen kararlar çalıĢma yeri ve tarzı seçimlerini içerir. Bu dönemde bir ev sahibi 

olmak, evlenmek ve çocuk sahibi olmak gibi kararlar verilir. Özel ilgi alanları ve 

yetenekler belirgin hale gelir. Anlamlı olan ilk terfiler gelmeye baĢlar, tanınmıĢlık 

artar.  

Bireyin sosyal iliĢkiler döngüsü, benzer ilgi alanlarına ya da statülere sahip 

meslektaĢlarından oluĢur. Bu sosyal döngü aynı zamanda, bireyin meslek kimliğini 

sağlamlaĢtırır. Bireyde sorumluluk ve inisiyatif isteyen iĢlere geçme arzusu egemen 

olmaktadır(Aytaç, 1997). 

Bu aĢamada,  kariyer ile kiĢisel mutluluk arasındaki iliĢki incelenmeye 

baĢlanır. Bağlılık duyulan Ģeylerden kopmalar yaĢanabilir ve mesleki gerekliliklerle 

ailevi veya kiĢisel ihtiyaçlar arasında dengeyi sağlayabilmek için seçimler yapılır; 

kararlar verilir. 

Bu dönem, kiĢinin verimli olduğu ve iĢine yoğunlaĢtığı bir dönemdir. 

KiĢinin yaĢamını ve yeteneklerini bütünleĢtirmiĢ olması hissi, bireyin enerjisini 

verimli çalıĢmaya harcamasını ve kiĢinin yaratıcı bir yaĢam tarzı edinmesini sağlar. 

Ancak kiĢinin mesleğinde kendine has bir tarz ya da ilgi alanı geliĢtirmeyi 

baĢaramaması, bir amaçsızlık ve mesleki tıkanma hissiyle sonuçlanır.  
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1.2.1.7.4 Yeniden OluĢturma-Hayal Kırıklığı AĢaması 

Birey otuzlu yaĢların ortaları ve sonlarından; kırklı yaĢların ortaları ve 

sonlarına kadar, kariyerinde kendisini bulunduğu noktaya getiren seçimlerini 

sorguladığı bir dönem yaĢar. Bu sorgulamanın sonucunda kiĢi aktif olarak mesleğiyle 

ilgili bir tatminsizlik yaĢayabilir. Yıllar boyunca yeteneklerini kullanan kiĢi, bir süre 

sonra sıkıntı ve tükenmiĢlik yaĢabilir.Bireyin bu dönemde yaĢadığı aslında orta yaĢ 

krizidir.Ġncinme ya da ölüm korkuları ortaya çıkabilir.Orta yaĢta yaĢanan bu hayal 

kırıklığı duygusu, kariyer hedeflerinin tekrar gözden geçirilip tanımlanmasında ve 

bireyin baĢarı gereksinimlerini tekrar belirlemesinde olumlu uyarıcı rolü de 

oynayabilir.KiĢi bu dönemde, küskünlük, kırgınlık ve engellenme duyguları içinde 

ruhsal dengesini yitirebilir. Alkole düĢkünlük, iĢi bırakma gibi davranıĢlar 

gösterebilir(Budak ve Budak; 2004). 

Bu aĢama ile baĢa çıkamama hem mesleki hem de kiĢisel rollerde derin bir 

hayal kırıklığı duygusu yaratır. Hayal kırıklığına uğramıĢ bir profesyonel kendisini 

iĢe yaramaz hissetmeye baĢlar. 

Yeniden oluĢturma; kiĢinin mesleğinde ve özel yaĢamında olmak istediği 

kiĢi olması için bir neden bulmasıdır. KiĢinin yeni bir neden oluĢturamaması ya 

mesleğinden tamamen uzaklaĢmasıyla ya da tümüyle bir hayal kırıklığı içerisine 

girerek tükenmiĢlik sendromu yaĢamasıyla sonuçlanır(Türe,2008). 

1.2.1.8 Edelwich ve Brodsky TükenmiĢlik Modeli  

Edelwich (1980) göre tükenmiĢlik süreci dört aĢamada yaĢanmaktadır. 

Bunlar; idealist coĢku, durgunluk, engellenme ve apatidir (Akt Ok, 1995). 
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1.2.1.8.1 Ġdealist CoĢku 

ġevk, heves ya da coĢku ve mesleğe bağlılık olarak da adlandırılabilen bu 

aĢama, genellikle çalıĢma hayatına yeni baĢlayan bireylerde görülen; fazla enerjiye, 

yüksek beklentilere ve umutlara, seçilen meslekteki amaçlara ulaĢabilmek için 

Ģiddetli motivasyona sahip olunan aĢamadır (Sılığ, 2003; Girgin, 1995; Yıldırım, 

1996 ). 

Bu aĢamada, bireyin hayatının tümünü iĢ ve baĢkalarına hizmet verme 

oluĢturmaktadır. Birey, hizmet verdiği insanlar üzerinde olumlu etkiler bırakmak 

istediği için belirgin bir enerjiyle ve tüm gayretiyle çalıĢır. Bu özellikleri ile övgü ve 

takdir alması beklenen birey, daha çok gerçekçi olmayan önyargılar, prensipler, 

hükümler ile ilgili sorunlar yaĢar. Bu durumda da gayretle çalıĢan kiĢi uğradığı hayal 

kırıklığı sonucu kaçınılmaz olarak tükenmiĢliğin durgunluğu aĢamasına girmeye 

baĢlar. Bu durum daha çok kiĢi iĢe baĢladıktan sonraki bir sene içerisinde yaĢanır. 

(Baysal, 1995)  

1.2.1.8.2 Durgunluk 

Bu aĢamada birey, artık iĢine yönelik birinci aĢamada gösterdiği gayreti 

gösterememektedir. Sahip olduğu enerji düzeyi düĢmekte, motivasyonu azalmakta, 

iĢle ilgili beklentilerine yönelik hayal kırıklığı yaĢamakta ve tüm bunların sonucu 

olarak da iĢinden soğumaktadır. Bu aĢamada bireyin ilgisi,  ideallerinden çok daha 

fazla para kazanmak, daha iyi yaĢamak, boĢ zamanlarını daha iyi değerlendirmek 

gibi iĢ dıĢı faaliyetlere yönelmiĢ olur (Sılığ, 2003). 
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1.2.1.8.3 Engellenme 

Bu aĢamada birey mesleğini yapmaya devam etmek konusunda kendini 

sorgulamaya baĢlar; mesleğinde kendisiyle ilgili kaygıları ön plan çıkar. Zamanla 

amaçlarını gerçekleĢtirmek yolunda engellendiği düĢüncesi oluĢmaya baĢlar. 

Engellenme iki Ģekilde oluĢabilir. Birincisi bireyin hizmet görülen kiĢilerin 

gereksinimlerini gidermeyerek engellenmesidir. Ġkincisi ise kiĢinin sıklıkla hizmet 

verdiği kiĢilerin gereksinimlerini karĢılamak için kendi ihtiyaçlarını göz  ardı 

etmesidir (Ok, 1995). 

1.2.1.8.4 Apati 

Apati, hizmet veren kiĢinin hizmet verdiği kiĢilere olan her iliĢkisine 

yansır(Sılığ, 2003) Apatinin tipik belirtileri; duygusal kopma, inançların tamamen 

yitirilmesi, umutsuzluk, iĢe geç gelme, her Ģeyden vazgeçmiĢ gibi bir görünüm 

sergileme Ģeklindedir. 

Birey mesleğini iĢsiz kalmamak için sürdürür, mesleğine yönelik değiĢiklik 

için geç kaldığına inanır, riske girmek istemez çünkü artık onun için en önemli Ģey 

kendini güvende hissetmektir(Girgen, 1995). 

Apatinin devamı hizmet sunulan insanları hor görme, aĢağılama, küçük 

görme Ģeklinde geliĢir ve bunu yapan birey diğer insanların bu tipte bir davranıĢı hak 

ettiklerine inanır(Çam,1991). 

1.2.1.9 Gaines ve Jermier TükenmiĢlik Modeli 

Bu modele göre duygusal tükenme, sürecin odak noktasında yer almaktadır. 

Duygusal tükenme, yorgunlukla benzer olmasına karĢın devamlılık gösterdiğinden 

dolayı süreğen yorgunluk olarak adlandırılabilir. Bireyler tarafından bu süreğen 
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yorgunluk normal olarak algılanmaktadır. ÇalıĢan, kendini iĢin gereklerinin yerine 

getirilmesinde bireysel olarak yetersiz hissetmektedir(DemirbaĢ,2006). 

1.2.2. TükenmiĢliğin Belirtileri 

TükenmiĢlik yavaĢ yavaĢ baĢlar ve sürekli geliĢme gösterir. Belirlediği 

amaca ulaĢmak için uzun süre çaba harcadıktan sonra bir gün hiçbir uyarıda 

bulunmadan ani belirti göstermeden kiĢiye tükendiğini hissettirir. 

Bazen de hiçbir olay yaĢamadan ortaya çıkıverir(Freudenberger ve 

Richelson, 1994). 

TükenmiĢliğin belirtileri araĢtırıldığında, çok çeĢitli belirtiler ortaya çıktığı 

görülmektedir. TükenmiĢlik sendromu fiziksel, davranıĢsal ve psikolojik belirtiler 

göstermektedir. TükenmiĢliğin belirtileri üç baĢlık altında Ģöyle sıralanabilir (Lam 

1991;Baysal, 1995; Tümkaya, 1996; Lam 1999; Sılığ, 2003) . 

1.2.2.1 Fiziksel Belirtiler 

Ġnsan organizmasının bütün sistemleri uyum içinde çalıĢtığında önemli bir 

enerji üretmektedir. ĠĢlerini büyük bir motivasyonla yapan insanlar, bazı dönemlerde 

neredeyse tüm gün hatta birkaç saat uyumalarına rağmen çalıĢabilmekte; ertesi gün 

iĢlerine tüm enerjileriyle devam edebilmektedirler. TükenmiĢ insanların birçoğu iĢ 

yaĢamlarına böyle baĢlamıĢtır(Freudenber ve Richelson, 1981). 

TükenmiĢliğin fiziksel belirtileri genel olarak Ģu Ģekilde sıralanabilir. 

Yorgunluk ve bitkinlik hissi 

Geçmeyen soğuk algınlığı ve grip 

BaĢ ağrıları 
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Mide –bağırsak hastalıkları 

Yüksek kolesterol 

Kas gerilmeleri 

Kronik yorgunluk 

Alerji 

Uyku bozuklukları 

Solunum güçlüğü 

Kilo kaybı veya ĢiĢmanlık 

Uykusuzluk 

Deri rahatsızlıkları 

Diyabet 

Ülser 

Kas ağrıları 

Genel ağrı ve sızılar (Maslach ve Leiter, 1997,19) 
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1.2.2.2 Psikolojik Belirtiler  

TükenmiĢliğin psikolojik belirtileri; diğerlerine göre daha az gözle görülür olsa da, 

dikkat edildiğinde hem birey hem de bireyin çevresi tarafından kolaylıkla fark 

edilebilir. 

 

Aile sorunları 

Uyku düzensizliği 

Depresyon 

Psikolojik hastalıklar 

Hayal kırıklığı 

Umutsuzluk 

YabancılaĢma 

Ġç sıkıntısı 

Özgüvende azalma 

Alınganlık 

Ġlgisizlik 

EndiĢe 

 



44 

 

1.2.2.3 DavranıĢsal Belirtiler 

TükenmiĢliğin diğer belirtilerine kıyasla, baĢkaları tarafından daha kolay 

gözlemlenebilen davranıĢsal belirtiler; aslında tükenmiĢliğin ciddi bir boyuta 

ulaĢtığının bir göstergesidir. 

 TükenmiĢlik yaĢayan bireylerde görülen davranıĢsal belirtiler Ģu Ģekilde 

sıralanabilir: 

Çabuk öfkelenme 

Ani sinir patlamaları 

GözyaĢlarını tutamama 

AĢırı alınganlık 

Yalnız kalma isteği 

ĠĢe gitmek istememe 

ĠĢe geç gelme yada hiç gelmeme 

Az yada çok yemek yeme 

Aile çatıĢmaları 

Sıkıntı 

KiĢilerarası problemler 

Unutkanlık 

Kuruma yönelik ilginin kaybı 

ÇalıĢmaya yönelmede direnç 
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Alaycı ve suçlayıcı olma (Freudenberger ve Richelson, 1981:62-66; 

Maslach ve Leiter, 1997:19; Potter, 1995:2) 

1.2.3.  Öğretmenlerde TükenmiĢlik 

TükenmiĢlik sendromu her meslek grubunu etkilediği gibi öğretmenleri de 

etkilemektedir. Öğretmen tükenmiĢliği sadece öğretmenlerin değil, öğrencileri ve 

iĢveren örgütü de etkileyen bir eğitim sorunudur. 

Öğretmenlerin yaĢadığı stres ve tükenmiĢlik ailelerin, yöneticilerin, 

öğrencilerin ve velilerin yani tüm toplumun üzerinde anlamlı etkilere sahiptir ve 

doğrudan ya da dolaylı olarak tüm topluma yansımaktadır (Friedman ve Farber, 

1992). 

Öğretmen tükenmiĢliği, fiziksel, duygusal ve davranıĢsal yorgunlukla 

tanımlanan uzun süreli stresten kaynaklanan bir sendromdur. DavranıĢsal 

yorgunlukta öğretmenler iĢlerine karĢı daha az tutku ve doyum yaĢarlar. Duygusal 

yorgunlukta öğretmen bir iĢ gününde pozitif bir duygu beslemeyi çok zor bulur. 

Fiziksel yorgunlukta ise öğretmen kendini okulda çoğu zaman fiziksel olarak yorgun 

hisseder (Kyriacou, 2000). 

TükenmiĢlik öğretmenlerin çalıĢmalarını sürdürmelerine çok ciddi zarar 

verir. Öğretmenler bu sendromu yaĢadığında olumsuz duygular beslemeye baĢlar, 

öğrencilere ve arkadaĢlara alaycı bir tutum geliĢtirir ve öğrencilerle iletiĢimde 

kopukluklar yaĢar (Dorman, 2003). 

1.2.3.1 Öğretmenlerde TükenmiĢliğin Nedenleri 

Öğretmen tükenmiĢliği öğrenciler ve aileleriyle olan iliĢkilerini kapsayan ya 

da okulların örgüt kültürleri ile ilgili birçok faktörden etkilenir. 
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TükenmiĢliği etkileyen kiĢiler arası faktörlerden biri kiĢinin iliĢkilerinde 

eĢitsizlikler öğretmenler, öğrencilerine, arkadaĢlarına ve okullarına yaptıkları 

yatırımın yani verdiklerinin aldıklarından daha fazla olduğunu düĢündüğünde 

duygusal, psikolojik ve mesleki açıdan problemler yaĢarlar ve iĢ ne kadar talepkar 

olarak algılanırsa problem o kadar büyük olur (Mearns ve Lain, 2003). 

Diğer mesleklerde olduğu gibi öğretmenlerde tükenmiĢliği ortaya çıkartan 

değiĢkenler kiĢisel ve örgütsel değiĢkenler olarak iki grupta ele alınmalıdır. Örgütsel 

etkenler; örgütten kaynaklanan baskı, idari desteğin eksikliği, öğrencilerin ilgisizliği, 

bazı meslektaĢların olumsuz tutumu, okul aile iĢbirliğinin eksikliği, iĢ açısından 

ilerleme fırsatlarının azlığı ve kiĢi baĢına düĢen iĢin fazlalığıdır. KiĢisel etkenler ise; 

demografik özelliklerin yanı sıra bireyin kiĢilik özellikleri (kaygı düzeyi, denetim 

odağı, dayanıklılık, gereksinimler, kapasite) fiziksel, sağlık, beceri ve deneyim, 

duygusal durum, sosyal destek, olumlu ve gerçekçi tutumlar olarak sıralanabilir 

(BaĢaran, 1999; Tümkaya,1996). 

Öğretmenlik öğrencilerle yakın iliĢki anlamına gelmektedir. Öğretmen ve 

öğrenci arasındaki iliĢkinin kalitesi öğretmenlik mesleği açısından duygusal olarak 

ödül olarak değerlendirebilir (Huberman ve Vanderberghe, 1999). 

Pines (1993) öğretmen tükenmiĢliğinin nedenlerinin, disiplin problemleri, 

motivasyon, düĢük ilgisiz öğrenciler, okul yönetimi, bürokrasi, aileler ve yetersiz 

kaynaklar olduğu vurgulanmıĢtır. 

Weiskopf (1999) öğretmen tükenmiĢliğinin altında yatan stres kaynaklarını, 

altı kategoride toplamıĢtır. Bunlar iĢ yükü, baĢarı algısındaki yetersizlikler, 

öğrencilerle doğrudan iletiĢimin miktarı,  sınıf içi öğrenci sayısı, program yapıları ve 

diğer bireyler karĢısındaki sorumluluklardır (Akt. BaĢaran, 1999). 
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1.3.  ANKSĠYETE KAVRAMI  

1.3.1. Tanımı  

Ġçinde yaĢadığımız ortamın gereği olarak insanlar aile, okul, iĢ ve kent 

yaĢamı içinde çok karmaĢık bir etkileĢim ortamında yaĢamaktadırlar. Stresle beraber 

genellikle bu ortamın içinde kalmaktadırlar. 

Anksiyete; genellikle bilinmeyen ve anlaĢılmayan yakın bir tehlikeyi 

beklemekte olmanın doğurduğu huzursuzluk ve gerginlik hissi, tetiktelik hali olarak 

tanımlanır. Anksiyete; bireyin benliğine ya da bütünlük duygusuna bir tehdit olarak 

algılanmaktadır (BaltaĢ &BaltaĢ, 1990). 

“Anksiyete kaynağı belirsiz olan bir çeĢit korku halidir. Anksiyete 

durumunda gösterilen duygusal tepkinin Ģiddeti tehditle orantılı değildir ve tehdit 

varlığından bağımsız olarak da devam edebilir” (BaltaĢ, 1992). 

“Kaygılı ve gergin insanda psikosomatik belirtiler ortaya çıkmaktadır”( 

Cüceloğlu, 1992). 

Anksiyete‟nin belirtileri Ģunlardır: nefes darlığı, terleme, nefes alıp vermede 

düzensizlik, kesik kesik nefes alma, gerginlik, kalp çarpıntısı, aniden sinirlenme, bel 

ve mide ağrısı, baĢ ve boyun ağrıları. 

1.3.2. Anksiyete Tanımları 

Freud ruhbilim alanında  anksiyeteyi ilk kullanan ve anksiyeteyi bir kavram 

olarak tanımlayan kuramcıdır. Freud‟a göre insan davranıĢları tüm yönleriyle uyum 

yapmaya yönelik bir amaç taĢır. Hiçbir davranıĢ rastlantısal değildir ve organizmanın 

yaptığı her Ģey yaĢamı sürdürme çabasının farklı biçimleridir. 
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Freud‟a göre anksiyete; fiziksel ya da toplumsal çevreden gelen tehlikelere 

karĢı bireyi uyarma, gerekli uyumu sağlama ve yaĢam sürdürme çabasının farklı 

biçimleridir (Gençtan,1992). 

Freud 3 tür anksiyete tanımlar: 

a)Reel Anksiyete: Herkesin günlük yaĢamında arada bir yaĢadığı durumdur 

ve korku ile eĢ anlam taĢır. Bu anksiyete, dıĢ uyarıcılardan kaynaklanır ve 

anksiyetenin Ģiddeti dıĢ tehlikenin büyüklüğü yada önemiyle orantılıdır. 

b)Moral Anksiyete: Süper ego tarafından onaylanmayan ve egoda suçluluk 

ya da utanç duygusu yaratan anksiyetedir. 

c)Nevrotik Anksiyete: Ġd‟in içgüdülerdeki tehlikeyi algılamasıyla ortaya 

çıkar. Cinsel ve agresif dürtülerin meydana getirdiği iç tehlikelerden kaynaklanır 

(Akt. Rachman, 1998). 

1.3.3. Anksiyeteyi Açıklayan Teoriler 

Anksiyeteyi açıklamak için kuramcılar bir takım teoriler ileri sürmüĢlerdir. 

Bunlardan en önemlileri Ģunlardır. 

1.3.3.1 Psikanalatik Teoriler 

Bu görüĢe göre anksiyete temelde bir iç çatıĢmanın ürünüdür. (Öztürk, 

1994). Bu varsayıma göre iç çatıĢma, ego - id ve ego - superego arasında 

oluĢmaktadır. Ġd bilinçdıĢı dürtülere karĢı zayıflar ve denge kurmaya çalıĢan ego ile 

çatıĢır. Bazen ego superegonun cezalandırıcı tutumu ile de karĢı karĢıya gelebilir. Bu 

durumda çatıĢma doğurur. ĠĢte böyle bir durumda kiĢide nedeni belli olmayan, 
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korkuya benzeyen, sanki kötü bir Ģey olacakmıĢ gibi bir sıkıntı belirir. Buna 

anksiyete denir. 

“Freud‟ göre anksiyetenin sebebi egodur. Ġd‟ den gelen ve kontrol 

edilmediği takdirde tehlikeli olacak içgüdüleri gören ego, buna bir anksiyete 

reaksiyonu ile cevap verir ve bastırarak süper egodan gelecek cezayı önlemiĢ olur.” 

(Freud,1963,S:48). 

Adler (Gençtan; 1992) anksiyetenin nedeni olarak aĢağılık duyguları 

üzerinde durur. AĢağılık duygularından acı çeken kiĢi emniyet ve üstünlük kazanmak 

adına anksiyeteyi kullanır. 

1.3.3.2 VaroluĢçu Teoriler  

Bu kurama göre anksiyete, insanın kendi varoluĢ sorumluluğunu üstlenmede 

karĢılaĢtığı güçlüklerle açıklanmıĢtır. Anksiyeteyi insan olmanın temel özelliği 

olarak görürler ve insanın “var olma” korkusuna dikkat çekerler.(Gençtan,1992) 

 

1.3.3.3 DavranıĢçı Teoriler  

DavranıĢçı görüĢe göre, anksiyete öğrenilmiĢ durumlardır. Korku, acı veren 

ve tehlikeli uyarana karĢı biyolojik temeli olan bir tepkidir. KiĢi normalde korku 

uyandırmayan bir nesneye bile çok karmaĢık öğrenme süreçleriyle koĢullanarak 

kaçınma davranıĢı ve anksiyete geliĢtirebilir. 

Gray‟a (1979) göre amaca yönelik bütün davranıĢlar klasik ya da operant 

Ģartlanmaların sonucu ortaya çıkarlar ve bu arada da anksiyete de pekiĢtirici rolü 

oynayan olaylar ya da bu olaylarla bağlantılı uyarıcılar tarafından ortaya çıkarılmıĢ 

durumdadır. 
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1.3.4. Okul Öncesi Öğretmenlerde Anksiyete 

Okul öncesi öğretmenler eğitim alanında diğer eğitimcilerin yaĢadıkları 

sorunlarının yanında kendi meslek alanlarıyla da ilgili olarak bazı problemlerle 

karĢılaĢmaktadırlar. Bunların arasında rol belirsizliği, çok fazla kağıt ve büro iĢleri, 

çok az takdir ve destek görmek, çocukların aileleri ve davranıĢsal sorunlar, 

yöneticiler ve okul idareleri ile yaĢanan sorunlar öğretmenlerin tükenmesine ve 

çeĢitli sosyal ve psikolojik sorunlar yaĢamalarına neden olmaktadırlar. Bu durumda 

ilgili yeni bilgileri öğrenmek, baĢkalarını desteklemek ve öğrenmeyle ilgili yeni 

yaklaĢımları uygulamak için daha az enerjileri kalmaktadır. 

Kurumdaki yöneticilerin tutumları da öğretmenler için stres kaynağı olabilir. 

Bunlara örnek olarak, yöneticilerin öğretmenleri desteklememeleri, aĢırı büro iĢi 

yüklemeleri, meslek alanları dıĢında sorumluluklar vermeleri verilebilir. 

ÇeĢitli kaynaklardan okulöncesi öğretmenlerin sorunları incelendiğinde,  

insan iliĢkileri, sınıfta davranıĢ yönetimi, anne baba eğitimi ve desteklenmesi, sınıf 

içi eğitsel faaliyetler, eğitim programı, çocukların geliĢimlerinin desteklenmesi 

Ģeklinde sıralanmaktadır (Ünsal ve AktaĢ,1999). 

1.4.  ÇALIġMANIN AMACI 

Bu çalıĢmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin demografik değiĢkenlere 

ve deneyim süresine bağlı olarak mesleki tükenmiĢlik düzeyleri ile anksiyete 

düzeylerinin karĢılaĢtırılmasıdır. Bu bağlamda araĢtırmanın temel hipotezi Ģu Ģekilde 

oluĢturulmuĢtur. 
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1.4.1. AraĢtırmanın Temel Hipotezi: 

“Özel okulda çalıĢan okulöncesi öğretmenlerinin mesleki tükenmiĢlik ve 

anksiyete düzeylerinin demografik değiĢkenlere (yaĢ, cinsiyet, medeni durum, 

deneyim süresi) bağlı olarak devlet okulunda çalıĢan okulöncesi öğretmenlerine göre 

farklı olması beklenmektedir.” Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Bu bağlamda aĢağıdaki 

sorulara cevaplar aranacaktır. 

Bu doğrultuda özel okulda çalıĢan okul öncesi öğretmenler araĢtırmamızın 

araĢtırma grubunu oluĢturacak, devlet okulunda çalıĢan öğretmenler ise 

araĢtırmamızın karĢılaĢtırma grubunu oluĢturacaktır. 

Devlet okulunda çalıĢan okul öncesi öğretmenlerinin mesleki tükenmiĢlik 

düzeyleri ile anksiyete düzeylerinin demografik değiĢkenler ve deneyim süresine 

bağlı olarak aradaki iliĢkinin düĢük çıkması beklenmektedir.  

Kurulan yukarıdaki hipotezi araĢtırmak üzere aĢağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 

Soru:.1)Okul türüne göre öğretmenlerin tükenmiĢlik düzeyleri arasında fark 

var mıdır? 

Soru:2)Okul türüne göre öğretmenlerin anksiyete düzeyleri arasında fark var 

mıdır? 

Soru: 3) Özel ve devler okullarındaki öğretmenlerin mesleki deneyim 

süreleri açısından tükenmiĢlik düzeyleri arasında fark var mıdır? 

Soru: 4)Özel ve devler okullarındaki öğretmenlerin mesleki deneyim 

süreleri ile anksiyete düzeyleri arasında fark var mıdır? 
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Soru:  5)Özel ve devlet okullarındaki öğretmenlerin yaĢ, cinsiyet ve medeni 

durum açısından anksiyete ve tükenmiĢlik düzeyleri arasından farklılık var mıdır? 

 

1.5.  ÖNEM 

TükenmiĢlik ve yaĢanan anksiyete durumu hem örgütler hem de kiĢiler 

yönünden bakıldığında insanların sosyal ve psikolojik dengesini negatif yönde 

etkileyen süreçlerdir. Eğitim alanında çalıĢan eğiticilerin sorunları vardır. Bu 

sorunların baĢında sınıf yönetimi, büro iĢleri, meslekteki rol belirsizlikleri, sınıf 

yönetimi ile ilgili temel sorunlar, aileler ile ilgili sorunlar, yöneticilerle yaĢanan 

sorunlar gelmektedir. Bu sorunlar nedeniyle öğretmenler de kendi kiĢisel baĢarılarını 

artıracak eğitimler alamamakta ve dolayısıyla da duygusal olarak tükenmekte ve 

anksiyete yaĢamaya baĢlamaktadırlar. 

Günümüzde okul öncesi eğitim, çocuğun kiĢiliğinin oluĢumunda önemlidir. 

Bu nedenle de öğretmenlerin de bu anlamda psikolojik olarak sağlıklı bireyler 

olmaları gerekmektedir. Bunun için de mesleki anlamda eğitilmeleri önem taĢır ve 

psikolojik olarak desteklenmelidirler. Bu nedenle de öğretmenlerin mesleki açıdan 

tükenme ve değiĢik durumlar karĢısında anksiyete yaĢamamaları için bir takım 

uygulamaların/ kısıtların değiĢmesi ya da var olan durum içerisinde farklı Ģekillenme 

nin düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bu çalıĢmanın sonuçlarının okul öncesi öğretmenlerin mesleki olarak 

tükenmiĢlikleri ve anksiyete düzeylerinin görülmesi, bunlara nelerin sebep 

olduğunun bilinmesi ve bu sorunların düzeltilebilmesi için gelecekte konu ile ilgili 

yapılacak olan araĢtırmalara ıĢık tutacağı ümit edilmektedir. 
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1.6.  Ġlgili AraĢtırmalar 

TükenmiĢlik konusunda gerek Dünyada gerekse Türkiye‟de birçok 

araĢtırma yapılmıĢtır. Konu ile ilgili araĢtırmalar yurtiçinde yapılan ve yurt dıĢında 

yapılan araĢtırmalar olarak iki baĢlıkta verilecektir. 

1.6.1. Yurt DıĢında Yapılan AraĢtırmalar 

TükenmiĢlik öğretmenlerde önemli bir problem olarak görülmektedir. Yurt 

dıĢında yapılan araĢtırmalara bakıldığında öğretmenler de ve öğretmen adaylarında 

tükenmiĢliğin ve ilgili değiĢkenlerin araĢtırıldığı çalıĢmaların olduğu görülmüĢtür. 

Schwab ve Iwanicki‟nin (1982), 469 eğitimciyle yaptığı çalıĢmada 

eğitimcilerdeki tükenmenin demografik değiĢkenlerle iliĢkisi araĢtırılmıĢtır. Sonuçta, 

okuldaki çalıĢma yılı, çalıĢılan okulun konumu, medeni durum ve çocuk sahibi olma 

gibi değiĢkenlerin tükenmiĢlik üzerinde etkili olmadığı; cinsiyet, yaĢ ve görev 

yapılan okulun türünün ise etkili olduğu bulunmuĢtur (Schwab ve Iwanicki, 1982: 5-

17). 

Bu konu ile ilgili bir araĢtırma Fives, Hamman ve Olivarez (2005) 

tarafından yapılmıĢtır. 49 öğretmen adayı üzerinde araĢtırma yapılmıĢ veriler 

öğretmenlik deneyimlerinin ortasında ve sonunda olmak üzere iki kez toplanmıĢtır. 

Bu veriler öğretmen iĢbirliğini destekleme, öğrenme atmosferi, öğretmen 

tükenmiĢliği ve öğretmen etkisi açılarından değerlendirilmiĢ öğretmen adaylarının 

tükenmiĢlik düzeylerine okullarda kendilerine yardımcı olan öğretmenlerin etkisinin 

olduğu saptanmıĢtır. Öğretmenlik deneyiminin sonunda ise tükenmiĢliğin daha 

yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. 
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Freiburg Üniversitesi tarafından yüzlerce öğretmen üzerinde yapılan bir 

araĢtırmaya göre Almanya‟daki öğretmenler “sınıf ta en ağır isi” yapıyorlar. 

Öğretmenlerin %34‟ünde tükenmiĢlik sendromu görülüyor. %19‟unda ise stres 

sonucu ciddi sağlık problemleri var. Öğretmenler in %90‟ı sağlık durumlarını kötü 

olarak görmüyor ama %30‟u mesleklerinden memnun değiller. En çok Ģikâyet 

ettikleri durumlar, sınıf içi gürültü, rahatsız etmeler ve özellikle davranıĢ bozukluğu 

olan öğrencilerin yarattığı disiplin sorunları ile ilgili durumlardır(Mertek, 2002). 

Betoret (2006), ortaokul öğretmenleri üzerinde öğretmenlerin stres 

kaynakları, yeterlilik, baĢ etme kaynakları ve tükenmiĢlik yaĢantılarını incelediği 

çalıĢmasında, 247öğretmen ile çalıĢmıĢtır. Öğretmenlerin okul ortamındaki 

uygulamalarına müdahale edildiğinde ya da engellendiğinde tükenmiĢliğin 

oluĢtuğunu ifade etmiĢlerdir. Bunun yanında elde edilen sonuçlar yüksek yeterliliğe 

sahip olan öğretmenlerin daha fazla baĢ etme kaynağına sahip olduğu, dolayısıyla 

tükenmiĢlik seviyelerinin de düĢük olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. 

Fimian ve Blanton (1987) Öğretmen adayları ve stajyer öğretmenlerin stres, 

tükenmiĢlik ve rol problemleri durumlarını araĢtırmıĢlardır. Öğretmen adayları ve 

stajyer öğretmenler ile yaptıkları bu çalıĢmalarının örneklemini 413 kiĢilik bir 

öğretmen grubu oluĢturmuĢtur. Elde edilen sonuçlarda deneyimsiz öğretmenlerin ve 

öğretmen adaylarının stres yaĢadıkları kanıtlanmıĢtır. Rol problemleri yaĢayan 

deneyimsiz öğretmenlerin daha çok stres ve daha çok tükenmiĢlik yaĢadıkları tespit 

edilmiĢtir (Akt.Özkaya, 2006). 

Weckwerth ve Flynn (2006), tarafından üniversite öğrencilerinde algılanan destek ve 

tükenmiĢlik üzerinde cinsiyet etkisini incelenmiĢtir. Northem Ontario 

niversitesi‟nden 214 öğrenci ile çalıĢılmıĢ, Maslach TükenmiĢlik Ölçeği Ġnsan 
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Hizmetleri Anketi (MBI-HSS) uygulanmıĢtır. Elde edilen bulgularda cinsiyet 

açısından algılanan destekte, tükenmiĢliğin duyarsızlaĢma ve kiĢisel baĢarı alt 

boyutlarında anlamlı bir fark olduğu görülmüĢtür. Bayanların algıladıkları destek 

puanı erkeklerden önemli ölçüde yüksek çıkmıĢtır. DuyarsızlaĢmada ve kiĢisel 

baĢarıda erkeklerin bayanlardan daha yüksek puana sahip olduğu görülmüĢtür. 

1.6.2. Yurt Ġçinde Yapılan AraĢtırmalar 

Baysal (1995), 551 öğretmen üzerinde çalıĢarak lise öğretmenlerinde 

mesleki tükenmiĢliği etkileyen etmenleri incelediği araĢtırmada veriler Maslach 

TükenmiĢlik Ölçeği ve KiĢisel Bilgi Toplama Formu kullanılarak elde edilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın sonucunda bayan öğretmenlerde duygusal tükenmenin erkek 

öğretmenlerden daha fazla olduğu, medeni durumla öğretmenlik arasında anlamlı 

iliĢkinin olmadığı, çocuk sayısının fazla olmasının duyarsızlaĢma ve kiĢisel baĢarı 

duygusu boyutlarında tükenmiĢliği daha az yaĢanmasında etkili olduğu görülmüĢtür. 

Tümkaya (1996) öğretmenlerde tükenmiĢlik, görülen psikolojik belirtiler ve 

baĢa çıkma davranıĢlarını incelemiĢ, öğretmenlerde tükenmiĢlik durumu ile çeĢitli 

değiĢkenler arasında anlamlı bir iliĢki olup olmadığını araĢtırmıĢtır. 720 kiĢilik 

öğretmen grubu ile yaptığı çalıĢmada, Öğretmen TükenmiĢliği Ölçeği, Ruhsal Belirti 

Tarama Testi, KiĢisel DavranıĢ Ölçeğini kullanmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda 

ilköğretimde görev yapan öğretmenlerin yeterli idari destek görmediklerinde daha 

fazla tükenmiĢlik yaĢadıkları, lisede görev yapan öğretmenlerin de öğrencilere 

yönelik tutumlar boyutunda daha fazla tükenmiĢlik yaĢadıkları belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢtıkları sınıfların kalabalık olması, yaptıkları meslekte yükselme olanağının 

bulunmaması ve alınan ücretin yetersiz olmasının tükenmiĢliği arttırdığı, medeni 

durum ve branĢlar açısından ise anlamlı bir fark bulunmadığı, eğitim düzeyi ile 
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algılanan stres oranının negatif yönde iliĢkisinin olduğu yani eğitim düzeyi 

yükseldikçe algılanan stres oranının azaldığı, hizmet süresi az olanların fazla olanlara 

göre iĢ doyumunun ve öğrencilere iliĢkin tutumunun daha az olumlu olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. 

Tümkaya (2001) tarafından ilkokul öğretmenlerinde, denetim odağı ile 

tükenmiĢlik arasındaki iliĢkiyi incelenmiĢtir. AraĢtırmanın örneklemini ilköğretim 

okullarının I. kademesinde görev yapan 112 öğretmen oluĢturmuĢtur. AraĢtırmanın 

sonuçlarında, öğretmenlerin içsel ya da dıĢsal denetim odağına sahip olmaları 

açısından Öğretmen TükenmiĢliği Ölçeği"nin dört alt ölçeği arasında önemli 

farklılıklar lduğunu göstermiĢtir. Ayrıca kadın öğretmenlerin denetim odağı puanları 

erkek öğretmenlere göre daha yüksek bulunmuĢtur. 

Tuğrul ve Çelik (2002), normal çocuklarla çalıĢan bayan anaokulu 

öğretmenlerinin tükenmiĢlikleriyle iliĢkili faktörleri belirlemek amacıyla yaptıkları 

çalıĢmada Türkiye‟nin farklı illerindeki özel ya da devlete bağlı kurumlarda çalıĢan 

216 bayan öğretmenle çalıĢmıĢlardır. Maslach TükenmiĢlik Envanterini kullandıkları 

çalıĢmada öğretmenlerin tükenmiĢlikleri ile yaĢ, mesleki tecrübe, medeni hal, gelir 

değiĢkenlerinin ayrı ayrı iliĢkisini incelemiĢlerdir. AraĢtırmanın sonucunda duygusal 

tükenmiĢlik, kiĢisel baĢarısızlık ve duyarsızlaĢma puanlarının yaĢa bağlı olarak 

değiĢmediği bulunmuĢtur. ÇalıĢma süresinin, kiĢisel baĢarısızlık alt ölçek puanları 

ile, duygusal tükenmiĢliğin eğitim ve çalıĢılan kurumun niteliği ile alınan eğitimin 

duyarsızlaĢma alt ölçek puanları ile iliĢkili olduğu görülmüĢtür. 

MaraĢlı (2005) lise öğretmenlerinin cinsiyet, yaĢ, medeni durum, sahip 

olunan çocuk sayısı, eğitim süresi, meslekteki çalıĢma süresi, branĢ, mesleğini 

bırakmayı kaç kez düĢündükleri, mesleğini seçme biçimleri, maaĢından memnun 
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olup olmamaları, aylık gelirleri ve sosyal etkinlikleri gerçekleĢtirme düzeyleri 

özelliklerine ve öğrenilmiĢ güçlülük düzeylerine göre tükenmiĢlik düzeyleri arasında 

anlamlı farklar olup olmadığı incelemiĢtir. AraĢtırmada Ankara ilinde devlete bağlı 

liselerde görev yapan 390 öğretmen yer almıĢtır. Ölçme aracı olarak Potter 

TükenmiĢlik Ölçeği, Rosenbaum ÖğrenilmiĢ Güçlülük Ölçeği ve KiĢisel Bilgi Formu 

kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda devlete bağlı okullardaki öğrenci nüfusunun 

fazlalığı, buna karĢın öğretmen sayısının azlığı, fiziki koĢulların uygunsuzluğu ve 

yetersizliği ve düĢük maaĢ gibi faktörler nedeniyle öğretmenler bıkkınlık, yetersizlik, 

mutsuzluk ve bunlarla iliĢkili olarak tükenmiĢlik yaĢadıkları görülmüĢtür. 

 Kan (2008) bir grup okul öncesi öğretmeninin tükenmiĢlik durumunu 

incelemiĢtir. AraĢtırmasını Ankara‟da çalıĢan 72 öğretmenle yürütmüĢtür. 

Öğretmenlerin tükenmiĢlik düzeylerini belirlemek amacı ile “Maslach TükenmiĢlik 

Ölçeği” kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre, hizmet süresi fazla olan, 

mesleğini isteyerek seçen ve ilköğretim bünyesinde hizmet veren okul öncesi 

öğretmenlerinin kiĢisel baĢarı puanlarının, mesleğini istemeden seçen öğretmenlerin 

ise tükenmiĢlik puanlarının yüksek olduğu saptanmıĢtır. 

1.6.3. Konu ile Ġlgili AraĢtırmalar 

Brisse ve arkadaĢları (1988), deneyimin tükenmiĢlikte zayıf bir etken 

olduğunu belirtmiĢlerdir. AraĢtırma örneklemini 1213 ilkokul öğretmeni 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın amacı, öğretmenin tükenmesine zemin hazırlayan 

bireysel ve durumsal edenleri açığa çıkartmaktır. Bireysel nedenler; öğretmen 

derecesi, deneyim, çalıĢma süresi, meslekteki yeterlilik ve öğretmekten doğan kiĢisel 

doyum olarak sınıflandırılmıĢtır. Durumsal nedenler de örgütsel özellikler ve sosyal 

destek olarak iki grupta ele alınmıĢtır (Brisse ve diğerleri, 1988: 106- ) 
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Girgin‟in (1995) ilkokul öğretmenleri ile yaptığı araĢtırmasında erkek 

öğretmenlerin duyarsızlaĢma puanları, kadın öğretmenlerinkinden daha yüksek 

bulunmuĢtur. Diğer bir sonuç ise yas arttıkça tükenmiĢliğin azaldığı yönündedir 

.Girgin‟e göre, çalıĢma yılı arttıkça duyarsızlaĢma puanları düĢmekte, mesleki basarı 

yükselmektedir. 
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BÖLÜM II 

YÖNTEM 

2.1.  AraĢtırmanın Yöntemi: 

Bu bölümde araĢtırmanın örneklemine, veri toplama araçlarına ve iĢlem 

kısmına yer verilecektir. AraĢtırmaya katılan katılımcılara uygulanan ölçeklerin yer 

aldığı envanterler katılanlar arasında 50 kiĢiyle yüz yüze görüĢme metodu ile 

doldurulmuĢtur. Geriye kalanlara envanterlerin elektronik ortamdaki kopyaları e-

mail ile gönderilmiĢ, geriye dönüĢler de yine e-mail yoluyla alınmıĢtır. 

AraĢtırmamızda verilerinin toplanması aĢamasında Ġstanbul Meb‟ „ine bağlı olan 

resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında çalıĢmakta olan ve rastgele seçilen 

okulöncesi öğretmenlerine önce sosyodemografik (yaĢ,cinsiyet,medeni hal ve 

deneyim süresini) soruları içeren KiĢisel Bilgi Formu, ardından da Maslach 

TükenmiĢlik envanteri ve Beck Anksiyete Ölçeği uygulanmıĢtır .Bu ölçeklerin 75 

tanesi yüzyüze uygulanmıĢtır.  Uygulanan anketler kurumların idarecilerinden izin 

alınarak birebir veya 2‟Ģerli gruplar olarak uygulanmıĢtır. Ölçeklerin bir bölümü(25) 

ise e-posta yoluyla katılımcılara uygulanmıĢtır. 

Uygulama öncesinde katılımcılara araĢtırmanın konusu ve amacı anlatılarak, 

anketlerin değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek verilerin sadece araĢtırma 

amaçlı kullanılacağı, yanıtların gizli kalacağı,uygulayıcı dıĢında kimse tarafından 

incelenmeyeceği ve kimse ile paylaĢılmayacağı ifade edilmiĢ olup;bu doğrultuda 

anketlerin doldurulması esnasında istenilen bilgiler haricinde hiçbir ek bilgi 

yazılmaması yönünde yönerge verilmiĢtir. 
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Bireylere ve grup halinde uygulanabilen bilgi formu ve envanterlerin 

katılımcılar tarafından cevaplanması 15-20 dk. sürmüĢtür. AraĢtırmaya katılan tüm 

katılımcılar formları eksiksiz olarak doldurmuĢ olup; uygulama esnasında herhangi 

bir aksaklık yaĢanmamıĢtır. 

 

2.2.  Evren ve Örneklem 

AraĢtırmanın evrenini okul öncesi dönemde 0-6 yaĢ arasındaki çocuklarla 

çalıĢan okul öncesi eğitim fakültesi mezunu öğretmenler oluĢturmaktadır. Bu 

öğretmenler Ġstanbul ilinde MEB‟na (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlı özel ve devlet 

okulöncesi eğitim kurumlarında çalıĢan ve rastgele seçilen öğretmenlerdir. Örneklem 

için 30 okulla iletiĢim kurulmaya çalıĢılmıĢ, ancak bu okullardan 20 tanesine 

ulaĢılabilmiĢtir. Alanında en az 1 sene çalıĢmıĢ olan 92‟si kadın, 8‟erkek toplam 100 

öğretmenle çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma grubunu özel okulda çalıĢan okul öncesi 50 

öğretmen, kontrol grubunu devlet okulunda çalıĢan 50 okul öncesi öğretmenleri 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmamıza katılan okulöncesi öğretmenlerinden 90‟ı 

üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi Lisans programlarından mezun 

olup,10 „u ise öğretmen enstitülerinden mezundurlar.  
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Tablo 2.1 YaĢın Kurum Türüne Göre Dağılımı Tablosu 

 

   Kurum Türü 

TOPLAM    Özel Devlet 

Yaş 20-25 N 14 11 25 

Yüzde (%) 28,0% 22,0% 25,0% 

26-31 N 19 20 39 

Yüzde (%) 38,0% 40,0% 39,0% 

32-37 N 13 14 27 

Yüzde (%) 26,0% 28,0% 27,0% 

38+ N 4 5 9 

Yüzde (%) 8,0% 10,0% 9,0% 

TOPLAM N 50 50 100 

Yüzde (%) 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, demografik değiĢkenlerden ilki olan 

yaĢ değiĢkeni dört farklı gruba ayrılmıĢ ve bu gruplara göre Özel okullar ve Devlet 

okullarında kaç öğretmenin bu gruplara dahil olduğu sayı ve yüzdelerle 

gösterilmiĢtir. Buradaki yüzdeler, kurum türüne göre ayrılmıĢ öğretmenlerin yaĢ 

grupları içindeki yüzdelerini göstermektedir. Bundan hareketle, özel okullardaki 

öğretmenlerin % 28‟i 20-25 yaĢ grubunda iken, 26-31 yaĢ grubundaki öğretmenler 

%38, 32-37 aralığındakiler %26 ve 38 yaĢ ve üstü öğretmenler %8 oranında temsil 

edilmektedir. Aynı Ģekilde 20-25 yaĢ aralığındaki öğretmenler devlet okullarında 

%22, 26-31 yaĢ aralığındakiler %40, 32-37 aralığındakiler %28 ve 38 yaĢ ve üstü 

öğretmenler %10 oranında temsil edilmektedir. 

Tablo 2.2 de ise öğretmenlerin bu kez de cinsiyete göre sınıflandırması 

yapılmıĢtır: 
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Tablo 2.2  Cinsiyetin Kurum Türüne Göre Dağılımı Tablosu 

   Kurum Türü 

TOPLAM    Özel Devlet 

Cinsiyet kadın N 47 45 92 

Yüzde (%) 94,0% 90,0% 92,0% 

erkek N 3 5 8 

Yüzde (%) 6,0% 10,0% 8,0% 

TOPLAM N 50 50 100 

Yüzde (%) 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabloda görüldüğü üzere, özel okulda çalıĢan öğretmenlerin %94‟ünü 

kadın, kalan %6‟sını da erkek öğretmenlerden oluĢtuğu görülmektedir. Benzer 

Ģekilde devlet okullarında çalıĢan öğretmenlerin %90‟ını kadın, %10‟unun da erkek 

öğretmenlerden oluĢtuğu görülmektedir. 

Tablo 2.3 te de medeni duruma göre yapılmıĢ olan tablolama incelenebilir: 

Tablo 2.3 Medeni Halin Kurum Türüne Göre Dağılımı Tablosu 

   
Kurum Türü 

TOPLAM 
   

Özel Devlet 

Medeni Hal bekar N 29 24 53 

Yüzde (%) 58,0% 48,0% 53,0% 

evli N 21 26 47 

Yüzde (%) 42,0% 52,0% 47,0% 

TOPLAM N 50 50 100 

Yüzde (%) 100,0% 100,0% 100,0% 

Yukarıdaki tabloya bakıldığında, özel kurumlarda çalıĢan öğretmenlerin 

%58‟inin bekar, %42‟sinin ise evli olduğu görülebilir. Aynı tabloda devlet kurumları 
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için benzer bir inceleme yapıldığında ise, öğretmenlerin %48‟inin bekar, %52‟sinin 

evli olduğu görülecektir. 

Son olarak aĢağıda demografik değiĢkenlerden deneyim süresinin dağılım 

tablosu incelenebilir: 

Tablo 2.4  Deneyim Süresinin Kurum Türüne Göre Dağılımı Tablosu 

   Kurum Türü 

TOPLAM    Özel Devlet 

Deneyim Süresi 0-4 yıl N 26 23 49 

Yüzde (%) 52,0% 46,0% 49,0% 

5-9 yıl N 17 21 38 

Yüzde (%) 34,0% 42,0% 38,0% 

10-14 yıl N 6 5 11 

Yüzde (%) 12,0% 10,0% 11,0% 

15+ N 1 1 2 

Yüzde (%) 2,0% 2,0% 2,0% 

TOPLAM N 50 50 100 

Yüzde (%) 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Burada da deneyim süresine göre dağılımı yapılan öğretmenlerden, özel 

kurumlarda çalıĢanlar sütununa bakıldığında %52‟lik kesimin 0-4 yıl deneyimli 

olduğu, %34‟ünün 5-9 yıl, %12‟sinin 10-14 yıl ve son olarak %2‟sinin 15 yıl ve 

üstünde deneyimli olduğu görülür. Devlet okullarındaki dağılıma bakıldığında bu 

yüzdeler 0-4 yıl deneyimli öğretmenler için %46, 5-9 yıl deneyimliler için %42, 10-

14 yıl deneyimliler için %10 ve 15 yıl ve üstü tecrübeliler için %2 dir. 
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2.3.  Veri Toplama Araçları 

Bu araĢtırmada 3 çeĢit veri toplama aracı kullanılmıĢtır. Bunlar demografik 

özellikleri araĢtıran anket, Maslach TükenmiĢlik Envanteri ve Beck Anksiyete 

ölçeğidir. 

  

2.3.1. KiĢisel Bilgi Formu  

AraĢtırmanın hipotezleri doğrultusunda katılımcıları gruplara 

ayrıĢtırabilmek ve katılımcıların demografik özelliklerini belirleyebilmek adına 

araĢtırmacı tarafından oluĢturulan ve 3 temel sorudan oluĢan bir formdur. Bu soru 

formunda katılımcıların cinsiyetleri, yaĢları ve deneyim süreleri ile ilgili bilgilere 

ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. KiĢisel bilgi formu ek 1 dedir. 

2.3.2. Maslach TükenmiĢlik Envanteri 

Maslach tükenmiĢlik envanteri 1981 yılında Cristina Maslach tarafından 

geliĢtirilmiĢtir. TükenmiĢliği üç boyutta ele almakta olup; 22 itemden oluĢmaktadır. 

Bu itemlerin 9‟u Duygusal TükenmiĢlik, 5‟i DuyarsızlaĢma ve 8‟i ise KiĢisel BaĢarı 

boyutundan oluĢmaktadır. 

Duygusal tükenme alt ölçeği; kiĢinin mesleği tarafından tüketilmiĢ olmasını 

ifade etmektedir. Bu alt ölçekte yorgunluk, bıkkınlık ve enerjinin azalması gibi 

itemler vardır. Bunlar; 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 ve 20 numaralı itemlerden 

oluĢmaktadır. En düĢük puan 0 en yüksek puan 36 dır. 

DuyarsızlaĢma alt ölçeği; bireyin kiĢisel bakım verdiği ve hizmet 

verdiklerine karĢı duygudan yoksun bir biçimde, bireylerinin biricik olma 
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özelliklerini göz ardı ederek davranmalarını tanımlar. Bunlar; 5.10.11,15ve 22 

numaralı itemlerden oluĢmaktadır. En düĢük puan 0, en yüksek puan 20 „dir. 

KiĢisel BaĢarı alt ölçeğinde ise insanlarla çalıĢan bir kimsede yeterlilik ve 

baĢarıyla üstesinden gelme duygularını tanımlar. Bu itemler 4, 7, 9, 12, 18, 19 ve 21 

„dir. En düĢük puan 0, en yüksek puan 32‟dir. 

Ölçeğin özgün formunda maddeler” 0=Hiçbir zaman “ve “6=Her zaman “ 

olmak üzere 7‟li Likert tipi derecelenme ile yanıtlanmaktadır. Fakat Maslach 

TükenmiĢlik envanterini Türkçeye döndüren Ergin „in (1992) 235 kiĢilik (doktor, 

hemĢire, öğretmen, avukat vb)bir grupla yaptığı ön uygulamasından sonra; gruptan 

elde edilen verilerin analizi sonucunda ölçekte bazı değiĢiklikler yapılmıĢtır. Ölçeğin 

özgün formunda 7 basamaklı olan cevap seçeneklerinin ; “0=hiçbir zaman”, ”1=Çok 

Nadir”,”2=Bazen”, ”3=Çoğu Zaman “, ”4= Her Zaman” olarak 5‟li Likert tipi 

derecelendirilmesine karar verilmiĢtir.  

AraĢtırmamız da Maslach TükenmiĢlik Envanterini değerlendirmek üzere 

tek tek alt boyutlara verilen cevaplara göre 1-4 arası puanlar verilmiĢtir. Buna göre 

Spss veri giriĢi yapılmıĢ olup, ortalama değerler alınmıĢtır. Bu puanlar her 

tükenmiĢlik türü için ayrı ayrı toplanarak madde sayısına bölünmüĢ, bir diğer tabirle 

ortalamaları alınmıĢtır. Bu ortalamalardan anlaĢılan, her öğretmenin ortalaması 

alınan tükenmiĢlik faktörünü ne kadar taĢıdığıdır. Bir örnek vermek gerekirse, 

DuyarsızlaĢma ortalaması 2,6 olan bir öğretmenin duyarsızlığının ortalamanın (2) 

üstünde olduğu, kiĢisel baĢarısı 1,3 olan bir öğretmenin ise kiĢisel baĢarısının 

ortalamanın (2) altında olduğu söylenebilir. 

Maslach TükenmiĢlik Envanterinin güvenirliği Maslach ve Jackson (1981) 

tarafından Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısıyla saptanmıĢ ve Duygusal tükenme 
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alt ölçeği için. 93, DuyarsızlaĢma alt ölçeği için. 79 ve KiĢisel BaĢarı alt ölçeği için. 

71 bulunmuĢtur.(N=1316) Maslach ve Jackson‟ın (1981) yaptıkları test/tekrar-test, 

güvenirlik çalıĢmasından elde edilen katsayılar ise Duygusal Tükenme, 

DuyarsızlaĢma ve KiĢisel Basarı alt ölçekleri için sırasıyla. 82, .60 ve. 80‟dir. 

Maslach TükenmiĢlik ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalıĢmaları Sucuoglu 

ve Kuloğlu Aksaz (1996) tarafından da ilkokul öğretmenleri ile özel eğitim 

öğretmenlerinin tükenmiĢlik düzeyleri üzerine yapılmıĢ; güvenirlik çalıĢması için 

Cronbach Alfa ve iki yan tekniği ile iç tutarlık katsayıları hesaplanmıĢ, Duygusal 

Tükenme alt ölçeği için. 82, DuyarsızlaĢma alt ölçeği için. 60 ve KiĢisel Basarı alt 

ölçegi için. 73 bulunmuĢtur. Benzer Ģekilde iki yarı tekniği ile hesaplanan güvenirlik 

katsayıları da sırasıyla. 77, .42 ve. 75 olarak hesaplanmıĢtır (Sucuoğlu ve Kuloğlu 

Aksaz, 1996: 44-58). 

Tüm bu çalıĢmaların sonuçlarına dayanılarak Maslach TükenmiĢlik 

Envanteri‟nin güvenirlik ve geçerliğinin araĢtırmalarda kullanmak için yeterli 

düzeyde olduğu ve tükenmiĢliği ölçmede kullanılabileceği söylenebilir. 

2.3.3. Beck Anksiyete Ölçeği 

Bireyin yaĢadığı anksiyete belirtilerinin sıklığını ölçer. A.T Beck ve 

arkadaĢları tarafından geliĢtirilen, 21 maddeden oluĢan bir ölçektir. 0-3 arası Likert 

tipi puanlanan bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Toplam puanın yüksekliği kiĢinin 

yaĢadığı  anksiyetenin yüksekliğini gösterir. BAÖ „nün çevirisi ġahin tarafından 

yapılmıĢ olup, geçerlilik ve güvenirlik çalıĢması ise Ulusoy tarafından yapılmıĢtır. 

(Avcı, GümüĢ, 1995). 
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AraĢtırmamız da değerlendirme aĢamasında katılımcıların verdiği cevaplar 

1-4 arası kodlanarak ortalama değerler alınmıĢtır. Bu ortalama değerler, tükenmiĢlik 

ölçeğinde olduğu gibi tek baĢlarına anlamlı kabul edilebilir. Ancak, ortak 

sınıflandırma yapabilmek ve sayısal değerleri daha net ifade edebilmek için, 

anksiyete ortalama değerleri de tükenmiĢlik faktörlerinde olduğu gibi minimal, hafif, 

orta ve Ģiddetli olarak dört aralığa ayrılmıĢtır. Buradaki bant aralıkları minimal 

anksiyete için 0-7 puan arası, hafif anksiyete için 8-15 puan arası, orta düzey 

anksiyete için 16-25 puan arası ve Ģiddetli anksiyete için 26-63 puan arasıdır. 

Buradaki bant aralıklarını belirlemek için, ana kütlede yer alan öğretmenlerin 

puanları büyükten küçüğe sıralanmıĢ, baĢtan 25. Değer birinci bant üst sınırı, baĢtan 

50. Değer ikinci bant üst sınırı, baĢtan 75. Değer ise üçüncü bant üst sınırı olarak 

belirlenmiĢtir. Bir baĢka deyiĢle, anksiyete puanları serisinin kartillerine göre bu 

puanlama gerçekleĢtirilmiĢtir. 

2.4.  ĠĢlem:  

Verilerin analizi ise Sosyal Bilimler için geliĢtirilmiĢ olan SPSS V15.0 

istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. 

AraĢtırmada elde edilen verilerin analizinde Spearman Korelasyonu Ki-Kare 

Bağımsızlık testi, Kruskal Wallis H testi kullanılmıĢtır. 

 Sperman Korelasyonu iki veya daha fazla değiĢken arasındaki iliĢkinin 

anlamlılığını ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Ki-Kare Bağımsızlık testi ise; iki 

değiĢken arasındaki iliĢkinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla uygulanan analiz yöntemidir. Kruskal Wallis H testi, parametrik verilere 

sahip olmayan iki grubun ölçümlerinin karĢılaĢtırılmasında kullanılan istatistiksel 

analiz yöntemidir. 
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BÖLÜM - III 

BULGULAR 
 

3.1.  ÇÖZÜMLEYĠCĠ ĠSTATĠSTĠKLER 

 Bu bölümde özel ve devlet okullarında çalıĢan öğretmenlerin anksiyete 

düzeyleri ile tükenmiĢlik değiĢkeninin alt ölçütleri olan duyarsızlaĢma, duygusal 

tükenmiĢlik, kiĢisel baĢarı düzeyleri, yaĢ, cinsiyet, iĢ tecrübesine bağlı olarak elde 

edilen verilerin değerlendirilmesindeki istatistiksel analizler sunulacaktır. 
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Tablo 3.1 YaĢa Göre Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan Öğretmenler 

Anksiyete Düzeyleri Çapraz Tablosu  

 

Kurum Türü 

Yaş 

TOPLAM 20-25 26-31 32-37 38+ 

Özel Anksiyete Minimal N 0 1 0 0 1 

Yüzde(%) Anksiyete ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Hafif N 5 3 1 1 10 

Yüzde(%) Anksiyete 50,0% 30,0% 10,0% 10,0% 100,0% 

Orta N 3 8 10 3 24 

Yüzde(%) Anksiyete 12,5% 33,3% 41,7% 12,5% 100,0% 

Şiddetli N 6 7 2 0 15 

Yüzde(%) Anksiyete 40,0% 46,7% 13,3% ,0% 100,0% 

TOPLAM N 14 19 13 4 50 

Yüzde(%) Anksiyete 28,0% 38,0% 26,0% 8,0% 100,0% 

Devlet Anksiyete Hafif N 4 6 6 1 17 

Yüzde(%) Anksiyete 23,5% 35,3% 35,3% 5,9% 100,0% 

Orta N 2 11 3 2 18 

Yüzde(%) Anksiyete 11,1% 61,1% 16,7% 11,1% 100,0% 

Şiddetli N 5 3 5 2 15 

Yüzde(%) Anksiyete 33,3% 20,0% 33,3% 13,3% 100,0% 

TOPLAM N 11 20 14 5 50 

Yüzde(%) Anksiyete 22,0% 40,0% 28,0% 10,0% 100,0% 

 

 

Tablo 3.2 Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan Öğretmenlerde Anksiyetenin 

YaĢa Göre FarklılaĢma Kruskal-Wallis Analizi 

Kurum 
Türü 

Bağımlı 
D. Bağımsız D. N Ortalama SD H P 

Özel Anksiyete Yaş 50 3,06 0,7669 1,0544 0,7881 

Devlet Anksiyete Yaş 50 2,96 0,8071 1,0735 0,7835 

*p > ,05 (anlamsız) 
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Bu analiz sonucu, anksiyetenin yaĢ değiĢkenine göre farklılaĢmasının 

olmadığını göstermektedir. 

 

Tablo 3.3 YaĢa Göre Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan Öğretmenler 

DuyarsızlaĢma Düzeyleri Çapraz Tablosu  

 

Kurum Türü 

Yaş 

TOPLAM 20-25 26-31 32-37 38+ 

Özel Duyarsızlaşma Minimal N 5 4 3 1 13 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 38,5% 30,8% 23,1% 7,7% 100,0% 

Hafif N 2 5 6 1 14 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 14,3% 35,7% 42,9% 7,1% 100,0% 

Orta N 3 7 2 0 12 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 25,0% 58,3% 16,7% ,0% 100,0% 

Şiddetli N 4 3 2 2 11 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 36,4% 27,3% 18,2% 18,2% 100,0% 

TOPLAM N 14 19 13 4 50 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 28,0% 38,0% 26,0% 8,0% 100,0% 

Devlet Duyarsızlaşma Minimal N 6 6 2 0 14 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 42,9% 42,9% 14,3% ,0% 100,0% 

Hafif N 2 5 4 0 11 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 18,2% 45,5% 36,4% ,0% 100,0% 

Orta N 3 5 7 1 16 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 18,8% 31,2% 43,8% 6,2% 100,0% 

Şiddetli N 0 4 1 4 9 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma ,0% 44,4% 11,1% 44,4% 100,0% 

TOPLAM N 11 20 14 5 50 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 22,0% 40,0% 28,0% 10,0% 100,0% 
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Tablo 3.4 Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan Öğretmenlerde 

DuyarsızlaĢmanın YaĢa Göre FarklılaĢma Kruskal-Wallis Analizi 

 

Kurum 
Türü 

Bağımlı 
D. Bağımsız D. N Ortalama SD H P 

Özel D. Yaş 50 2,42 1,1082 0,7251 0,8673 

Devlet D. Yaş 50 2,40 1,0880 12,5299 **0,0058 

**P< 0,01 (Çok Anlamlı) 

 

Analizden elde edilen sonuçlara göre, Devlet Okulları‟nda ÇalıĢan Okul 

Öncesi Öğretmenlerde DuyarsızlaĢma Düzeyi, yaĢa göre çok anlamlı düzeyde 

farklılık göstermektedir.  
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Tablo 3.5  YaĢa Göre Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan Öğretmenler 

Duygusal TükenmiĢlik Düzeyleri Çapraz Tablosu  

 

Kurum Türü 

Yaş 

TOPLAM 

(%) 

20-25 

(%) 

26-31 

(%) 

32-37 

(%) 

38+ 

Özel Duygusal Tükenmişlik Minimal N 2 6 6 1 15 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 

13,3% 40,0% 40,0% 6,7% 100,0% 

Hafif N 5 5 3 1 14 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 

35,7% 35,7% 21,4% 7,1% 100,0% 

Orta N 4 5 1 0 10 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 40,0% 50,0% 10,0% ,0% 100,0% 

Şiddetli N 3 3 3 2 11 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 27,3% 27,3% 27,3% 18,2% 100,0% 

TOPLAM N 14 19 13 4 50 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 28,0% 38,0% 26,0% 8,0% 100,0% 

Devlet Duygusal Tükenmişlik Minimal N 5 6 3 0 14 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 35,7% 42,9% 21,4% ,0% 100,0% 

Hafif N 2 4 1 0 7 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 

28,6% 57,1% 14,3% ,0% 100,0% 

Orta N 2 8 5 4 19 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 10,5% 42,1% 26,3% 21,1% 100,0% 

Şiddetli N 2 2 5 1 10 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 20,0% 20,0% 50,0% 10,0% 100,0% 

TOPLAM N 
11 20 14 5 50 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 22,0% 40,0% 28,0% 10,0% 100,0% 
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Tablo 3.6 Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan Öğretmenlerde Duygusal 

TükenmiĢliğin YaĢa Göre FarklılaĢma Kruskal-Wallis Analizi 

Kurum 
Türü 

Bağımlı 
D. Bağımsız D. N Ortalama SD H P 

Özel D.T. Yaş 50 2,34 1,1359 2,0567 0,5607 

Devlet D.T. Yaş 50 2,50 1,1112 5,5413 0,1362 

*p > ,05 

Bu analizde de görüldüğü gibi yaĢa göre öğretmenlerin duygusal 

tükenmiĢlik düzeyleri açısından anlamlı derecede farklılık elde edilememiĢtir.  

Tablo 3.7 YaĢa Göre Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan Öğretmenler KiĢisel 

BaĢarı Düzeyleri Çapraz Tablosu  

 

Kurum Türü 

Yaş 

TOPLAM 20-25 26-31 32-37 38+ 

Özel Kişisel Başarı Minimal N 4 5 1 0 10 

Yüzde(%) Kişisel Başarı 40,0% 50,0% 10,0% ,0% 100,0% 

Hafif N 4 6 7 0 17 

Yüzde(%) Kişisel Başarı 23,5% 35,3% 41,2% ,0% 100,0% 

Orta N 3 2 2 3 10 

Yüzde(%) Kişisel Başarı 30,0% 20,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

Şiddetli N 3 6 3 1 13 

Yüzde(%) Kişisel Başarı 23,1% 46,2% 23,1% 7,7% 100,0% 

TOPLAM N 14 19 13 4 50 

Yüzde(%) Kişisel Başarı 28,0% 38,0% 26,0% 8,0% 100,0% 

Devlet Kişisel Başarı Minimal N 5 5 4 1 15 

Yüzde(%) Kişisel Başarı 33,3% 33,3% 26,7% 6,7% 100,0% 

Hafif N 2 5 6 2 15 

Yüzde(%) Kişisel Başarı 13,3% 33,3% 40,0% 13,3% 100,0% 

Orta N 1 6 2 2 11 

Yüzde(%) Kişisel Başarı 9,1% 54,5% 18,2% 18,2% 100,0% 

Şiddetli N 3 4 2 0 9 

Yüzde(%) Kişisel Başarı 33,3% 44,4% 22,2% ,0% 100,0% 

TOPLAM N 11 20 14 5 50 

Yüzde(%) Kişisel Başarı 22,0% 40,0% 28,0% 10,0% 100,0% 
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Tablo 3.8 Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan Öğretmenlerde KiĢisel 

BaĢarının YaĢa Göre FarklılaĢma Kruskal-Wallis Analizi 

Kurum 
Türü 

Bağımlı 
D. Bağımsız D. N Ortalama SD H P 

Özel K.B. Yaş 50 2,52 1,0925 2,3531 0,5024 

Devlet K.B. Yaş 50 2,28 1,0887 0,8992 0,8256 

*p > ,05 

TükenmiĢlik değiĢkeninin alt testi olan kiĢisel baĢarı açısından da gruplar 

arasında anlamlı bir farklılık saptanamamıĢtır. 

Tablo 3.9 Cinsiyete Göre Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan Öğretmenler 

Anksiyete Düzeyleri Çapraz Tablosu  

 

Kurum Türü 

Cinsiyet 

TOPLAM kadın erkek 

Özel Anksiyete Minimal N 1 0 1 

Yüzde(%) Anksiyete 100,0% ,0% 100,0% 

Hafif N 9 1 10 

Yüzde(%) Anksiyete 90,0% 10,0% 100,0% 

Orta N 23 1 24 

Yüzde(%) Anksiyete 95,8% 4,2% 100,0% 

Şiddetli N 14 1 15 

Yüzde(%) Anksiyete 93,3% 6,7% 100,0% 

TOPLAM N 47 3 50 

Yüzde(%) Anksiyete 94,0% 6,0% 100,0% 

Devlet Anksiyete Hafif N 14 3 17 

Yüzde(%) Anksiyete 82,4% 17,6% 100,0% 

Orta N 17 1 18 

Yüzde(%) Anksiyete 94,4% 5,6% 100,0% 

Şiddetli N 14 1 15 

Yüzde(%) Anksiyete 93,3% 6,7% 100,0% 

TOPLAM N 45 5 50 

Yüzde(%) Anksiyete 90,0% 10,0% 100,0% 
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Tablo 3.10 Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan Öğretmenlerde Anksiyetenin 

Cinsiyete Göre FarklılaĢma Kruskal-Wallis Analizi 

Kurum 
Türü 

Bağımlı 
D. Bağımsız D. N Ortalama SD H P 

Özel Anksiyete Cinsiyet 50 3,06 0,7669 0,0239 0,8771 

Devlet Anksiyete Cinsiyet 50 2,96 0,8071 1,1325 0,2872 

*p > ,05 

 Cinsiyet faktörüne göre öğretmenlerin anksiyete düzeyleri arasında anlamlı 

farklılık saptanmamıĢtır. 

Tablo 3.11 Cinsiyete Göre Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan Öğretmenler 

DuyarsızlaĢma Düzeyleri Çapraz Tablosu  

 

 

Kurum Türü 

Cinsiyet 

TOPLAM kadın erkek 

Özel Duyarsızlaşma Minimal N 13 0 13 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 100,0% ,0% 100,0% 

Hafif N 13 1 14 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 92,9% 7,1% 100,0% 

Orta N 12 0 12 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 100,0% ,0% 100,0% 

Şiddetli N 9 2 11 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 81,8% 18,2% 100,0% 

TOPLAM N 47 3 50 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 94,0% 6,0% 100,0% 

Devlet Duyarsızlaşma Minimal N 13 1 14 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 92,9% 7,1% 100,0% 

Hafif N 9 2 11 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 81,8% 18,2% 100,0% 

Orta N 14 2 16 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 87,5% 12,5% 100,0% 

Şiddetli N 9 0 9 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 100,0% ,0% 100,0% 

TOPLAM N 45 5 50 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 90,0% 10,0% 100,0% 
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Tablo 3.12 Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan Öğretmenlerde 

DuyarsızlaĢmanın Cinsiyete Göre FarklılaĢma Kruskal-Wallis Analizi 

Kurum 
Türü 

Bağımlı 
D. Bağımsız D. N Ortalama SD H P 

Özel D. Cinsiyet 50 2,42 1,1082 2,0602 0,1512 

Devlet D. Cinsiyet 50 2,40 1,0880 0,1902 0,6627 

*p > ,05 

 

Cinsiyet değiĢkeni açısından öğretmenlerin duyarsızlaĢma alt ölçeğinde 

anlamlı düzeyde farklılık bulunmamıĢtır. 

Tablo 3.13 Cinsiyete Göre Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan Öğretmenler 

Duygusal TükenmiĢlik Düzeyleri Çapraz Tablosu 

 

Kurum Türü 

Cinsiyet 

TOPLAM kadın erkek 

Özel Duygusal Tükenmişlik Minimal N 15 0 15 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 100,0% ,0% 100,0% 

Hafif N 13 1 14 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 92,9% 7,1% 100,0% 

Orta N 10 0 10 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 100,0% ,0% 100,0% 

Şiddetli N 9 2 11 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 81,8% 18,2% 100,0% 

TOPLAM N 47 3 50 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 94,0% 6,0% 100,0% 

Devlet Duygusal Tükenmişlik Minimal N 13 1 14 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 92,9% 7,1% 100,0% 

Hafif N 7 0 7 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 100,0% ,0% 100,0% 

Orta N 16 3 19 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 84,2% 15,8% 100,0% 

Şiddetli N 9 1 10 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 90,0% 10,0% 100,0% 

TOPLAM N 45 5 50 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 90,0% 10,0% 100,0% 
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Tablo 3.14 Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan Öğretmenlerde Duygusal 

TükenmiĢliğin Cinsiyete Göre FarklılaĢma Kruskal-Wallis Analizi 

Kurum 
Türü 

Bağımlı 
D. Bağımsız D. N Ortalama SD H P 

Özel D.T. Cinsiyet 50 2,34 1,1359 2,3186 0,1278 

Devlet D.T. Cinsiyet 50 2,50 1,1112 0,3921 0,5312 

*p > ,05 

 

 Öğretmenlerin anksiyete düzeyleri duygusal tükenmiĢlik değiĢkeni gruplar 

arasında anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. 
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Tablo 3.15 Cinsiyete Göre Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan Öğretmenler 

KiĢisel BaĢarı Düzeyleri Çapraz Tablosu 

 

Kurum Türü 

Cinsiyet 

TOPLAM kadın erkek 

Özel Kişisel Başarı Minimal N 9 1 10 

Yüzde(%) Kişisel 

Başarı 
90,0% 10,0% 100,0% 

Hafif N 15 2 17 

Yüzde(%) Kişisel 

Başarı 
88,2% 11,8% 100,0% 

Orta N 10 0 10 

Yüzde(%) Kişisel 

Başarı 
100,0% ,0% 100,0% 

Şiddetli N 13 0 13 

Yüzde(%) Kişisel 

Başarı 
100,0% ,0% 100,0% 

TOPLAM N 47 3 50 

Yüzde(%) Kişisel 

Başarı 
94,0% 6,0% 100,0% 

Devlet Kişisel 

Başarı 

Minimal N 12 3 15 

Yüzde(%) Kişisel 

Başarı 
80,0% 20,0% 100,0% 

Hafif N 13 2 15 

Yüzde(%) Kişisel 

Başarı 
86,7% 13,3% 100,0% 

Orta N 11 0 11 

Yüzde(%) Kişisel 

Başarı 
100,0% ,0% 100,0% 

Şiddetli N 9 0 9 

Yüzde(%) Kişisel 

Başarı 
100,0% ,0% 100,0% 

TOPLAM N 45 5 50 

Yüzde(%) Kişisel 

Başarı 
90,0% 10,0% 100,0% 
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Tablo 3.16 Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan Öğretmenlerde KiĢisel 

BaĢarının Cinsiyete Göre FarklılaĢma Kruskal-Wallis Analizi 

Kurum 
Türü 

Bağımlı 
D. Bağımsız D. N Ortalama SD H P 

Özel K.B. Cinsiyet 50 2,52 1,0925 1,9593 0,1616 

Devlet K.B. Cinsiyet 50 2,28 1,0887 3,7182 0,0538 

*p > ,05 

 

 Cinsiyete göre öğretmenlerin kiĢisel baĢarı açısından da gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. 

Tablo 3.17 ĠĢ Tecrübesine Göre Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan 

Öğretmenler Anksiyete Düzeyleri Çapraz Tablosu 

 

Kurum Türü 

İş Tecrübesi 

TOPLAM 0-4 yıl 5-9 yıl 10-14 yıl 15+ 

Özel Anksiyete Minimal N 1 0 0 0 1 

Yüzde(%) Anksiyete 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Hafif N 7 2 0 1 10 

Yüzde(%) Anksiyete 70,0% 20,0% ,0% 10,0% 100,0% 

Orta N 10 10 4 0 24 

Yüzde(%) Anksiyete 41,7% 41,7% 16,7% ,0% 100,0% 

Şiddetli N 8 5 2 0 15 

Yüzde(%) Anksiyete 53,3% 33,3% 13,3% ,0% 100,0% 

TOPLAM N 26 17 6 1 50 

Yüzde(%) Anksiyete 52,0% 34,0% 12,0% 2,0% 100,0% 

Devlet Anksiyete Hafif N 8 6 2 1 17 

Yüzde(%) Anksiyete 47,1% 35,3% 11,8% 5,9% 100,0% 

Orta N 8 9 1 0 18 

Yüzde(%) Anksiyete 44,4% 50,0% 5,6% ,0% 100,0% 

Şiddetli N 7 6 2 0 15 

Yüzde(%) Anksiyete 46,7% 40,0% 13,3% ,0% 100,0% 

TOPLAM N 23 21 5 1 50 

Yüzde(%) Anksiyete 46,0% 42,0% 10,0% 2,0% 100,0% 
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Tablo 3.18 Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan Öğretmenlerde Anksiyetenin ĠĢ 

Tecrübesine Göre FarklılaĢma Kruskal-Wallis Analizi 

Kurum 
Türü 

Bağımlı 
D. Bağımsız D. N Ortalama SD H P 

Özel Anksiyete İş Tecrübesi 50 3,06 0,7669 3,2361 0,3566 

Devlet Anksiyete İş Tecrübesi 50 2,96 0,8071 1,5106 0,6798 

*p > ,05 

 

 Özel ve devlet okullarında çalıĢan öğretmenlerin iĢ tecrübesi değiĢkenine 

göre anksiyete düzeyleri açısından da farklılık bulunmamıĢtır. 

Tablo 3.19 ĠĢ Tecrübesine Göre Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan 

Öğretmenler DuyarsızlaĢma Düzeyleri Çapraz Tablosu 

 

Kurum Türü 

İş Tecrübesi 

TOPLAM 0-4 yıl 5-9 yıl 10-14 yıl 15+ 

Özel Duyarsızlaşma Minimal N 8 4 1 0 13 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 61,5% 30,8% 7,7% ,0% 100,0% 

Hafif N 5 6 2 1 14 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 35,7% 42,9% 14,3% 7,1% 100,0% 

Orta N 7 4 1 0 12 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 58,3% 33,3% 8,3% ,0% 100,0% 

Şiddetli N 6 3 2 0 11 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 54,5% 27,3% 18,2% ,0% 100,0% 

TOPLAM N 26 17 6 1 50 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 52,0% 34,0% 12,0% 2,0% 100,0% 

Devlet Duyarsızlaşma Minimal N 7 6 1 0 14 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 50,0% 42,9% 7,1% ,0% 100,0% 

Hafif N 7 4 0 0 11 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 63,6% 36,4% ,0% ,0% 100,0% 

Orta N 6 8 2 0 16 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 37,5% 50,0% 12,5% ,0% 100,0% 

Şiddetli N 3 3 2 1 9 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 33,3% 33,3% 22,2% 11,1% 100,0% 

TOPLAM N 23 21 5 1 50 

Yüzde(%) Duyarsızlaşma 46,0% 42,0% 10,0% 2,0% 100,0% 
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Tablo 3.20 Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan Öğretmenlerde 

DuyarsızlaĢmanın ĠĢ Tecrübesine Göre FarklılaĢma Kruskal-Wallis 

Analizi 

Kurum 
Türü 

Bağımlı 
D. Bağımsız D. N Ortalama SD H P 

Özel D. İş Tecrübesi 50 2,42 1,1082 0,4662 0,9263 

Devlet D. İş Tecrübesi 50 2,40 1,0880 4,3400 0,2270 

*p > ,05 

 Görüleceği gibi iĢ tecrübesine göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

saptanmamıĢtır. 

Tablo 3.21 ĠĢ Tecrübesine Göre Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan 

Öğretmenler Duygusal TükenmiĢlik Düzeyleri Çapraz Tablosu 

 

Kurum Türü 

İş Tecrübesi 

TOPLAM 0-4 yıl 5-9 yıl 10-14 yıl 15+ 

Özel Duygusal Tükenmişlik Minimal N 7 7 0 1 15 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 46,7% 46,7% ,0% 6,7% 100,0% 

Hafif N 10 2 2 0 14 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 71,4% 14,3% 14,3% ,0% 100,0% 

Orta N 6 3 1 0 10 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 60,0% 30,0% 10,0% ,0% 100,0% 

Şiddetli N 3 5 3 0 11 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 27,3% 45,5% 27,3% ,0% 100,0% 

TOPLAM N 26 17 6 1 50 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 52,0% 34,0% 12,0% 2,0% 100,0% 

Devlet Duygusal Tükenmişlik Minimal N 6 6 2 0 14 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 42,9% 42,9% 14,3% ,0% 100,0% 

Hafif N 4 3 0 0 7 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 57,1% 42,9% ,0% ,0% 100,0% 

Orta N 9 8 2 0 19 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 47,4% 42,1% 10,5% ,0% 100,0% 

Şiddetli N 4 4 1 1 10 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 40,0% 40,0% 10,0% 10,0% 100,0% 

TOPLAM N 23 21 5 1 50 

Yüzde(%) Duygusal Tükenmişlik 46,0% 42,0% 10,0% 2,0% 100,0% 
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Tablo 3.22 Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan Öğretmenlerde Duygusal 

TükenmiĢliğin ĠĢ Tecrübesine Göre FarklılaĢma Kruskal-Wallis Analizi  

Kurum 
Türü 

Bağımlı 
D. Bağımsız D. N Ortalama SD H P 

Özel D.T. İş Tecrübesi 50 2,34 1,1359 5,0405 0,1689 

Devlet D.T. İş Tecrübesi 50 2,50 1,1112 2,1145 0,5490 

*p > ,05 

 Öğretmen iĢ tecrübesi değiĢkenine göre duygusal tükenmiĢlik düzeyi 

açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır. 

Tablo 3.23 ĠĢ Tecrübesine Göre Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan 

Öğretmenler KiĢisel BaĢarı Düzeyleri Çapraz Tablosu 

 

Kurum Türü 

İş Tecrübesi 

TOPLAM 0-4 yıl 5-9 yıl 10-14 yıl 15+ 

Özel Kişisel Başarı Minimal N 6 4 0 0 10 

Yüzde(%) Kişisel Başarı 60,0% 40,0% ,0% ,0% 100,0% 

Hafif N 10 6 1 0 17 

Yüzde(%) Kişisel Başarı 58,8% 35,3% 5,9% ,0% 100,0% 

Orta N 4 2 4 0 10 

Yüzde(%) Kişisel Başarı 40,0% 20,0% 40,0% ,0% 100,0% 

Şiddetli N 6 5 1 1 13 

Yüzde(%) Kişisel Başarı 46,2% 38,5% 7,7% 7,7% 100,0% 

TOPLAM N 26 17 6 1 50 

Yüzde(%) Kişisel Başarı 52,0% 34,0% 12,0% 2,0% 100,0% 

Devlet Kişisel Başarı Minimal N 11 3 0 1 15 

Yüzde(%) Kişisel Başarı 73,3% 20,0% ,0% 6,7% 100,0% 

Hafif N 5 8 2 0 15 

Yüzde(%) Kişisel Başarı 33,3% 53,3% 13,3% ,0% 100,0% 

Orta N 4 5 2 0 11 

Yüzde(%) Kişisel Başarı 36,4% 45,5% 18,2% ,0% 100,0% 

Şiddetli N 3 5 1 0 9 

Yüzde(%) Kişisel Başarı 33,3% 55,6% 11,1% ,0% 100,0% 

TOPLAM N 23 21 5 1 50 

Yüzde(%) Kişisel Başarı 46,0% 42,0% 10,0% 2,0% 100,0% 

 



83 

 

Tablo 3.24 Özel ve Devlet Okulunda ÇalıĢan Öğretmenlerde KiĢisel 

BaĢarının ĠĢ Tecrübesine Göre FarklılaĢma Kruskal-Wallis Analizi 

 

Kurum 
Türü 

Bağımlı 
D. Bağımsız D. N Ortalama SD H P 

Özel K.B. İş Tecrübesi 50 2,52 1,0925 3,5491 0,3145 

Devlet K.B. İş Tecrübesi 50 2,28 1,0887 6,8052 0,0784 

*p > ,05 

 

 

 ĠĢ tecrübesine göre öğretmenlerin kiĢisel baĢarı açısından gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır.  

AraĢtırmanın bağımlı değiĢkenleri olan anksiyete ve tükenmiĢlik 

faktörlerinin birbirleriyle olan iliĢkilerini anlamak için korelasyon analizi yapılmıĢtır. 

Tablo 3.25 Özel Kurumlar Faktör Korelasyon Tablosu 

 

  

Anksiyete Duyarsızlaşma 

Duygusal 

Tükenmişlik 

Kişisel 

Başarı 

Korelasyon % Anksiyete 1,000 ,354 ,210 -,135 

Duyarsızlaşma ,354 1,000 ,646 -,403 

Duygusal 

Tükenmişlik 
,210 ,646 1,000 -,293 

Kişisel Başarı -,135 -,403 -,293 1,000 

Anlamlılık (Tek 

Kuyruk) (P) 

Anksiyete . ,006 ,071 ,174 

Duyarsızlaşma ,006 . ,000 ,002 

Duygusal 

Tükenmişlik 
,071 ,000 . ,019 

Kişisel Başarı ,174 ,002 ,019 . 

N Anksiyete 50 50 50 50 

Duyarsızlaşma 50 50 50 50 

Duygusal 

Tükenmişlik 
50 50 50 50 

Kişisel Başarı 50 50 50 50 
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Tabloda görüldüğü üzere, anlamlılık düzeyi %5 altında olan satırlar Özel 

Kurumlar Ġçin Duygusal TükenmiĢlik – DuyarsızlaĢma arasında p< ,001), 

DuyarsızlaĢma – Anksiyete arasında (p< ,01), KiĢisel BaĢarı – DuyarsızlaĢma 

arasında (p< ,001) ve KiĢisel BaĢarı - Duygusal TükenmiĢlik arasındaki (p< ,05) 

olmaktadır. En kuvvetli iliĢki, Duygusal TükenmiĢlik ve DuyarsızlaĢma arasındadır 

(p< ,001). KiĢisel BaĢarı-DuyarsızlaĢma arasında (p< ,002)lik bir ilgi vardır ancak bu 

iliĢki ters orantılıdır. Aynı ters orantı KiĢisel BaĢarı ile Duygusal TükenmiĢlik 

arasında yer almaktadır. Nicel olarak ondan önce gelen iliĢki ise, Anksiyete ile 

DuyarsızlaĢma arasındadır  (p< ,05) 

Aynı tablonun Devlet okulları arasında yapılan değiĢken analizinde de daha 

farklı sonuçlara eriĢilmiĢtir. 

Tablo 3.26 Devlet Kurumları Faktör Korelasyon Tablosu 

 

  

Anksiyete Duyarsızlaşma 

Duygusal 

Tükenmişlik 

Kişisel 

Başarı 

Korelasyon % Anksiyete 1,000 ,181 ,228 -,080 

Duyarsızlaşma ,181 1,000 ,625 -,407 

Duygusal 

Tükenmişlik 
,228 ,625 1,000 -,472 

Kişisel Başarı -,080 -,407 -,472 1,000 

Anlamlılık (Tek 

Kuyruk) 

Anksiyete . ,104 ,056 ,291 

Duyarsızlaşma ,104 . ,000 ,002 

Duygusal 

Tükenmişlik 
,056 ,000 . ,000 

Kişisel Başarı ,291 ,002 ,000 . 

N Anksiyete 50 50 50 50 

Duyarsızlaşma 50 50 50 50 

Duygusal 

Tükenmişlik 
50 50 50 50 

Kişisel Başarı 50 50 50 50 



85 

 

Bu tabloda bakıldığında, Duygusal TükenmiĢlik, DuyarsızlaĢma ve KiĢisel 

BaĢarı‟nın, birbirleriyle iliĢkili olduğu görülmektedir. Duygusal TükenmiĢlik ve 

DuyarsızlaĢma arasında anlamlı bir iliĢki vardır. (p< ,001)Aynı Ģekilde 

DuyarsızlaĢma ve KiĢisel BaĢarı arasındaki anlamlı iliĢki de burada yer almaktadır. 

(p< ,01) KiĢisel BaĢarı ile Duygusal TükenmiĢlik arasında da anlamlı bir iliĢki 

bulunmaktadır. (p< ,001) Özel kurumlara göre farklılık, Anksiyete‟nin buradaki 

faktörlerden herhangi birisiyle iliĢkili olmamadır.  

Bu faktörlerin birbirleri üzerinde etkisi olup olmadığını belirlemek üzere Ki-

Kare analizi yapılmıĢtır.  

Tablo 3.27 Özel ve Devlet Okullarında Anksiyete ve TükenmiĢlik 

Düzeyleri ĠliĢkisi Ki-Kare Analizi 

 

  Faktör N 
Anksiyete 
Ortalama 

Faktör 
Ortalama 

Anksiyete 
SD 

Faktör 
SD Ki-Kare P 

Özel 
Anksiyete - D. 50 3,06 2,42 0,7669 1,1082 15,8910 0,0690 

Anksiyete - D.T. 50 3,06 2,34 0,7669 1,1359 6,7180 0,6660 

Anksiyete - K.B. 50 3,06 2,52 0,7669 1,0925 10,0720 0,3450 

Devlet 
Anksiyete - D. 50 2,96 2,40 0,8071 1,0880 13,2655 *0,0390 

Anksiyete - D.T. 50 2,96 2,50 0,8071 1,1112 6,8090 0,3390 

Anksiyete - K.B. 50 2,96 2,28 0,8071 1,0887 1,4920 0,9600 
* P< 0,05 Anlamlı 

ĠliĢkilere bakıldığı zaman, faktörler arasında sadece devlet okullarında 

çalıĢan okul öncesi öğretmenlerinin anksiyete düzeyleri ile duyarsızlaĢmaları 

arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. (p< ,05) Buradaki duruma bakıldığı zaman, 

tezin ana hipotezinin devlet okullarında çalıĢan okul öncesi öğretmenler ile ilgili 

hipotezin doğrulandığı, diğer tüm anksiyete ve tükenmiĢlik faktörleri iliĢkilerinin 

anlamlı sonuç vermediği görülmektedir. 
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BÖLÜM - IV              

TARTIġMA 

Bu bölümde; değiĢkenler arası iliĢkilerde yaĢa göre özel ve devlet 

okullarındaki öğretmenlerin tükenmiĢlik değiĢkeninin “duyarsızlaĢma” alt boyutunda 

gruplar arasında çok anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiĢ (Tablo 3.4), diğer tüm 

boyutlarında gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. 

Bu sonucun tahmini nedeni örneklemin random olarak oluĢturulmasına 

rağmen öğretmenlerin benzer özelliklere sahip olmamalarından bireysel farklılıklar, 

ücret, iĢ tatmini, bölgesel farklılık vs. gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. 

Ancak özel ve devlet okullarındaki öğretmenlerin anksiyete ve tükenmiĢlik 

alt faktörleri iliĢkilerinin faktör korelasyon analizinde farklı sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

Anksiyete ile tükenmiĢlik alt faktörlerinin yaĢ, cinsiyet ve medeni hale göre 

farklılaĢmasının irdelendiği araĢtırmada bazı anlamlı sonuçlara rastlanmıĢtır. Scwab 

ve Iwanicki‟nin (1982) 469 eğitimciyle yaptığı çalıĢmada da eğitimcilerin 

tükenmiĢlik düzeylerinin demografik değiĢkenlerle iliĢkisini araĢtırılmıĢ; bunun 

sonucunda tükenmiĢlik üzerinde yaĢ, cinsiyet ve görev yapılan okul türünün etkili 

olduğu bulunmuĢtur. 

Bunlardan ilki, devlet okullarında çalıĢan okul öncesi öğretmenlerin 

duyarsızlaĢma düzeylerinin yaĢa göre farklılık göstermesidir. (Tablo 3.4) Bu 

farklılığın analizi, yaĢa ve duyarsızlaĢma düzeylerine göre gruplama yapılmıĢ Tablo 

3.3 üzerinden yapılabilir. Buradaki yüzdelik dağılıma bakıldığında 20-25 yaĢ 

aralığındaki öğretmenlerin minimal düzeyde, 26-31 yaĢ aralığındaki öğretmenlerin 
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tüm düzeylerde eĢit, 32-37 yaĢ aralığındaki öğretmenlerin hafif ve orta düzeylerde ve 

38 yaĢ ve üzeri öğretmenlerin Ģiddetli düzeyde kümelendikleri görülebilmektedir. Bu 

sonuçlara bakılarak, devlet okullarında çalıĢan okul öncesi öğretmenlerin yaĢları 

arttıkça duyarsızlaĢma düzeylerinin de artmakta olduğu sonucu çıkartılabilir. Bir 

baĢka araĢtırmanın sonucunda da (Friedman&Lotan, 1985) tükenmiĢlik düzeyi yaĢ 

ile paralel olarak artmaktadır. Bundan farklı olarak Tuğrul ve Çelik‟in (2002) yaptığı 

araĢtırmada duygusal tükenmiĢlik, duyarsızlaĢma ve kiĢisel baĢarının yaĢa bağlı 

olarak değiĢmediği bulunmuĢtu. Bu araĢtırmanın sonuçları, yapılan analizleri 

duygusal tükenmiĢlik ve kiĢisel baĢarı açısından desteklerken (sırasıyla Tablo 3.6 ve 

Tablo 3.8) duyarsızlaĢma ile ilgili sonuçlarda farklılıklar gözükmektedir. (Tablo 3.4) 

Girgin (1995), benzer araĢtırmayı ilkokul öğretmenleri üzerinde yapmıĢtır. Erkek 

öğretmenlerin duyarsızlaĢma puanları kadın öğretmenlerinkinden yüksek bulunan bu 

araĢtırmada yaĢ arttıkça tükenmiĢliğin azaldığı sonucu da ayrıca bulunmuĢtur. 

Cinsiyetin hem devlet hem de özel okullarda çalıĢan okul öncesi 

öğretmenlerin anksiyete ve tükenmiĢlikleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı 

saptanmıĢtır. (Tablo 3.10, Tablo 3.12, Tablo 3.14 ve Tablo 3.16) Bu durum, daha 

önce yapılmıĢ bir araĢtırmada (Baysal, 1995) farklı sonuç vermiĢtir. 551 öğretmen 

üzerinde çalıĢılmıĢ olan bu araĢtırmanın sonucunda bayan öğretmenler arasında 

duygusal tükenmiĢliğin erkek öğretmenlere göre fazla olduğu görülmüĢtür. 

Anksiyetenin mesleki deneyim ile IliĢkisine bakıldığı zaman, (Tablo 3.18) 

anlamlı bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır. Bu durum hem özel hem de devlet okullarında 

anksiyetenin mesleki deneyim ile herhangi bir ilgisi olmadığı sonucuna 

ulaĢılmaktadır. 
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AraĢtırmada iĢ deneyimi ile ilgili olarak hem özel okullarda, hem de devlet 

okullarında çalıĢan okul öncesi öğretmenlerle ilgili araĢtırma ve analizlere yer 

verilmiĢtir. Bununla ilgili olarak Scwab ve Iwanicki‟nin (1982) 469 eğitimciyle 

yaptığı çalıĢmada, okulda çalıĢma yılının tükenmiĢlik üzerinde etkili olmadığı 

bulunmuĢtur. Brisse ve arkadaĢları (1988), mesleki deneyimin tükenmiĢlikte zayıf bir 

etken olduğu belirtmiĢtir. Ancak karĢıt bir görüĢ olarak deneyim arttıkça, Friedman 

ve Lotan‟a (1985) göre tükenmiĢlik düzeyi de aynı ölçüde artmaktadır. Benzer 

Ģekilde mesleki deneyim ve tükenmiĢlik alt ölçekleri arasında ilgili saptayan bir 

araĢtırmada da (Girgin, 1995) çalıĢma yılı arttıkça duyarsızlaĢma puanı düĢmekte ve 

kiĢisel baĢarı düzeyi yükselmektedir. 

Bu araĢtırmada elde edilen sonuçlara bakıldığı zaman (Tablo 3.20, Tablo 

3.22 ve Tablo 3.24) iĢ tecrübesi ile tükenmiĢlik düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunamamıĢtır. Bu sonuç da Scwab ve Iwanicki‟nin (1982) bulgularını destekler 

niteliktedir. 

Özel ve devlet olarak iki baĢlıkta incelenen okullarda çalıĢan öğretmenlerin 

tükenmiĢlikleri her baĢlık altında ayrı ayrı analiz edilmiĢtir. Bu analiz 

gerçekleĢtirilirken, özel ve devlet okullarında çalıĢan okul öncesi öğretmenlerin 

tükenmiĢlik düzeylerini gösteren üç faktör; duyarsızlaĢma, duygusal tükenmiĢlik ve 

kiĢisel baĢarı; aralarındaki korelasyon katsayıları üzerinden değerlendirilmiĢtir. 

(Tablo 3.25 ve Tablo 3.26) Bu tablolarda sırasıyla Özel Okullar ve Devlet Okulları 

analiz edilmiĢtir. Özel okulların tükenmiĢlik alt ölçeklerinin korelasyonlarının 

anlamlılık düzeylerine bakıldığında (Tablo 3.25) anlamlılık düzeyleri Duygusal 

TükenmiĢlik – DuyarsızlaĢma için p< ,001, KiĢisel BaĢarı – DuyarsızlaĢma için – p< 

,001ve KiĢisel BaĢarı – Duygusal TükenmiĢlik için – p< ,05 tir. Devlet okullarının 
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tükenmiĢlik alt ölçeklerinin korelasyonu anlamlılık düzeylerine bakıldığında  (Tablo 

3.26) Duygusal TükenmiĢlik – DuyarsızlaĢma için p< ,001, KiĢisel BaĢarı – 

DuyarsızlaĢma için p< ,01, KiĢisel BaĢarı – Duygusal TükenmiĢlik için p< ,001 dir.  

Literatürde yapılmıĢ olan araĢtırmalara bakıldığında da, sayısal olarak 

doğruluğu araĢtırmada ispat edilmiĢ bu sonuçlara paralel bazı yorumlara 

rastlanmaktadır. Tuğrul ve Çelik‟in (2002) özel ve devlet okulunda çalıĢan 216 

bayan öğretmenle yaptığı araĢtırmada, çalıĢılan kurumun niteliğinin tükenmiĢlik alt 

ölçeklerinden duygusal tükenmiĢlikle iliĢkili olduğu görülmüĢtür. 

Bu iliĢkinin faktörlerin birbiri üzerindeki etkisinden kaynaklanıp 

kaynaklanmadığı konusu ile ilgili de bazı bulgular elde edilmiĢtir. (Tablo 3.27) 

Buradaki sonuçlara bakıldığında tükenmiĢlik alt ölçeklerinden herhangi birinin diğeri 

üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Buna göre, her ne kadar 

faktörler birbiriyle iliĢkili olsa da, bu iliĢkinin paralelliğini sağlayan olgunun bu 

faktörlerden birinin diğeri üzerindeki etkisi olmadığı, bu paralelliği sağlayanın 

araĢtırma kapsamında yer almayan dıĢ etkiler olduğunu söylemek mümkün olacaktır. 

Bunu destekleyen bir araĢtırma Kan (2008) tarafından yapılmıĢtır. Bu araĢtırmada, 

hizmet süresi fazla olan, mesleğini isteyerek seçen okul öncesi öğretmenlerin kiĢisel 

baĢarı puanlarının; mesleğini istemeden seçen öğretmenlerin ise tükenmiĢlik 

puanlarının fazla olduğu saptanmıĢtır. 

AraĢtırmanın temel hipotezi ile ilgili yapılan araĢtırmalar sonucunda bir 

takım sonuçlar bulunmuĢ olup bunların her biri ayrı ayrı irdelenecektir. 

Daha önceki maddelerde özel ve devlet okullarda çalıĢan okul öncesi 

öğretmenlerin anksiyete ve tükenmiĢlikleri ayrı ayrı kendi baĢlıkları altında 
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incelenmiĢti. Bu kavramların birbiriyle iliĢkileri konusunda ise, daha önce atıf 

yapılan analizlere tekrar göz atmak gerekecektir.  

Özel okullarda çalıĢan okul öncesi öğretmenlerin anksiyete ve tükenmiĢlik 

alt ölçekleri iliĢkilerinin analiz edildiği korelasyon tablosunda (Tablo 3.25) 

Anksiyete ile DuyarsızlaĢma arasında anlamlı bir iliĢki olduğu görülmektedir. (p< 

,01) Ancak aynı iliĢkinin Devlet okullarında çalıĢan okul öncesi öğretmenlerin 

anksiyete ile tükenmiĢlikleri arasında olduğunu söylemek mümkün olmamaktadır. 

(Tablo 3.26) 

Bu faktörlerin birbirine etkisinin irdelendiği araĢtırmada ise (Tablo 3.27) 

Devlet Okulları‟nda çalıĢan okul öncesi öğretmenlerde anksiyetenin duyarsızlaĢma 

üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir (p< ,05). 

 

4.1.  ÖNERĠLER 

AraĢtırma ile ilgili sonuç yorumlamalarının ardından, araĢtırmadan 

gelecekte faydalanacak okuyucular ve bu tezi referans alacak araĢtırmacılar için bazı 

alternatif yollar belirtmekte, önerilerde bulunmakta fayda görülmüĢtür. 

AraĢtırmada öğretmenlerin anksiyete ve tükenmiĢliğinin ortaya çıkıĢ 

sebeplerinden ziyade, birbirlerine olan etkileri ve bu kavramlarla ilgili araĢtırma 

yapılan öğretmenlerin sınıflandırma çalıĢmaları üzerinde durulmuĢtur. Bu faktörlerin 

ortaya çıkmasında muhtemel gerekçeler oluĢturabilecek yöneticilerin tutum ve 

davranıĢları, örgüt yapıları, okulların fiziki koĢulları, maddi kazanç ve iĢ tatmini, 

öğretmenlerin birbirleri ile olan formel (resmi) ve informel (iĢ harici) iliĢkileri gibi iĢ 

ve iĢyeri kaynaklı faktörlerin de incelenmesi uygun olacaktır. Bu faktörler kapsamlı 

olarak araĢtırmamızda incelenememiĢtir çünkü her biri detaylı analiz süreçleri 
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gerektirmektedir ve gözleme dayalı veriler olmaktadırlar. Bu faktörlerin bir ya da 

birkaçının analiz edildiği araĢtırmalar, anksiyete ve tükenmiĢlik ile ilgili yeni 

boyutların açılmasına olanak sağlayabilir. 

Yine aynı iki faktörün ve öğretmenlerin haricinde, araĢtırma verilerini 

etkileyebilecek baĢka dolaylı faktörlerden de bahsedilebilir. Velilerin öğretmenlere 

karĢı tutumları, öğrencilerin kiĢilik yapıları ve davranıĢ kalıpları temel olarak bu 

etkinin en fazla olabileceği alanlardır. Bununla beraber, öğretmenin görev aldığı 

okulun özel ya da devlet okulu olması da, bu alanların önem derecesi ve ağırlıklarını 

kendi içerisinde değiĢtirebilecektir. Bu alanların üzerine gidilirse, araĢtırmamızda 

belirli bir kısmını açıkladığımız özel ve devlet okulları arasındaki farklılıklar 

detaylandırılabilecektir. 

AraĢtırmanın kapsamı, Türkiye‟nin önemli bir kısmına emsal teĢkil ettiği 

düĢünüldüğü için Ġstanbul sınırları dıĢarısına çıkartılmamıĢtır. Ancak Ġstanbul dıĢı 

iller ile ilgili, özellikle özel anaokullarının sayılarının Türkiye‟nin her bölgesinde 

gözle görülür biçimde artıyor olması, bu ve emsali araĢtırmaların ilerleyen yıllar için 

coğrafi olarak daha geniĢ bir alanda yapılmasını zorunlu hale getirebilecektir. 

Dolayısıyla, coğrafi alan geniĢlediği zaman bölgeler arasındaki coğrafi ve kültürel 

farklılıklar da araĢtırma yapılan faktörleri etkiler hale gelebilecektir. 

Tüm çevresel faktörler ile ilgili önerilerin ardından son olarak öğretmenin 

kiĢilik yapısının anksiyete ve tükenmiĢliği etkileyebileceğini de dikkate almakta 

yarar vardır. AraĢtırmamızda her ne kadar öğretmenlerin ankete verdikleri yanıtlar ve 

demografik özellikleri ile ilgili öğretmenlerin kiĢilikleri hakkında bazı çıkarımlar ve 

genellemeler yapmaya olanak sağlıyorsa da, öğretmenin kiĢilik özelliklerinin 

anksiyete ve tükenmiĢliği üzerine etkisi baĢlı baĢına ayrı olarak araĢtırılabilir. 
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Öğretmenlerin kiĢilik yapıları da geniĢ olarak araĢtırmamızda yer verilememiĢtir 

çünkü bireyin kiĢilik yapısını incelemek örgütsel bir ortamda öğretmenin çalıĢma 

motivasyonunu düĢürebileceği gibi onun bundan rahatsız olmasına neden 

olabilmektedir.  

Bu araĢtırma bulguları ıĢığında, özel okullarda ve devlet okullarında çalıĢan 

okul öncesi öğretmenlerin anksiyete ve tükenmiĢliği üzerinde bir takım olumlu 

etkilerin ortaya çıkartılması ile ilgili hizmet içi eğitimlerin arttırılması gereğinin 

vurgulanmasında fayda vardır. Bu eğitimlerin sürelerinin arttırılması ve 

yaygınlaĢtırılması ne kadar etkili gerçekleĢirse, öğretmenlerin de anksiyete ve 

tükenmiĢlik düzeylerinin kontrol edilebilmesi de o kadar mümkün olacaktır. Bu da 

baĢarılı kadrolar ortaya çıkartılması açısından okul yönetimlerinin dikkat etmesi 

gereken bir durumdur. 
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EK 1 

KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU 

 

 

 

Cinsiyetiniz      :  Bay   Bayan 

YaĢınız      : ………………… 

Ne Kadar Zamandır Bu ĠĢi Yapıyorsunuz?  : ………………… 
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EK 2 

MASLACH TÜKENMĠġLĠK ENVANTERĠ 

 AĢağıda belli bazı duyguları ve durumları içeren ifadeler yer almaktadır. Bu 

ifadelerde belirtilen duygu ve durumları yaĢayıp yaĢamadığınızı düĢünerek size en 

uygun olan sıklık sayısını aĢağıdaki tabloya bakarak her cümle için en uygun rakamı 

yazmanız gerekmektedir. 

Duyguları YaĢama Sıklığı ve Sayısı 

0 1 2 3 4 

Hiçbir zaman Çok nadir Bazen Çoğu zaman Her zaman 

 

 
Hangi 

Sıklıkta 
 

1  ĠĢimden soğuduğumu hissediyorum. 

2  ĠĢ dönüĢü kendimi ruhen tükenmiĢ hissediyorum. 

3  Sabah kalktığımda bir gün daha bu iĢi kaldıramayacağımı düĢünüyorum. 

4  ĠĢim gereği karĢılaĢtığım insanların ne hissettiğini hemen anlarım. 

5  ĠĢim gereği bazı insanlara sanki insan değilmiĢler gibi davrandığımı fark ediyorum. 

6  Bütün gün insanlarla uğraĢmak benim için gerçekten çok yıpratıcı. 

7  ĠĢim gereği insanların sorunlarına en uygun çözüm yollarını bulurum. 

8  Yaptığım iĢten tükendiğimi hissediyorum. 

9  Yaptığım iĢ sayesinde insanların yaĢamına katkıda bulunduğuma inanıyorum. 

10  Bu iĢte çalıĢmaya baĢladığımdan beri insanlara karĢı sertleĢtim. 

11  Bu iĢin beni giderek katılaĢtırmasından korkuyorum. 

12  Çok Ģeyler yapabilecek güçteyim. 

13  ĠĢimin beni kısıtladığını hissediyorum. 

14  ĠĢimde çok fazla çalıĢtığımı hissediyorum. 

15  ĠĢim gereği karĢılaĢtığım insanlara ne olduğu umurumda değil. 

16  Doğrudan doğruya insanlarla çalıĢmak bende çok fazla stres yapıyor. 

17  ĠĢim gereği karĢılaĢtığım insanlar ile aramda rahat bir hava yaratırım. 

18  Ġnsanlarla yakın bir çalıĢmadan sonra kendimi canlanmıĢ hissederim. 

19  Bu iĢte birçok kayda değer baĢarı elde ettim. 

20  Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum. 

21  ĠĢimde duygusal sorunlara serinkanlılıkla yaklaĢırım. 

22  
ĠĢim gereği karĢılaĢtığım insanların bazı problemlerini sanki ben yaratmıĢım gibi 

davrandıklarını hissediyorum. 
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EK 3 

BECK ANKSĠYETE ÖLÇEĞĠ 
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EK 4  
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