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OZET

Gunumuzde

admdan

en 90k soz edilen konu "egitimde

verimliliktir".

Egitimde verimlilikten soz edebilmek icin egitimin temel ve goz ardi edilemez ogesi
olan ogretmenlik meslegi irdelenmelidir.
fazla gorevler dusmektedir.

Egitim sureci icerisinde ogrctmcne 90k

Toplum ogretrnenden

Ogretmen hatasiz cahsacak

bir makine

gibi

yiiksek beklentiler

gorulmektedir. Tum

icindedir.
bu yuksek

beklentiler, ogretmenin gunluk yasarmnda karsrlastigi guclukler ve meslek yasami ile
ilgili olumsuzluklar ogretmenin yrpranmasina sebep vermektedir.

Ogretmenin mutsuz oldugu bir ortamda cahsmasi oncelikle yetistirecegi gene
beyinleri, i~ hayatim ve dolayisiyle kendi ozel hayatuu etkileyecektir. Bu yuzden
ogretmenin

is doyumu uzerinde

gelmektedir.

Ogretmenin

is

onemle durulmasi

doyumsuzlugu,

gereken konularm

bireyi

tukenmislik

basmda

sendromuna

silrilklemektedir. Bu cahsmada yukardaki gerekcelere dayanarak ogretmenlerin
doyum

duzeyinin,

mesleki

tukenmislik

duzeyini

degistirdigi

is

varsayilarak,

tukenmislik duzeyini etkileyebilecek bazi etkenler arastmlnustir.

Arastirmanm

amaci,

ilkokul

ogretmenlerinin

tukenmislik duzeyi arasmdaki iliskiyi belirlemektir.

is

doyumu

ve

mesleki

Tukenmislik duzeyini olcmek

icin "Maslach Tukenmislik Envanteri", is doyumunu olcmek icin de "i~ Doyum
Olcegi" kullamlmistrr.

Arastirma verileri K.K.T.C'de

devlete bagh 56 ilkokulda

cahsan 54 7 ogretmenden toplanrrustir. Veriler uzerinde korelasyon, t testi ve varyans
analizi yapilrms ve yapilan analizler sonucunda su sonuclar elde edilmistir:
•

ilkokul

ogretmenlerinin

is doyum

gerceklesme

duzeyleri

ile mesleki

tukenmislik duzeyleri arasinda negatif yonde orta duzeyde iliski bulunmustur.
Buna gore i~ doyum gerceklesme duzeyi arttikca mesleki tukenmislik duzeyi
azalmakta, mesleki tukenmislik duzeyi arttikca da i~ doyum gerceklesme
duzeyi azalmaktadir.
•

ilkokul ogretmenlerinin

i~ doyum beklenti duzeyi ile gerceklesme duzeyi

arasmda orta duzeyde anlamh bir iliski vardir.

lll

•

Meslegi isteyerek secen ogretmenlerde tukenmislik duzeyi, meslegi
istemeden secen ogretmenlere daha azdir.

•

Universiteden mezun olunan bolum ile tukenmislik duzeyi arasmda anlamh
bir fark vardir. En dusuk tukenmislik bir tiniversitenin simf ogretmenligi
dismdaki bir egitim fakultesinden mezun olan ogretmenlerde, en yuksek
tukenmislik ise bir tiniversitenin siruf ogretmenligi bolumunden mezun olan
ogretmenlerde gorulmektedir.

•

Hizmet suresi, okuldaki gorevi ve cinsiyeti ile mesleki tukenmisligi arasmda
anlamh bir fark bulunmarmstir.

•

Tukenmislik olceginden elde edilen puan yorumlandrgmda ise ilkokul
ogretmenlerinin tukenmisliginin dusuk oldugu bulunmustur.

• i~ doyumu olceginden elde edilen puan yorumlandigi zaman ise ilkokul
ogretmenlerinin is doyumunun orta duzeyde oldugu sonucuna vanlmistir.
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SUMMARY

Today, the subject most talked about is "efficiency in education". In order to
be able to talk about efficiency in education, the profession of teaching, which is the
core and unavoidable element of education, should be considered at length. The
teacher undertakes many tasks throughout the process of education. The society has
high expectations from teachers. The teacher is considered to be an inerrant machine.
All these high expectations as well as the challenges the teacher faces in his/her daily
life and all the hardship existing in his/her professional life results in the teacher's
exhaustion.

When the teacher works in an environment where he/she is not happy, will
first affect the young brains he/she will bring up, then his/her professional life and
eventually his/her own private life. Therefore, the teacher's professional satisfaction
is one of the most important subjects to be taken under serious consideration. The
teacher's professional dissatisfaction draws the individual into an exhaustion
syndrome. In this study, based on the factors above, hypothesizing that the level of
professional satisfaction changes professional exhaustion, some factors probably
affecting the level of exhaustion are examined.

The purpose of the research is to determine the association between the
professional satisfaction and the level of professional exhaustion in primary school
teachers. "Maslach Exhaustion Inventory" is used to measure the level of exhaustion,
and "Professional Satisfaction Scale" is used to measure professional satisfaction.
The data for the research have been collected from 547 teachers in 56 public schools
in the TRNC. The data have undergone correlation, the t test and variant analysis and
as a result of the analyses the following results have been reached:
•

A negative mid-level association has been found between the level of
professional satisfaction and level of professional exhaustion of primary
school teachers. According to this, as the level of the professional satisfaction
realization level increases, the level of professional exhaustion decreases, and

V

as the level of professional exhaustion increases, the realization level of
professional satisfaction decreases.
•

There is a mid-level significant association between the level of professional
satisfaction expectations of primary school teachers and the level of
realization.

•

The level of exhaustion is lower in teachers who have chosen the profession
willingly than those who chose unwillingly.

•

There is a significant difference between the department of graduation from
university and the level of exhaustion. Teachers who graduated from any
department other then Primary School Teaching at a faculty of education of a
university have the lowest exhaustion, and the highest level of exhaustion is
with teachers who graduated from the department of Primary School
Teaching at a university.

•

No significant differentiation has been found between professional
exhaustion and the period of service, the duty in school and gender.

•

When the score obtained from the exhaustion scale was interpreted, it has
been found out that the exhaustion of primary school teachers is low.

•

When the score obtained from the Professional satisfaction scale was
interpreted, it has been concluded that the professional satisfaction of primary
school teachers is mid-level.
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ONSOZ VE TE~EKKUR

Gelismekte

olan ve gelismis ulkelerin en buyuk sorunlanndan

biri de

tukenmislik sendromudur. Yurt dismda konunun onemi anlasilrms ve bu konu ile
ilgili 90k sayida arastirma
arastirmaya rastlanamamistrr.

yapilrmstir.

Oysa ulkemizde

konu ile ilgili hicbir

Tukenrnislik sendromu is doyumsuzlugu

ile birlikte

olusacagi hipotezinden yola cikilrms ve is doyumu ile tukenmislik arasmdaki iliski
incelenmistir.

Bu arastirmada, daha huzurlu ve daha verimli ortamlarda egitim ogretim
verebilmeleri

icin gerceklesmesi

muhtemel

ogretmen

sorunlanna

yer verilmis,

ilkokul ogretmenlerinin i~ doyum beklenti duzeyi ile is doyum gerceklesme duzeyi
arasmdaki iliski incelenmis, i~ doyum duzeyi arastmlmistrr.

i~

doyumsuzlugunun

nedenleri uzerinde yorum yapilrmsnr. Aynca is doyumu ile mesleki tukenmislik
arasmdaki iliskiler, hizmet yih, okuldaki gorevi, meslegi isteyerek secip secmeme,
cinsiyeti, universiteden mezun olunan bolum gibi degiskenlerin mesleki tukenmislik
duzeyi uzerindeki etkisi incelenerek bunlarla ilgili sonuclar ortaya konmustur.

Her satmru severek arastirdigim ve yazdigim bu cahsma sahsima daha
pozitif dusunmeyi kazandirrmstir. Basta bu yola cikmamda bana destek olan esim ve
aileme, tezin hazirlanmasi sirasmda bana damsmanhk yapan saym Do9. Dr. Mehmet
Caglar' a, anketlerimin cozumlenmesinde katki koyan saym Selim Ozmenek' e ve her
turlu manevi destegi esirgemeyen saym Mehmet Gurcimen'e tesekkur ederim.

Lefkosa, 2006

N eriman Soral
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BOLUMI
1. GiRiS
Bu bolumde arastirmanm problem durumu aciklanarak, problemin amaci,
onemi, problem cumlesi ile arasurmamn

smirhhklan

belirtilmis, ilgili terimlerin

tammlan yapilarak arastirma genel hatlanyla ortaya konmustur.

1.1. PROBLEM
Son zamanlarda insanlarla yuz yuze iliskilerle yurutulen mesleklerde cahsan
kisilerin karsi karsiya kaldiklan olumsuzluklardan biri de tukenmislik kavrami ile
aciklanmaya cahsilrrustir. Tukenmislik;

stres, mesleki depresyon ... vb. kavramlarla

iliskili olmakla beraber onlardan ayn kompleks bir yapi olusturmaktadir. Orgutlerde
cahsan bireyler orgutlerdeki cahsma sartlanna bagh olarak: is doyumu gibi bir durum ile
karsi karsiya gelebilirler. i~ doyum duzeyi, i~ yerindeki insanlann davramslanm olumlu
ya da olumsuz yonde etkileyebilir. Cogu kez isgorenlerin, kaygi ve du~ kmkhklanm, ise
karsi olumsuz tutumlanru, calisma kosullanna yansitarak yakmma yoluyla ortaya
cikardiklan gorulur. Bu yi.izden, cahsma kosullanndan yakmmarun altmda baska ne gibi
sorunlann

bulundugunu

arastirmak,

bunlan

cozmek

isgorenlerin

doyumunu

yukseltmektedir.

i~ doyumu, cahsan icin bir mutsuzluk kaynagi, orgut icin ise doyumsuzluk
olmasi

nedeniyle,

incelendiginde
arastirmaya

uzerinde

doyum-basan

konu

oldugu

ozenle

durulan

iliskisinin,
gorulur.

konulardan

doyumu

Gelismis

biridir.

belirleyen

illkelerde,

ilgili

ogelerin,

isgorenleri

yazm

pek

90k

doyum

ve

doyumsuzluga iten orgutsel ogeleri bulgulamak, boylece yonetimin orgutsel etkinligini
artrrmak: icin, hangi degiskenler uzerinde duracagnu ortaya cikarmak amaciyla belirli
araltl<larla orgut cozumlemeleri yapilmaktadm incir,1990:3). Ulkemizde de isgorenin
doyum

olgusunu

ve doyumsuzluk

sorununu

inceleyen

arastirmalar

yapilmistrr.

Arastirma bulgulan incelendigi zaman gelismemis ulke isgorenlerinin doyumsuzluk
nedenlerinin gelismis ulke isgorenlerinkinden farkh oldugu gorulur. Ornegin;

ucret

ogesi, gelismis ulke isgoreni icin doyum kaynagi olmak:tan cikmis olmakla beraber

~,

2

ulkemiz isgorenleri icin hala onemini korumakta olup, doyumsuzluga neden olan
orgutsel degiskenler icinde en baslarda yer almaktadrrflncir.l S'Xl.S).

Bu cahsmada incelenen konu arastirmanm varsayirm olan i~ doyumsuzlugunun
mesleki tukenmislige neden oldugu varsayimmdan yola cikarak, is doyumu ve i~
doyumsuzlugunun
incelenmesidir.

nedenleri uzerinde durularak mesleki tukenmislik ile iliskisinin

i~ doyumunun saglanmasmda basan, tanmma, isin kendisi, sorumluluk

ve ilerleme gibi etkenlerin etkili oldugu bilinmektedir. ls doyumsuzlugunun ortaya
cikmasmda ise yonetim, gozetim, ucret, cahsma kosullan, arkadas iliskileri etkili
olmaktadir, Ulkemizde bazi nedenlerle cahsanlarda mutsuzluk gorulmektedir. Bu
problem temel egitimi sunan ilkokul ogretmenlerinde de yogun sekilde tespit
edilmektedir. Bu nedenle i~ doyumu,

gun

gectikce yeni modellerin ortaya anldigi

dinamik, degisken ve irdelenmesi gereken bir konudur. Surekli bilgiye ac ogrencilerle
ve diger insanlarla muhatap olan ogretmenler biiytik bir ozveri gostermek zorundadir.
Asm yuklenme, yuksek idealler erken zamanda ogretmenlerin tilkenmesini de
beraberinde getirecektir. Gelecek nesilleri yetistirme gorevini ustlenen ogretmenlerin i~
doyumsuzlugu ve bunun beraberinde getirecegi tukenmislik sendromu tespit edilip
nedenleri arastmlrnahdir. Egitimde verimlilikten soz edebilmek icin once verimliligi
saglayacak ogretmenlerin verimli cahsmasmm saglanmasi, ulkenin gelecegi acismdan
hayati onemc sahip oldugu soylenebilir.

1.1.1. PROBLEM CUMLESi
"Ogretmenlerin i~ doyum duzeyleri ile mesleki tukenmislik duzeyleri arasmda
anlamh bir iliski var rrudir?" Sorusu arastirmarunproblem cumlesini olusturmaktadir.

1.1.2. ALT PROBLEMLER
1. Ilkokul ogretmenlerinin i~ doyumu gerceklesme ile mesleki tilkenmislikleri
<

arasmda iliski var nudir?

3

2. Ilkokul ogretmenlerinin is doyumu beklenti duzeyi ile gerceklesme duzeyi
arasmda iliski var midir?
3. Ilkokul ogretmenlerinin hizmet siirelerine gore mesleki tukenmislik
duzeyleri arasmda fark var rmdir?
4. Ogretmenlerinin okuldaki gorevlerine gore mesleki tukenmislik duzeyleri
arasmda anlamh fark var rmdir?
5. Ogretmenlerin meslegi isteyerek secip secmeme durumuna gore mesleki
tukenmislik dtizeyleri arasmda anlamh fark var rmdir?
6. Ilkokul ogretmenlerinin cinsiyeti ile mesleki tukenmisligi arasmda anlamh
bir fark var midir?
7. Universiteden mezun olunan bolum ile tukenmislik duzeyi arasinda anlamh
bir fark var rmdir?

1.2. ARA~TIRMANIN AMACI

i~, insan yasammm onemli bir parcasidir. Isgorenin isinden sagladigi doyum,
yasammi da etkiler. Insanm, kendine gore onemli buldugu bir alandaki duygulanru
baska alanlara da yansitarak, genelledigi gorulmektedir. lsgorenin aile yasarmndaki
duygulanm, orgutteki isine, isindeki duygulanru aile yasamma yansitarak genellemesi
olagan gorulmektedir. Isini haz duyarak yapan bir isgorenin, omrunun uzamasma yol
acacagmi soylemek olanakhdir. Bunun yanmda isgorenin bedensel ve ruhsal saghgi
yonunden

isten

doyumu,

isgorene

olumlu

etki

yapmasi

da

soz

konusudur(www.ogretmenlik.com). i~ doyumsuzlugu tukenmisligi de beraberinde
getirmektedir. Bu arastirmamn amaci is doyumu ve tukenmislik arasmdaki iliskileri
analiz etmektir. Elde edilen sonuclara uygun cozum yollan ortaya koymak ve
ogretmenlerin i~ doyumunu artirmak icin gerekli onerilerde bulunmak, bu sorunlara
dikkati cekmektir.
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1.3. ARA~TIRMANIN ONEMi

Gunumuzde, bir illkenin her alanda kalkmabilmesi ve ilerlemesi sahip oldugu
nitelikli insan gucune bagh gorunmektedir. Nitelikli insangucu, nitelikli egitimin
sonucudur. Nitelikli egitim ise ogretmenin niteligi ile yakmdan ilgilidir. Yeni nesillerin
yapici ve yaratici niteliklere sahip birer meslek adarru, ulkesine karsi gorev ve
sorumluluklarmm bilincine varmis vatandaslar olarak yetistirilmelerinden ogretmenler
sorumludur (Buyukkaragoz.Civi 1997: 11 ).

Ozellikle ilkogretim ogretmenine yiiklenen onem, gorev ve sorumluluklann
artmasi cogu zaman ogretmende gerginlik yaratmaktadir. Ilkogretim, egitim sisteminin
temel tasidir. Bu evrede cocuklara egitirn kadar, toplumsallasma ve toplumsal yasamda
gerekli bilgi ve beceriler kazandmr. ilkokullarda cagdas yasam icin gerekli olan okuma
yazma, anadilini dogru kullanma, temel matematik islemleri gibi en temel bilgiler
ogretilir. ilkokullarda cocuklara kazandmlan

bilgi ve beceriler gelecek yasarrunda

kendisi ve toplum icin iiretken ve verimli olmasim saglar. Ozellikle illkemizde egitim
kademelerinden salt ilkogretimin zorunlu oldugu goze ahrursa bu evrenin onemi ve
gerekliligi dikkati yekecektir(Art.,Girgin

1995:3). ilkokul ogretmenlerinin onemi ve

degeri gerek cocuk gerekse tum toplum icin oldukca fazladir. Gates(1990), ogretmenin
ruh saghg; uzerinde durarak ogretmenin basanh bir egitimci olabilmesi icin ruhsal
saghgmm iyliginin gerekliligini savunmustur. Ulkemizde ogretmenler bazi sorunlar
yasarnaktadir. Meslegini bilincli secememesi, egitim programmm asm yiiklii olusu,
egitim materyallerinin

yetersiz olusu, politikalann

egitimi yanhs yonlendirmesi,

ogretmen yetistiren kurumlann problemler ve ogretmen tayinleri gibi bircok neden
sayilabilir.

Egitimde verimliligin

saglanmasi

oncelikle
ogretmenlerin
C

yaptiklan

isten

doyum saglamasma ve boylece bagh bulundugu orgutun amaclan dogrultusunda istekli
davranmasma da baghdir. Bu da ancak ogretmenler iizerinde doyumsuzluk yaratan
etkenlerin tespit edilip asgariye indirilmesi ile mumkundur,
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Bu arastirma;
l .Ogretmenlerin i~ doyumsuzluguna neden olan etk:enlerin ortaya cikanlarak,
yetkililerin gerekli onlemleri almasma kilavuzluk etmesi bakimmdan
2. Tukenmislik arastirmasryla ogretmenlerin ruhsal ve bedensel saghklanm
korumaya yarayacak verilerin elde edilmesi baknrundan
3 .i~ doyumu ile tukenmislik duzeyi arasmdaki ilsikiler ortaya koyarak: iizerinde
tartisilmasi bakmundan
4.Yeni arastirma yapma olanaklan yaratabilecegi bakimmdan
5.0gretmenlerin

basanlanm artmnada i§ doyumunun onemini ortaya koyarak:

orgutsel etkinliginin saglanmasma yonelik cahsmalanna katkida bulunmasi bakinnndan
onemli olabilir.

1.4. SA YIL TILAR

Bu arastirmada asagidaki sayiltilardan hareket edilecektir.
1. Arastirmaya katilan ogretmenler sorulan ictenlikle yanrtlamislardir.
2. Ogretmenlerin yarutlan var olan durumu yansitmaktadir.

1.5. SINIRLILIKLAR

Bu arasnrma 2005-2006 ogretim yih K.K.T.C'nde gorev yapan ilkokul
ogretmenlerlnin i~ doyum ve tukenmislik duzeyleri ile simrhdir.

1.6. TANIMLAR

Ogretmen: Devletin egitim-ogretim ve bununla ilgili yonetim gorevlerini uzerine alan
ozel bir ihtisas meslegi olup gorevlerini Turk Milli Egitim'inin amaclanna ve temel
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ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yukumlu olan ve resmi cgretim kurumlannda calisan
insanlardir (Milli Egitim Temel Kanunu, Madde 43).

Snnf Ogretmenleri: Bir okulda herhangi bir smif veya subefderslik)de egitim ve
ogretim gorevlerini yerine getiren ogretmen (KKTC Og. Yasasi.S).

Mesleki Tukenmislik: Fiziksel tilkenme, kronik yorgunluk, caresizlik ve umitsizlik

duygulan, olumsuz benlik kavrammm gelismesi ile is, yasam ve diger insanlara yonelik
olumsuz tutumlarla belirginlesen, fiziksel , duygusal ve zihinsel tilkenme sendromudur
(Maslach ve Jackson, 1981: 99, Akt., Dursun,2000:7).

i§

Doyumsuzlugu: i~ doyumsuzlugu, bireyin mesleginde mutsuz olmasi ve doyum

alamayisidir (Akt., Girgin, 1995:9).

i§ Doyumu:

Isgorenin is boyutlanna iliskin istekleri ile bunlann isinde kazandmlmasi
"'

derecesine iliskin algilamalan arasmdaki farkm bir islevi olan duygusal tepkilerdir
( Balc1,1985:5).

Stres: Bireyin uyum snurlanm asmaya zorlanmasma neden olan dis ve ic etkenler

(Lewis, 1993, Akt., Izgar 2000:8).

Motivasyon(Giidiilenme):

Bir insam belirli amac 19m harekete geciren guc

demektir(Eren, 1979, Akt., Kosker 2005:11).
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BOLUMII

Bu arastirmada K.K.T.C'nde gorevli ilkokul ogretmenlerinin i~ doyum
duzeyleri ve mesleki tukenmislikleri incelendi. Bu bolumde, arastmnamn kuramsal
temelleri, i~ doyumu ile ilgili kavramlar, is doyumsuzlugu, tukenmislikle ilgili
kavramlar, uzerinde durulmustur.

ARASTIRMANIN KURAMSAL TEMELLERi

Dunyarmzda cagmnzm kosullanyla yenilikler birbiri ardma srralanmakta ve
insanhgm hizmetine sunulmaktadrr. Buna paralel olarak egitim ve ogretim sartlan da
surekli

degismekte ogretmenlere yuklenen

rol

ve

beklentiler artmaktadrr

(I~iklar,2002:9).Egitimin amact ise bireyi toplumun yararh bir uyesi haline getirmektir.
Bu

amac

cesitli

orgutler

tarafmdan

gerceklestirilmeye

cahsilmaktadir

(Kuc;:fikahmet,1986,
Akt.,I~1klar,2002:9).insanlar orgutlerde dogar, orgutlerde egitilir
ve yasammm buyuk bir kisrmm orgutlerde cahsarak gec;:irir(Woolf, Janna ve Sigh
1985:5, Akt., Vamtk,2003:1). Orgut, bireylerin amaclara ulasmak icin kar~1hkl1_
davramslarda bulunduklan yapisal bir surectir. Orgutler, isgorenler tarafindan kendi
kisisel amaclanm elde etmek icin araclar olarak yapilandmlrmsur (Hicks, 1979:32,
Akt., Sarpkaya, 1997:1).
Barnart (1938:74)'e gore bir orgutun var olabilmesi icin -Uc; oge zorunludur.
Bunlar:1-Birbirleriile iletisimde bulunabilecek bireyler.
2-Amacm gerceklestirilebilmesinekatkida bulunma istegi
3-Gerc;:ekle~tirilmesi
gereken ortak bir amactir.
Orgutler bu ogeleri gerceklestirebildiklerisurece varliklanru surdurebilirler.
Egitim orgutlerinin girdisi ve ciktisiruntemel ogesi insandir. Bu anlamda, egitim
orgutleri icin i~ doyumunun onemi ortadadir (Akt., Cetinkanat 2000:48).

Egitim, bireyin dogumundan oltunune kadar gelen bir surectir, Bu siirecte
bireylere cesitli bilgi, beceri, tutum ve degerler kazandmhr, En genis tamrmyla egitim
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bireyde kendi yasantilan yoluyla davranis degisikligi meydan getirme sureci olarak
tarumlarur. Dolayisiyla bu tarumdan yola cikarak bizi etkileyen ve davramslanrruzm
degismesine neden olan her turlu etkinligin egitim oldugu soylenebilir (Erden,1998:1314). Egitim, toplumsal bir sistem olarak ele almdigmda bu sistemin bashca ogelerini
ogrenciler, ogretmenler, egitim prograrm, yoneticiler, egitim uzmanlan, egitim
teknolojisi, fiziksel ve finansal kaynaklar olusturmaktadir. Bunlarm icinde ogretmen en
temel ogedir (Si~man,2002:1). Egitim kurumunun, ogretme, ogrenme iliskisinde
olusturdugu ilk egitim meslegi ogretmenliktir. Ogrctmcnlcr, ogrencilerine istenilen
davraruslan ogretmede ve ogrenilen davramslan pekistirmede, egitimin ilk sorumlusu
olmuslardmlsasaran.lvs-l.?"). Egitime hangi olanak ve, araclar girerse girsin basan,
basta ogretmen olmak uzere iyi secilip yetistirilmis egitim personeline baghdir. Gelisen
bilim ve teknoloji daha etkin ogretmen istemektedir(Altunya,1995:97).

Egitirn ve ogretim politikalanna ve uygulamalanna esas teskil eden felsefi
ilkeler vardrr, Bu ilkeler genellikle belli toplumsal ve kulturel baglamda ne gibi
ozellikleri olan insan yetistirilecegini tarumlar. Bu ilkeler tsigmda belirlenen amaclara
ancak ogretmenlerin egitim surecine uygun nitelikte ve bicimde ogrencilerle iletisime
gecmesiyle ulasilabilir. Okulda yapilan -egitim ve ogretimde ogretmenlerin etkisi 90k
yonludur, Bir yandan suufta ogrencilerin zihinsel gelisimi icin gerekli yollarm acilmasi
beklenirken, ayni zamanda snuf ici etkilesim genel olarak bireyin toplumsal bir varhk
olarak bicimlenmesi ve kulturel olarak gelismesinde olumlu ya da olumsuz etki
yapabilir(Gok, Okcanbol,1998:1 ).

Ogretmenlik meslegi, surekli yetismeyi gerektiren bir meslektir. Cunku bir
yandan illkenin siyasal, kulturel, ekonomik ve toplumsal yapist lnzla degismekte; bir
yandan endustri ve teknik hizla degismekte; diger yandan da egitim bilimleri yeni
bulgularla donanarak hizla gelismektedir. Bu kadar hizh gelisen dunyada ogreunenlerin
ogrencilerini eskimis yontem ve bilgilerle yetistirmesi, kendini yenilememesi,
ogrencilerine yenilikleri sunmamasi olanaksizdir (Basaran, 1994:78). Bu bakrmdan da
ogretmenlik guc meslekler grubundadir, Egitim sisteminin temel ve gozardi edilemez
ogesi olan ogretrnenlik toplumu tum yonleriyle etkileme gucune sahip mesleklerin
basmda gelmektedir. Okul sisteminin onemli bir ogesi olan ogretmenler, statil ve rolleri
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geregi gerek okul icinde, gerekse okul dismda diger insanlarla surekli etkilesim
icindedir. Ogretmenler topluma yol gosterici konumda bulunan insanlardir.

Ogretme isinin temel sorumlusu ogretmendir. Ogretmen olmak, gene nesilin
egitimi icin topluma karsi olan sorumlulugu kabul etmek demektir. Iyi bir ogretmen
olma, egitim ogretimde basandan zevk alma, stres dolu okul ortamma karsi dayamkh
olma, hem okul icinde hem de okul dismda baskalanyla iletisim kurabilme, egitim
sorunlanru cozebilme, guc egitim kosullanmn yerine getirilmesinde ogrencilere ve anne
babalanna onerilerde bulunma, sorumlu ve tutarh olma anlammdadir (Editor.Demirel,
Kaya, 2003, Sunbul:245). Ogretmenlik ozunde insanlarla iliskili bir meslek oldugu icin
ogretmenin sosyal cevre ile iliskileri de onem arz etmektedir. Bu iliskiler surecinde
ogretmen davrarnslan ogrenciler icin bir model niteligindedir. Bu baglamda ogrctmeni
bircok gorevler beklemektedir.

Ogretmenin yapmakla yukumlu oldugu gorevlerin

yamnda dikkat etmesi gereken bircok unsur da goz onunde tutulmalidir. Ogretmen
davramslan, ornek teskil etme niteliginde oldugu icin ozellikle uzerinde durulmasi
gereken bir konudur.

Ogrencilcrin sosyallesmesinde

ogretrnenin etkisi buyuktur, Cocuklar kendi

guduleri, yetiskin, akraan ve ozellikle ogretmenlerin rolleriyle ozdesik kurarak tutum ve
deger kazanmaktadirlar (Demirel ,Kaya, 2003). Sosyallesme bireyin cesitli sosyal cevre
etkileriyle bazi tutum ve davramslan ogrenmesi, benimsemesi ve cevresine uyum
saglayabilmesidir (Ergun, 1992 :61 ). Kisiligin temellerinin atilmasmda onemli bir motor
gu9 olan ogretmen davraruslanru kontrol altmda tutmah. Ogrencilerin sosyallesmesinde
gerekli bilgi duzeyi ve bilgi aktanrmna dikkat etmelidir. Ogretmenler islenmemis bir
hamura sekil vereceklerdir, verdikleri sekil belki de bir ulusun kaderini etkileyecektir.
Bu yuzden ogretmenler en iyiyi ortaya koymak icin kendilerini gelistirmeli ve tam
donammh olmahdir.

Ogrctmenlerin

mesleklerinde

basanh olabilmeleri

19m asagidaki bilgilere

ihtiyaclan vardir:
l-Egitim prograrm bilgisi 2-Pedagojik bilgi 3-Psikolojik bilgi 4-0kul ve simf
surecleri bilgisi 5-Irk, suuf, cinsiyet, din gibi faktorlere iliskin sosyolojik bilgi 6-
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Farkh yetenek:teki ogrencilere uygun materyal ve bilgi k:aynak:lan orgutleme 7Karmasik bilgi govdesini analiz etme 8-Argfunan, onerme ve kurumlann
gelistirilebilmesi icin fikirleri sentez edebilme 9-Biitilnliigune zarar vermeden
\

bilgiyi karmasikhgi acikhga kavusturacak sekilde sunma

..
10-0grenci

cahsmalanm degerlendirme, gelismelerini yonetebilme, donut verme 11Ogrenci etkinliklerini yonetebilme 12-Kendini icgoru kazanacak: ve pratik
gelistirmek uzere degerlendirebilme(Baler, 2002:140-141).

Ogretmen davramslanmn ogrenciler uzerindeki etkileri goz onune almdigmda,
basanh ogretmen davramsmm onemi daha iyi anlasilabilir (Aydm,2001). Ogrencilerin
begendigi en iyi cgretmenler, samimi sicakkanh ve iyi huylu kisilerdir. Ogrenciler iyi
bir

mizah

duygusuna

sahip,

sakadan

anlayan,

cocuklann

giilmelerinden,

mutluluklanndan krvanc duyan ogretmenlerden hoslanmaktadirlar.A91k:9a goruluyor ki
bu nitelikleri kendinde toplayan ogretrnenin iyi bir ruh saghgma sahip olmasi ve
olmakta devam etmesi sansi buyuktur. Bu niteliklere sahip olmamak:laberaber, bunlan
kazanmaya gayret eden ogretmenin daha mutlu ve daha iyi bir kisi haline gelecegi
suphesizdinxezgen, Soysal, Ozkaya, Yuzbasroglu.Bozali,1991 :73 ).

Basanh ogretmen, ideal ogretmen ile ilgili bircok tarumlar yapilsa, cesitli
yargilara gore tartisilsa bile, toplum ogretmenden yuksek beklentiler icindedir.
Ogretmcn sosyal cevrenin beklentileri dogrultusunda k:endini yetistirmezse yetersiz
olarak: algilanacak ve bu algilama onun meslek yasamnu olumsuz etkileyecektir.
Ustlenilen sorumluluk, toplumsal beklentiler ve kazamlmasi gereken ozellikler dikkate
ahndigmda ogretmcnligin ne kadar zor ve yipratici bir meslek oldugu ortaya
cikmaktadir,

Bu guc ve yipratici isi yapma karsihgmda ogretmenler genellikle uygun
olmayan

kosullarda

ogretim

yapmaya

cahsmakta,

islerinde

kendilerini

gerceklestirebilecekleri firsatlan elde edememekte ve bircok ulkede oldukca dii~iik
ucret karsihgmda cahsmaktadirlar. Aynca terfi ve ilerleme ile ilgili gucluklerle karsi
karsiya kalmaktadirlar. Dolayisiyla bircok ogretmen ise basladiktan bir sure sonra
meslekleri, ogrencileri ve kendileri hakkmda olumsuz tutumlar gelistirmeye
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baslamaktadirlar

(Schwab, Jackson

ve Schuler,

1986, Akt., Akcamete,

Kaner,

Sucuoglu, 2001:1). Olumsuz kosullann surmesi ve dikkate almmamasiyle birlikte
ogretmenlerin ise baghhklarmda

azalma gorulmektedir. Olabildigince az cahsmak

istemekte, ise gitmekte isteksiz olmakta, duyarsizlasma yasamakta hatta isi birakmak
istemektedirler.

2.1

ts DOYUMU

i~ doyumu, ilk kez 1920'lerde ortaya anlmis asil onemi 1930 ve 40'h yillarda
anlasilnnstir. 0 yillardan beri endustri ve orgut psikolojisinin en fazla cahsilan
konusudur (Landy, 1989). lsgorenlerin islerindeki mutlulugunun, o kisilerin
verimliligini etkiledigi gorusunun ortaya atilmasi is doyumu kavrarmna daha da
guncellik kazandirrrusnr (Aksayan 1990:5). i~ doyumu cahsanm cahstig; kurumdan ve
isinden bekledikleri ile aldiklan arasmdaki uyumdur, cahsanm orgutte elde edebildigi
degerleri uyumlu bulundugunda, cahsan tarafmdan hissedilen bir duygudur. i~ doyumu
genellikle calisanlann islerine iliskin duygular olarak tammlamr (Mumford, 1991,
J

Ergin,1997, Locke, 1976, Akt. Ozben, Argun 2002:1). Isten doyum, bir isgorenin isini
ya da i~ yasammi degerlendirmesi sonucunda duydugu haz, ulastig; duygusal durumdur
(www. Ogretmenik.com.I). Isgorenin ulastigi bu haz duygusunun derecesi ne oranda
yuksek ise, isinden sagladigi doyum da o oranda yukselir (Basaran 1982:204). i~
doyumunun yasam doyumu ile iliskili oldugu ve bireylerin fizik ve ruh saghklanm
dogrudan etkiledigi kabul edilmektedir (Ergin, 1997). Oznel ve duygusal bir kavrarm
-,

ifade eden doyum, bir baska birey tarafmdan dogrudan gczlenemeyen, yalruzca ilgili
birey tarafmdan tammlanabilen ve ifade edilebilen i9 zevki veya ic huzuru analatan bir
kavramdir (Boluktepe, 1993:3). i~ doyumu; cahsma yasanumn kalitesinin artmlmasi,
cahsma kosullannm ve cahsma cevresinin duzenlenmesi, cahsanlann psikolojik,
ekonomik ve toplumsal gereksinimlerinin karsilanmasi ve cahsma yasammdan
kaynaklanan sorunlann en aza indirgenmesi ile saglanabilmektedin incir,1993, Akt.
Izgar 2001 :6).

i~ yasarrn kalitesi, orgut uyelerinin onemli kisisel ihtiyaclanm cahsma
yasammda doyurabilme derecesidir. Orgutlerin basansi bireysel ve orgutsel doyum
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arasmda hassas bir dengcdirttrzdemir, 2000) insan yasammm onemli bir parcasi olan is
yasammm, insana elem, keder, sikmti ve~esi· ve bunun surmesi insanm yasammi
zorlastirmaktadir. Isten doyumsuzluk:, yalruz isgorene degil orgute de zarar vermektedir
( www ogretmenlik.com: 1 ).

i~

yasammda isgorenler istedikleri isi ve bu isin kendi

bilgisi ve yetenegi bolumune giren kisrruru elde ettigi surece isinde ve i~ yerinde daha
verimli olacaktir. Tersi durumda bir doyumsuzluk: ve ruh cokuntusu dedigimiz
psikolojik durumlar ortaya cikacaktir. Bu olumsuzluk:lar sunlar olabilir (Koman,
1978:179,194, Eren 1993,B~aran, 1991:207):

•

Isten

doyumsuzluk:

acabilmektedir,

isgorende

psikomatik

Kalp, mide rahatsizhklan,

pek

90k

rahatsizhga

kas katilasmasi,

yol

bircok uyum

bozuk:luk:lan gibi
•

Doyumsuzluk: ruh saghguu da bozmaktdrr. Asm kaygi, korku olusturmaktadir.

•

Isin gerektirdigi gibi bir takim tekrarlar ve dinlenme zamamnm kisa olmasi tek
duzelige dayanan is bikkmhgi olusturmaktadir.

•

Isten doyumsuz bireyler kavgaci, saldrrgan olmaktadirlar.

•

Isi brrakmakla i~ doyumsuzlugu arasmda yiik:sek bir baglanti vardrr.

•

lse devamsizhkla is doyumsuzlugu arasmda yiiksek bir baglanti vardrr.

•

Isten doyumsuz isgorenler orgutlerine yabancilasmakta ve orgutsel amaclan
gormezden gelerek orgutun isleyisini bozmaktadrrlar.

Is, insamn yasammm onemli bir parcasidtr. Isgorenin isinden sagladigi doyum
yasamru da etkiler. Isgoren aile yasammdaki duygulanm orgutteki isine, isindeki
duygulanm aile yasamma yansrtip genelleyebilir. Dolayisiyla mutsuz olur.

Davrams bilimcilere gore isinde doyumsuz kisi su ii9 secenekten birini secer:
1- Orgutun uretim normlanna uyar.
2- Orgutten aynhr.
3- Uretimi simrlamdmr.
Kisi birinci secenegi secerek orgutun uretim normlarma uyma ve uretime
katilma karan alabilir. Siki denetirn ve kisinin cahsma degerleri, inanclan bunu
zorlayabilir. Kisi is gereklerini yerine getirir, orgutsel etkinligin azalmasi soz konusu
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degildir. Kisi ikinci secenegi secerek, orgutten aynlma karan ahr, Y erine gelen yeni
isgorenin acemilik: donemi orgut etkinligini olumsuz etkiler. Ucuncu secenek ise orgut
icin istemeyen secenektir. Cunku uretimi smirlandirma davramsi oteki isgorenleri de
etkileyerek alt grup normu sekline donusebilir ve orgut etkinligini tehlik:eye dusurebilir
(Incir, 1990: 18).

Isgoreni psikolojik, sosyolojik ve ekonomik: bir butun icinde ele alarak, bunlarla
ilgili ihtiyaclan saglamaya cahsan bir orgutun cabalan hicbir zaman bosa harcanrms
olmayacaktir (Aksayan, 1990:2). i§ doyum derecesi (duzeyi) isgorenden

isgorene

degisir. Isten doyum, isgorenin gereksiniminin turune, derecesine, siiresine, isinden
orgutten beklentisinin niteligine, isini degerlendirmesindeki yeterlilige dayamr (www
ogretmenlik:.com).

Baler is doyumu etkenlerini oncelik sirasma gore birlikte cahsan kimseler,
gelisme ve yiikselme olanaklan, cahsma kosullan, teftis sistemi, orgutsel ortam, ucret
ile i§ ve niteligi olarak saptanustir (Baler 1985:233-239). Ogrctmenlerin is doyumunu,
yonetici ve veli destegi, ogrenci davramslan, orgtlt iklimi, ogretmenin rahat cahsma

kosullan da etkilemektedir.

i§ doyumu kendisiyle ilgili birkac ozellik gosterir, Simith, Kendall ve Hulin 5 i§
doyum boyutundan soz etmislerdir.
Bunlar: l-Isin kendisi
2-Ucret
3-Yiikselmeolanaklan
4-Denetim
5-i§ arkadaslan olarak siralanabilirt.AktCetinkanat, 2000:2).

Bir kurama gore de doyum ve doyumsuzluga yol acan etmenler soyle
siralanabilir. Doyuma yol acan etmenler: basan, tamnma, isin kendisi, sorumluluk,
ilerleme gibi icsel ozelliklerden kaynaklanan etmenlerdir. Doyumsuzluga yol acan
etmenler: yonetim, gozetim, denetim, cahsma kosullan, ucret, arkadas iliskileri gibi
dissal ozelliklerden kaynaklanan ozelliklerdir. Herzberg, doyuma yol acan etmenlere
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guduleyiciler, doyumsuzluga yol acan etmenlere de koruyucular (saghk etmenleri)
diyor (Incir, 1990: 10).

i~

doyumu elde edemeyen ve mutsuz olan bireylerin ise karsi

egilimleri az olur. Sik sik ise gee gelir ya da devamsizhk yaparlar (Cetinkanat, 2000:2)

2.1.A. Isten Doyumun Etkenleri

Isten

doyumunu

etkileyen

etkenlerin

siralanmasi

90k uzun bir cizelge

olusturmaktadir, Kaynaklarca farkh kiimelendirilen i~ doyum etkenleri su sekilde
ozetlenmistir:

1. i~ ve i~in Niteligi

lsgorenin cahstrg; isin niteligini begenmesi isten doyumun basta gelen etkeni
olmaktadir. Isgorenin isini begenmesi su kosullara baghdir.l-

Isinin, yeteneklerini

kullanmaya elverisli olmasi. 2- Y enilikleri ogrenmeye, gelismeye acik olmasi, 3Isgoreni yaraticihga, degiskenlige ve sorumluluk: almaya yoneltmesi. 4- lsin sorun
cozmeye dayanmasi (www.ogretmenlik com.:5).

Her insan onemli bir i~ yaptrgim dustmerek mutlu olur. Cahsanlar yaptiklan isin
kendileri veya cahsanlar acismdan bir anlam ifade etmesini isterler aynca yeniliklere,
gelismeye acik isler cahsanlann i~ doyumunu artmr. Rutin isler insanlar ustunde
bikkmhk etkisi yaranr.

2. Odeme

Odeme, cahsarun yalruz emegin, edimin karsihgi olarak degil isteki basanmn da
karsiligi olarak gorulektedir. Odemenin az gorulmesi isten doyumu azaltacaktir. Bu
durum ayni zamanda cahsamn oz benigini de olumsuz etkiler. Bunun yarunda
odemenin doyum saglamasmdaajlsgorenm

yasi, kidemi, ogrenimi, yasantisi gibi

bireysel ozellikleri b)Harcad1g1 caba, uretimin niteligi, yaraticihgi, yenilesmeye egilimi
gibi bireysel eylemleri c)Sorumluluk:, yeterlilik, bilicsel yuk, savasim isteme duzeyi gibi
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gorev ozellikleri ile elde ettigi ucret arasmda bir dengenin olmasi ve isgorence
algilanmasi doyum yaratmaktadir (Lawler,1971,Akt., www. ogretmenlik com.:5).

3. Ilerleme Olanaklan
Yukselme olasihgmm yuksekligi, sikligi, adil olmasiyla, yiikselme isteginin
isgorence duyulmasi, i~ doyumunu artmr. Her isgorene gore yuselmenin anlami
farkhdir. Bu yuzden yaratacagi doyum ya da doyumsuzluk farkh olacaktir.

Isgorenler daha fazla sorumluluk almak: ve kendilerini gostermek isterler.
Yukselme ve ilerleme yollan tikanan bireylerin gayret ve sevkleri azalacaktir (Eren,
2000, Akt., ogretmenlik com.:5).

4. Cahsma Kosullari

lsgorenler, isyerlerinin evlerine yak:m, cahsnklan binanm temiz, tertipli, arac
gerec bak:nnmdantam donannnh kisacasi fiziki yapismm uygun olmasmi isterler. Tum
bunlar isten doyum icin gerekli gorulmektedir.

5. Denetim
Genel olarak: isgorenler denetlenmekten hoslanmazlar. Baski altmda, alay edici,
surekli kusur arayici denetim, i~ doyumlanna engel olur. Isgorenler demokratik denetim
sartlannda cahsmaktan daha mutlu olurlar.

6. Cahsanlar Arasi ili~kiler

Cahsanlar arasmdaki yardimlasma, dayamsmayi beraberinde getirir ve is
doyumunun artamasma neden olur. Cahma ortarnmdaki samimi hava takim cahsmasim
olusturur.
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Kabul goren insan, enerjisini ve zamarum uretici ve yaratici olmaya harcar.
Kabul gormeyen yani yargilanan insan ise, zaman ve enerjisini, kendini sosyal yuzler,
maskeler

arkasma

saklamaya

harcar.

Uretici

ve

yaranci

olmaya

enerjisi

kalmaz(Cilceloglu,2003: 106).

7. Orgiit ve Ydnetim

Yonetimin niteligi, bashbasma doyuma yol acar. Adam kayirmaci herkese esit
haklar tanmmayan takim cahsmasindan 90k bireysel gorevlerle ugrasan bir yonetimle
cahsan bireylerde i~ doyumsuzlugu gozlenebilmektedir.

8. Isgorenin Ki~iligi

Isgorenin kisilik ozelliginin is doyumuna etkisi oldugu dusunulmektedir.
lsgorenin kislik ozellikleri olumlulasnkca

ve yukseldikce isten doyum o oranda

artamaktad1r(Locke,1976, Korman,1977, Akt. ogretmenlik com.:6). lsgorenlerin doyum
duzeyleri ilzerinde onemle durulmah ve dikkate almmah. Isgorenler ozlemleri, istekleri
ve gereksinimleri orgutce karsilandigi surece doyumlu olur orgutlerini sever ve ona
baglamrlar (Incir, 1990: 18).

2.2.

i~

i~ Doyumu,

V erimlilik

doyumu ile verimlilik, performans, tukenmislik arasmda iliski oldugu

hipotezleri ortaya atilrms ve iliskiyi destekleyen

arastirmalar yapilmisnr.

Cesitli

arasnrmalar is doyumu ile verimlilik arasmdaki ilskiyi incelemistir. ls doyumu ile
uretkenlik arasmda dogrudan bir iliski olmamakla birlikte is doyumsuzlugunun yarattigi
stres

ve

grup

uyumu

gostermektedirflirgin, 1997).

sorunlan

gibi

dolayh

etkiler

konunun

onemini
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2.3.

i~ Doyumu,

Performans

i~ doyumu ile perforrnans arasmdaki iliski konusunda cesitli tartismalar devam
etmektedir (<;etinkanat,2000:6).i~ doyumunun performansi degil, performansm orgutce
odullendirildigi durumlarda is doyumunu etkiledigi soylenebilirtkeitz 1987:228, Akt.,
Cetinkanat 2000:7)

Literature gore ozel okul ogretmenleri devlet okul ogretmenlerinden,Ilkogretim
okul ogretmenleri orta dereceli okul ogretmlerinden, anne baba destegi alan
ogretmenler almayanlardan doyumludurlar. Daha gene ve deneyimsiz ogretmenler daha
yash ve deneyimli ogretmenlerden doyurnludurlar. Ogretmenin yasr ve kidemi i~
doyumu ile iliskili bulunmustur, Ogretmenin is doyumu ile maasi ve ucretleri arasmdaki
iliski zayif bir iliski olarak saptanrmsnr. Olurnlu cahsma kosullan ile i~ doyumu
arasmda pozitif iliski gorulrnu~llir(NCES,1997, Akt., Ozben, Argun, 2002:1). Orgutsel
davrams ve yonetim alarunda is doyumu uzun yillardir uzerinde cahsilrms en yaygm
konu olmasma karsm Iiteraturde i~ doyumu ve tukenmislik arasmdaki iliskilerin
incelenecegi arastirmalar yok denecek kadar azdir.

Yoneticiler is gorenlerin doyumu ile cesitli nedenlerle ilgilenirler. Isgorenlerin
kendilerini iyi hissetmelerinden sorumlu hissetme duygusu, kendi i~ ortammda cahsmak
icin daha hos bir hale getirmek, i~ gorenlerin sikayetlerine yarnt olarak ya da i~
doyumunun ise devamsizhk, ise gee gelme, isten aynlma, fiziksel ve ruhsal saghk,
verimlilik ve perforrnansla yakmdan iliskili olduguna inanmalan gibi (Cetinkanat,
2000:3). Cahsmalar gosteriyor ki organizsayondaki rol catismasi ve negatif etki isteki
gerginligi, kaygiyi ve i~ doyumsuzlugunuartirmaktadir.

Artan beklentiler karsismda.egitim hayatmdaki basannm yukseltilmesi icin okul
sartlanmn ve okul cevresinin duzenlenmesi, ogretmenlerin psikolojik, ekonomik ve
toplumsal ihtiyaclanmn karsilanmasi ve cahsma kosullanndan kaynaklanan sorunlarm
en aza indirilmesi gereknlektedir(l~iklar,2002:13).Ogretmenligin zorluklan arasmda
disiplin problemi, kaynak yetersizligi, ogrenci seviyelerinin fakhhgi, yetersiz destek ve
okul amaclanmn zayif olmasi sayilabilir(Calabrese, 1987, Akt., Isiklar 2002:12).
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Ogretmenler

sosyal

alan

cahsanlandir.

Onlann

iletisimde

bulunduklan

insanlardan etkilenis dtizeyleri ve empatik egilimleri onemlidir. Bir kisinin belirli
duygusunu anlayarak ona durumumunu iletmeye empati adi verilmi§tir(Akbay,1995,
Akt., Isiklar 2002:14).

Ogretmenlerin de diger sosyal alan cahsanlan gibi iletisim

icinde olmasi daha 90k yipranmasma ve tukenmislik duygusu yasamasma neden olur.
Isten bikkmhk ve ise iliskin stres hemen hemen butun meslekler icin gecerli olmasma

karsm tukenmislik genellikle insanlarla cahsilan meslekler icin tammlanmaktadir. Bu
sendrom hemsirelik, hekimlik, avukathk, polislik, fizyoterapistlik gibi mesleklerde daha
yogun olarak gorulmektedinfiirgin, 1995).

2.4. TUKENMi~LiK

Tukenmislik egitimin en temel problemlerinden biridir. Kisisel basandaki
dusus, bireyin calisma basansiru ve performansnu azaltir. Tukenmislik kavrami ilk
olarak Freudenberger(l974) tarafmdan tammlanrms ve son 20 yildir fakh i§ olanaklan
ile ilgili olarak bircok arastmna yapilmistir. i§i geregi sureki olarak insanlarla ytizytize
cahsan kisilerde sikhkla ortaya cikmakta ve uc boyutlu bir durum olarak kabul
edilmektedir(Maslachve Jackson 1985, Akt.,lzgar 2000:3). Gunumuzde kabul goren en
yaygm tukenmislik tamrm Maslach ve arkadaslan

(Maslach, 1982 b; Maslach ve

Jackson 1981;Piness ve Maslach, 1980) tarafmdan yapilan ve tukenmisligi ii9 boyutlu
bir kavram olarak algilayan tarumdir, Bu tammda tukenmislik isi geregi surekli olarak
diger insanlarla yuz yuze cahsan kisilerde sikhkla ortaya cikan ii9 boyutlu bir sendrom
olarak kabul edilmektedir, Bu ii9 boyut duygusal tiikenme, duyarsizlasma ve kisisel
basanda dusme hissi olarak adlandmlrmsur (lzgar, 2000:2).

Tukenmisligin birinci boyutu duygusal tiikenmedir. Duygusal tukenme;
cahsanlann kendini yorgun ve duygusal acidan asm yipranrms hissetmelerini, diger bir
deyisle kisinin icinde asm yuklenmis olma duygulanru tammlar (Ozer,1998:15).
Tukenmisligin temel boyutu olarak duygusal tukenme kabul edilmektedir. Psikolojik
duzeyde birey duygusal kaynaklannm giderek azaldigmi hissetmektedir. Duygusal
yonden yogun bir cahsma temposu icinde bulunan kisi kendini zorlar ve diger
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insanlann talepleri altmda ezilir. Duygusal tiik:enme bu duruma bir tepkidir. Bu duruma
yakalanan bireyler kendilerini yeni bir gune baslayacak enerjiden yoksun hissederler.
Duygusal

kaynaklan

tamamen

tukenmistir,

tekrar

doldurmak

icin

kaynak

bulamazlar(Dursun,2000:14).

Ikinci boyut, duygusal kaynaklarm azalmasma bagh olarak ortaya cikan, bireyin
cahstigi kisilere karsi olumsuz, alayct tutumlar ve duygular gelistirmesini ifade eden

duyarsizlasma olarak tarumlanmaktadutAkcamete.Kaner, Sucuoglu,2001:3). Salyangoz
kabugu sarsihrsa kabuga cekilir, gene sarsihrsa tepki vermez duyarsizlasma da iste bu
misal gibidir. Gelisen soguk, ilgisiz, kati hatta insani olmayan yapi tukenmislik
sendromunun ikici ayagi olan duyarsizlasmayi olusturur (Dursun, 2000:15). Kisi
kasismdakine alayci ve kaba davramr, onlann rica ve taleplerini goz ardi eder (Cordes
ve Dougeherty, 1993, Akt., Isiklar, 2002:3). Kucultuct; bir dil kullanma insanlan
kategorize etme, kati kurallara gore is yapma ve baskalanndan kotuluk gelecegini
sanma duyarsizlasmanmilk belirtileri arasmdadir (Torun, 1995:7).

Ucuncu boyut ise kisisel basansizhktir. Kisinin kendini, isinde yetersiz ve
basansiz olarak degerlendirdigini gosterir (Gokcakan ve Ozer 1999:15). Baskalan
hakkmda gelistirdigi olumsuz dusunce tarzi, kisinin kendisi hakkmda negatif
dusunmesine yol acar; kisi bu dusunce ve davramslan ile kendisini suclu hisseder.
Kendisini kimsenin sevmedigine <lair bir duygu gelistirir. Kendisi hakkmda basansiz
hukmu verir. Iste · bu noktada tukenmisligin il9ilncii asamasi olan dusuk kisisel basan
hissi ortaya cikar (Ormen,1993:3). Tukenmisligin ii9 boyutu birbiriyle iliskili
bulunmakta, ornegin hastahanede cahsan bakicilar icin duyarsizlasma hem duygusal
tiik:enme hem de kisisel basanda azalmaya yol acmakta, benzer bir iliski ogretmenlerde
de gozlenmekte, ogretrnenin ogrencisine karsr duyarsizlasmasi, kendini geri cekmesi
ogrenciden uzaklasmasi daha fazla duygusal tiik:enmeyeve daha alt duzeyde kisisel
basanya yol acmaktadmfstamaman ve Miller, 1992, Akt., Akcamete, Kaner, Sucuoglu,
2001 :3).

Tukenrnislikle ilgili yaplan cahsmalar tukenmislige yeni bir bakis a91s1
getirmistir. (Freudenerger & Richelson 1980) cahsmalannda tukenmis bireylerin tembel
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ya da basansiz bireyleri degil gercekte 90k basanh dinamik, karizmatik, empatik,
idealist

ve

insana

donuk

bireyleri

karekterize

ettiklerini

gcstermektedirler

((;etinkanat,2002: 188).

Ttikenmenin nedenleri, insarun beklentileri ile iliskilendirilmektedir. Genellikle
gercek d1~1 beklentiler ve gercek beklentiler arasmdaki uyumsuzlugun fazla olmasi
sonucu

gelisen

bir durumdur

(Tfunk:aya,1996, Akt.

Kmlmaz,

Celen,

Sarp:3).

Arasnrmalar tukenmislige yol acan pek 90k olay ve durum tespit etmislerdir. Bunlardan
Miller ve Smith (1997) tukenmisligin sinsice gelisen bir durum oldugunu belirterek
tukenmislige yol acabilecek bazi olaylan aciklarrusnr.
Bunlar:
1-Beklenti duzeyinin yuksek olmasi ve ulasilmasi olanaksiz olan hedeflere sahip
olmak
2-Zihinsel yorgunluk ve i~ stresi
3-Kendi kendini asm guldurmeye cahsmak
4-KatI kurallar
5-Her seyi mukemmel yapma istegi
6-insanlarla sik sik karsi karsiya gelme
7-Zamaru gelmeden fist makama terfi etme seklindedir.

Ogretmen

tukenmisligi,

stresli ogretim

kosullanna,

ogrencilere,

ogretme

meslegine ve yonetim desteginin eksikligine tepki seklinde gelistirilen olumsuz bir
ornek olarak gosterilebilir, Ogretmenlik meslegi, egitim ortamlarmda kisilerin etkisinde
kaldiklan ozgun ve yogun stres yaratan bir meslektir.

Ogretmen tukenmisligini etkileyen etmenler ise sunlardir:
1-0kul yoneticilerinden ve mufettislerden takdir gorup gorrneme durumu.
2-Ekonomik durum
3-0gretmenlerin mesleklerinde yeterlilik durumuna iliskin algilar
4-0gretmenlerin ogrencileri ile iletisim kurma becerilerine iliskin algilar
5-0gretmenlerin meslektaslan ile iletisim kurma bicimine iliskin algilar.
6-Mesleki kidem (Mesleki kidem arttikca tukenmislik diizeyi azalmaktadir)
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7-V elilerden takdir gorme durumu.
8-<:;al1~1lan

isyeri

(Sehir

merkezinde

cahsan

ogretmenler

daha

90k

tilkenmektedir)

Amerikan stres ensitusunun yaptigi cahsmalann sonuclanna gore ogretmenlik
saghgr tehlikeye sokan ve gunluk yasam problemleri ile basa cikmayi zorlastiran
yiiksek riskli meslek gruplarmdan biri olarak degerlendirilmektedir (Batas ve Baltas,
1998:3). Stres ogretmenler arasmda onernli sorunlardan biridir. Ogretmen tukenmisligi
yaygm olarak gorulen ve sadece ogretmenlerde degil ulkenin egitim sisteminde
sorunlara yol acan bir durumdur( Kmlmaz, Celen , Sarp, 2003:3).

Tukenmislik verilen hizmetin niteliginde ve niceliginde bozulmaya yol a9t1g1
gibi hizmet veren bireylerin saghgim da olumsuz etkilemektedir.

Tukenmisligin

belirtileri

gorulmektedir

arastmldigmda

90k

cesitli

belirtilerle

ortaya

91kt1g1

(Izgar,2000:7). Freudenberger ve Richeisone (1974) gore tukenme yavas ve sinsice
baslar, Tukenme surekli gelisen bir durumdur. Kisi haftalar, aylar, yillar boyunca
belirledigi ideallere ulasmak icin kendini zorlarrustirf'Iumkaya.l v'Xi.l Z). Tukenmislik
surecindeki gidisi soyle bir seyir izlemektedir. Cabuk ofkelenme, ani irritasyon ve
engellenme belirtileriyle duygulan ele almada gucluk, kolay aglama, onemsiz baskilann
tasryabileceginden fazlayrms gibi algilanmasi, bagirma cagirma, suphe ve almganhkta
artma. Boylece baskalannm kendisini aldatngiru dusunmeye baslama (Freudenberger,
1974, Akt., Dursun, 2000:19-20).

Tukenmislik duygusu bireyin fiziksel, davramssal ve psikolojik boyutlanrn
etkiler (Sabuncuoglu, 1996, Akt., I~iklar,2002:5).
A) Fiziksel Belirtiler
Y orgunluk ve bitkinlik
Uykusuzhk
Solunum gii<;liigii
Kilo kaybi
Sik sik bas agnsi
Uyusukluk
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Genel agn ve sizilar
Cok sik gorulen soguk algmhgi ve gripler
B) Davramssal Belirtiler
Cabuk ofklenme
Isten nefret etme
Suphe ve endise

i~ doyumsuzlugu

ve ise gee gelmeler

Ozguven azalmasi
izolasyon uzaklasma, ice kapanma ve sikmti
Unutkanhk, hareketli olmayis
Kuruma yonelik ilgi kaybi
C) Psikolojik Belirtiler
Aile sorunlan
Uyku duzensizligi
Depresyon
Psikolojik hastahklar

Tukenmislik yasayan ogretmenlerin ilgisiz, yaklasimsiz, vizyonsuz, donuk ve
ogrencileriyle iletisim kurmaktan kacman kimseler olduklan gorulmustur. Tukenmislik
yasayan

ogretmenlerin

snufla

iletisim

kuramadigi,

ogencilerden

gelen

pozitif

degerlendirmeleri algilamadigi, siruf icerisinde kontrolu saglayamadiklan gorulmustur
(Vann,1995, Akt., Isiklar.S). Tukenme belirtisi genellikle 90k basanh olmak icin yogun
ve dolu bir programla cahsan, her cahsmada kendi uzerine dusenden fazlasmi yapan ve
simrlanru tammayan kisilerde gorulur.

Tukenen biri distan bakildigmda pek sempatik degildir. Bu insanlar garip,
elestirici, kizgm, kan, onerilere kapali ve insanlan iten davramslar icinde gorulurler. Bu
goruntuyu biraz aralayip altmdaki kisinin gerceken aci cektigini gormezsek icimizden
onun yamndan

uzaklasmak

gelir (Sabin,

1998:64-65).

Tukenmisligin

sebepleri

incelendigi zaman bircok sebepten soz edildigi gorulmustur. Bunlann bir kisnu kisisel
nedenlerden,

bir kismi cevresel

nedenlerden

kaynaklanmaktadir,

Kisica kisisel

nedenler; yas, medeni durum, ise asm baghhk, kisisel beklentiler, motivasyon, kisilik,
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perf ormans, mesleki doyum, stres, ustlerinden gordilgii destek tukenmislikle ilgili
arastirmalarda

en ilgili gorulen ozelliklerin basmda gelmektedir

(Izgar,2000:11).

Orgutsel nedenler ise isin niteligi, kurumun tipi, cahsma suresi, i~ yuku, rol belirsizligi,
kararlara kattlma, orgnt ortami ve bunun gibi bircok etken kabul edilmistir (Cam
1991 :5). Sosyal alan cahsanlannda dil~uk ucret, yetersiz kaynaklar, cok cahsma ve
yetersiz feedback tukenmisligi yaygmlasnrmaktadir

(Cherniss 1980 ve bsk., Akt.,

Isiklar 2002:2).

Tukenmis kisiler zayif yonlerini iyi gizleyebilen becerikli ve yetenekli insanlar
olduklan

icin,

cogunlukla

(Sabin, 1998 :65-66).
ogrencilere

karsi

durumun

Ogrctmen
olumsuz

ilk

donemlerinde

tukenmisligi

tutum,

kendini

ogretmenligi

farkmda

olumsuz

brrakma

degildirler

degerlendirme,

istegiyle

sonuclanan,

cesaretsizlik ve yokil~ gibi ogretmenligc karsi gilylu olumsuz duygularla tammlamr
(Fiedman, 1993:53, Akt., Ozben, Argun 2002:1).

Ogretrnenin
tukenmisligidir.

iki

cesit

tukenmisligi

vardrr.

Bunlardan

biri

durgunluk

Ogretmenler bu tur tukenmislikte mesleklerini heyecansiz, ilginc

olmayan, sikici, monoton, rutin olarak tanimlarlar. Mesleklerinde kisisel ve mesleki bir
gelisme firsatmm olmadrgiru tamrnlarlar. Durgunluk tukenmisliginin erken tepkileri
yarattcihk ve eneji kaybi, ice cekilme, ezbeden, dusuruneden, cabasiz ogretme ve can

sikmtisim icerir, Acelecilik tukenmisligi denilebilecek ikinci tur tukenmislikte
tukenmisligi yasayan ogretmenler islerini yogun, surekli alan ve stresli bir is olarak
gorurler. Onlar sayrsiz roller, cesitli isler, degisen ve bas edilmesi gereken durumlarda
dengeli kalmahdirlar. Bunun erken belirtileri~sek

duzeyde kaygi, daha cok uzun ve

daha hizh cahsarak daha cok is yapma ihtiyacr hissetmeleridir (Kelly,2002, Akt.,
Ozben, Argun 2002:2).

Yaratici, girisken, iyi yetismis, zeki insanlann aniden kendilerinin isletme
icindeki kariyerini olumsuz etkileyecek adim atmasi meslek intihan denilen bir baska
kavramla aciklanmaktadir. Bunun yollan ise sunlardir: Birey isini kendinden
yeteneksizlere terk eder, hircmlasir, agresif davramr, sogur ve cahsmayi aksatrr,
bunahma girer yeniliklerden uzaklasir, bas agnsi, illser gibi rahatsizhklan ortaya cikar,
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fiziki intihara tesebbus edebilir(Cole,1987:6). Meslek intihanrun ana nedenlerinden biri
de isveren ve cahsan arsmdaki duygusal anlasmanm niteliginde ortaya cikan belirgin
degisikliklerdir. Meslek intihan sureci genelde, kisinin kendisinden ne beklendigi
acikca ifade edilmeyen gorevi kabullenmesiyle baslar. Belirsizlik Amerikan yonetim
sisteminde onemli bir etkendir. Yoneticilerin ugrasmak zorunda olduklan ortak bir
gerilim nedenidir. Belirsiz bir gorevi kabul eden kisiye organizasyon yaptsi olmamasi
yuzunden rakip gozuyle bakihr. Gorevin yeterince acik olmamasi asti yoneticiden
sogutur. Bu ortamda cahsmaya zorlanan bireyler telash ve hassas olurlar. Gerilim
altmdaki insanlar kurumun ihiyaclanrn gideremezler. Y etenekli insanlarm mesleki
bozulmasi 7 sekilde olur.1- Islerini birakip yeteneginin 90k alti islere yonlenme. 2Hircmlasir ve kovulacak seyler yapar.Jvlsten sogur. 4- Teknolojiye ayak uyduramaz
kendini kucuk gorur. 5-Ba~ agnsi, bel agnsi gibi fizyolojik rahatsizhklar 6- Parlak ve
verimli donemden sonra yararh olamadiklan islere verilmek. 7- Kilo verememek ve
sigarayi birakamarnaktt.ole, 1987:9-10).

Belirsizlik, yonetimin kendi yeteneksizliklerini

yukleyebilecegi

bir aractir.

Amaca yonelik faaliyetlerin yerine getirilmesi gerekli kosullar: 1- Fiziksel kolayhk 2Techizat ve parasal destek 3- Fiziksel ve psikolojik guvenlik 4- Bir isletme ve topluluk
huvviyeti 5- Ozsaygi duygusu. Onceki zamanlarda temel sorun is akraanlan arasmdaki
rekabetti, yonetici dedikodulan

veya rekabeti artirarak basan saglanacagi kamsi

yaygmdi. Fakat gunumuzde basanh olabilmek icin iyi arkadas iliskileri gelistirmenin
onemi uzerinde durulmaktadm Cole.Ivx'Z: 72-73).
~

Tukenmislik organizasyon yapismi kisiler arasi iliskileri ve organizasyonun
diger cahsma kosullanm bozmaktadir (Maslach, Jackson, 1981,Akt., Isiklar, 2002:6).
Burke ve Greeglass (1993) tarafmdan yapilan cahsmada tukenmisligi en iyi yordayan
degiskenlerden birinin ogrenci ile yetersiz iletisim oldugu saptanrmstir. Ogretmen
tukenmisligi sadece ogretmenleri degil, ogrencileri de isveren orgutti de etkileyen bir
egitim sorunudur. Y apilan arastirmalarda tukenmisligin bircok olumsuz sonucu ortaya
cikrmstir. Tukcnmislik yasayan insanlann 90k karmasik duygular yasadigmi, bunun
sonucu olarak bircok davrarus bozuklugu gosterdigi gozlenmistir.

Tukenmisligin

sonucu olarak ortaya cikan onemli sonuclardan bazilan sunlardir (lzgar,2000:21-28)

25

2.4.1 TUKENMi~LiGiN SONU(:LARI

1. Stres Belirtileri
Stres psikolojik, sosyal, kulturel ya da fizik ajanlanrun organizmada
olusturdugu degisiklik durumudur (Ertekin, 1993:5). Stresin uzun surmesi ya da agtr
olmasi halinde, kisinin fizik ve ruh saghgma zararh etkileri olacagi kabul edilir. Stres
bireyin enerji kaynaklanm yok etmektedir. Stres altmda moralini ve saghgnu kaybeden
kisinin orgute yansiyan sonuclan performans dusuklugtt, ise devamsizhk ve
yabancilasmadir.

2.

i~ hayatma Etkileri
Maslach (1982) ve Goppelt (1978) gibi arastirmacilartukenmisligin etkisinin en

90k goruldugu durumun, kisinin i~ performansmdaki dti~ti~ oldugu ifade edilmektedir.
Bunun sonucu olarak, motivasyon duser, sinirlilik artar, itici davramslar ortaya cikar.
Tukenmis kimseler kendisini yenileme ihtiyaci duymaz, yenilikci degil tutucu ve
stattikocudurlar.
Sucuoglu, Akcamete ve Kaner (1998) yaprms olduklan arasnrmada i~ doyumu
ile tukenmislik arasmda yuksek iliski bulmuslardir. Isinde doyumsuzluk yasayan kiside
yuksek duzeyde moral ve motivasyon bozuklugu gorulmektedir (B~aran,1982:209).

,,

Tukenmislik ile performans arasmdaki iliski de oldukca yuksektir.

3. Kararsrzhk

Kararsizhk, herseyi kendine dert etme ve i-;: mucadele seklinde kendini gosterir.

i-;: mucadele endise ve uzuntunun artmasma neden olur (Ersin 1981:35). Kararsizlik
tukenmisligi arnran faktorlerin basmda gelmektedir.
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4. Y orgunluk Belirtileri

Zihin yorgunlugu sikmnya, sikmti da konuya karsi ilgi eksikligine neden olur.
Asm yorgunluk sinir bitkinligi ya da zihin durmasi denen dununa yol acar. Bu
dunundaki kisi yogun bir kaygi yasar, saghkh dusunemez, isinden zevk alamaz hale
gelir (Pinter ve Ark, 1991: 116)

5. Davrams Bozukluklan

Genellikle

yuksek

duzeyde

duygusal

tukenme

kisinin

amacma

ulasmasmi

engellemektedir. Erisilmek istenen amacm gerceklesmemesi ruhsal durumlar ve kisiler
arasi anlasmazhklara yol acar. Bunun sonucu olarak i~ yerinde cahsma ahengini bozar
ve cansmalara neden olur. Psikolojik tatminsizlige ugrar, Psikolojik tatminsizlige
ugrayan kisi davrarus bozuklugu icerisine girer ve bu insanlarla olan iliskilerinde
kendini gosterir (Izgar,2000:28).

2.4.2.TUKENMi~LiKLE BA~ ETME YOLLARI

Y apilan cahsmalar "tukenmislik" yasayanlara destek verme ve dinlemenin
gerekliliginin onemini gostermistir, Ozellikle bireyin cahstig; kununda

ideallerini

kaybetmesinin tukenmislik olusumuna etkileri dii~iinilldiigiinde destegin onemi daha da
ortaya cikarf Girgin, 1995 :21 ).
Tukenmislik ile basa cikma yollan, bireyde yapilabilecek degismeler ve orgutsel
degismeler olarak iki bashk altmda ele almabilir.

1. Bireyde Yaptlabilecek Degisimler

Bireyin oncelikle problem cozme, karar verme, olaylara bakisi gibi kendisine
iliskin bilissel semalan degistirilrnelidir. Mesleki beklentilerinin bulundugu kosullara
uygun olarak belirlenmeli, mesleki algi ve dusuncelerini netlestirmelidir

(Girgin,

1995 :21 ). Bireye, iletisim, strateji takdikleri ogretilerek sorunlarla ilgili kolay basetme
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imkam tarunmahdir, Spor, muzik gibi sosyal aktivitelere bireyleri yonlendirerek hem
ortamdan uzaklasmasi, hem de farkh gruplara katihm saglanmahdir. Tum bunlann
yarunda i~ ortamrnda mekansal degisiklikler (renk, sekil gibi ... ) yapilarak ortam daha iyi
duruma getirilebilir (Girgin,1995:21-22).

Tukenmisligin

onlenmesine

iliskin

arasnrmacilar

bazi

onerilerde

bulunmuslardir. Crouclerin (2000) onerileri asagidaki sekilde ozetlenebilir:
1. Ruhunuzu rahatlatm ve rahatlama sananru ogrenin, onunuze problemler
cikugmda sasirmaym.
2. Zamam duzenli (programh) kullamn
3. Uyuyun ve uyku duzeninize dikkat edin
4. Yuzun, tenis oynaym, ytlruyun
5. Rahatlaym, en az 20 dakikahk periyotlarla stresin zararh etkilerinden
uzaklasm,
6. Kucuk spor gruplarma katilm
7. Dusuncelerinizi degistirin, benlik tutumlanruzi iyilestirin
8. Eglenin, cocuklar gibi olun, bir kitap satm alm yasami ciddiye almaym

Tukenmislikle mucadelede almabilecek bireysel duzeyde, isle ilgili gercekci
beklenti ve hedeflerin gelistirilrnesi; anlganhk egitimi; kisisel gelisme ve darusmanhk
gruplarma katilma; zaman yonetimi; hobi edinme; tatile cikma; meditasyon; gevseme
egitimi;

biyofeedback;

jimnastik;

monotonlugu

azaltmak

ve

i~

degisikligi

onerilmektedir (Glogow,1986, Akt.,Izgar, 2001:43).

a) Gereekei hedefler belirleme

Tukenmisligin nedenleri insan idealleriyle ilgilidir. Tukenmis kisi baglandigi bir
yasam tarzi ya da iliskiden beklentilerini elde edememesine bagh bir yorgunluk ve
hayal kmkligi icerisindedir. Eger insamn beklentileri gercekten olabileceklerin uzerinde
ise ve kisi kendi kafasmdaki bu amaca ulasmada israrhysa huzursuzluk ve sikmti yolda
demektir (Tumkaya, 1997:43). Icinde bir yerlerde yogun cansmalar yasanmaktadir.
Bunun kacmilmaz sonucu ise oz kaynaklanrun yasam enerjisinin ve islevselliginin
tukenmesidir.
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Cahsmalan

gerceklesebilir

hedeflere yonlendirmek

tukenmisligi

onlemede

bashca etmenlerden birisidir. Bu alandaki arasurmacilar insanlarm hedeflerini kendileri
belirledikleri

zaman

daha

hirsh

ve

basanh

olduklarrm

belirtmektedirler

(Watts,1990:14). Gercekci hedefler belirlemek, kendi smirlannuzm ve yeteneklerimizin
farkmda olmamizi gerektirir. Hedefler soyut, utopik hedefler degil gerceklesmesi olasi
net hedefler olmahdir. Gerceklesme sansi olabilecek, bireyin ulasabilecegi hedefler
olmahdir.

Ulasmasi

imkansiz

hedefler

belirlemek

kaybetmeye

mahkum

olmak

demektir.

b) Dinlenme
Y orgunluktan kacmmak, ise ara vermek, cay molalan, kisa sureli dinlenme
zamanlan belirlemek, isinizin dismda dinlenmek icin zaman ayirmak, meditasyon ve
gevseme teknikleri uygulamak, Tvyi az izlemek, ilginc kitaplar okumak, A tipi
kisiliginiz

varsa B tipi kisilige

gecmeye

cahsmak

10-15 dakikahk

molalarla

yorgunluktan kacmma basvurulacak teknikler olabilir.

c)

i~ Degi~tirme

Ayni isi surdurmek kisinin daha 90k tiikenmesine neden olabilir. Bu durumda
monotonlugu azaltmak ve i~ degistirmek tukenmislikle mucadelede bir yontem olarak
onerilmektedir (Glogow, 1986, Akt., Izgar, 2001 :46). Fakat isten aynlmak ciddi bir
durumdur once biitiin altematifleri degerlendirmeli ve odeyecegi bedeli goz onune
almali.

d) i~e Ara Verme
Etrafimizdaki

olaylar zor ve rahatsiz edici oldugu zaman bu durumdan

kurtulmak gerekir. Bu dururnlarda bir gun izin almak ve cahsmaya bir sure ara vermek
en dogru davrams olacaktir.
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e) Kendini Tamma

insarun kendini tarnmasi ve ihtiyaclannm farkmda olmasi mucadelede oldukca
onemlidir. Stresle basedebilmek icin karsit dengeleyici stratejilere ihtiyac duyduklannm
farkina varan insanlar kendi icindeki hislere kulak verirler. Mucadelede ilk adim ne
hissettigini ve niye hissetigini bilmektir.

f) Kendini Gereeklestirme

Kisinin kendini gerceklestirebilmesi nihai bir amactir. Insanoglunun amach ve
devamh caba gosteren bir varhk oldugunu insarun toplum icinde kisi olarak varhk ve
butunlugunu yarancrhgnu amac ve cabasim ifade eden bir ihtiyactir (Maslow, 1954:5).
Kendisini gerceklestiremeyen insan psikolojik olarak saghgim kaybetme tehlikesi ile
karsi karsiyadir. Bu nedenle kendini gerceklestirme tukenmislik ile basa cikmada
onemli bir etken faktorudur.

g) i~goriiOelisrtrme
Icgoru, kisinin kendini yeni bir 1~Ik altmda, daha once tarumadigi boyutlarla,
gormeye ve kabul etmeye baslamasidir. Icgoru gelistirme kisinin iliskilerinde
erisilmeye cahsilan ve tukenmisligi onleyen onemli bir amactir.

2. Orgiitsel Deg~meler
Tukenmislikle mucadelede gelistirilen orgutsel yontemeler

sunlardir:

Roger(1984), yoneticilerin tukenmislik belirtilerini hafifletmek icin cesitli yonetsel
tedbirler alabileceklerini belirtmistir, isin yogunlastigi donemlerde yardimci personel ve
ek donarum saglamak, serbest karar verme imkanlanru ve kararlara katilma imkanlanru
artirmak, basanlan takdir etmek, odul dagihrmm gozden gecirmek, kisisel dinlenme ve
gelisme icin tanman sureleri arturnak, fist yonetimin destegini saglamak kisiler arasi
iliskilerin bicimini degistirmek, iletisim miktanm azalnp kalitesini yukseltmek, isin
gerektirdigi sorumluluk miktanm yeniden ayarlamak ve kisileri yeni gorevlere atamak
bu tiir tedbirlere ornek gosterilebilir (Izgar, 2000:30).
a. Hizmet ici egitim
b. Yukselme
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C.

Degisime

d. Orgut gelistirme
e. Catisma yonetimi
f.

Hedef belirleme

g. Orgut cevresi iliskisi

a. Hizmet i~i Egitim

Gelisen bilim ve teknoloji karsismda ogretmenler hizla eskimektedir. Bunun
icin hizmet ici egitimin, surekli, duruma gore pedagojik, egitim fakulteleri ile iliskili bir
sekilde yurutulmesi gerekir. Hizmet ici egitim, yeni bilgi ve beceriler kazandrrma,
gelisen egitim teknolojisini tarutma yamnda, bransi islevsiz kalan ogretmenlere yeni
brans edindirme gibi kazarurnlarda saglayacaktmAltunya.Ivv'i.J).

Hizmet ici egitim morali guclendirir. Egitim prograrnlarma cagnlmak, kisilige
ozel bir onem ve deger verilmesi anlammda degerlendirilebilir. Kisiye kendini
gelistirme ve gorevinde basanh olma firsan vermek egitimde guduleyici rol oynar ve
moralin guclenmesineyardimci olur.

Egitim programlan, egitilenlerin bir birlerini daha iyi tarumalarma, aralarmda
saghkh iliskiler kurmalarma, ortak anlayism dogmasma hizmet eder (Tutum,
1979:124). Her insan kendini gelistirme ve yukselme istek ve ihtiyaci icindedir. Bu

gudu ve ihtiyac, ihtiyaclar sira duzeninin en ust duzeyinde yer ahr. Cahsma hayati ile bu
istek ve ihtiyacm karsilanmasi icin en uygun ortamdir. Boylece kisisel doyum
gerceklesir, bu ise hem hizmetin yarannadir hem de kisinin 9al1§11g1 kuruma baghhgmi
artmci bir eylemdir (Canman, 1995:86).

b. Yiikselme

Yukselme istegi, dinamik bir yasanti surmek isteyen her bireyin ozlemidir,
Planh ve yararli egitim programlanna katilan ve yukselebilen isgoren elde ettigi bilgi ve
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becerilerle kisiligini gelistirir. Orgutsel yapi icinde kazandigi yeni gorevlerden dolayi
hosnutluk duygusu kazandmr (Sabuncuoglu, 1996:126).

Iyi bir performansm
yilkselmesi

karsihgmda

gibi odullendirme

saglanan maas artist, terfi ve statilnil

yontemleri

motivasyonu

artirmada yeterli oldugu

varayihr(Akt., Akcay, 2005:18-19).Geleneksel kariyer sisteminde ucret bir guduleme
kaynagi iken cagdas kariyerde bir donut niteligindedir. Ve basannm ol9iisii olarak
gorulmektedirtkapiz,
ozdeslesme

derecesi

2002:219,

Akt.; Akcay,

ile belirlenir.

Y eni

2005:20).

kariyer

Motivasyon

modelinin

ortak

ise is ile
ozellikleri,

profesyonelligin is baghhgm, verimliligin on plana ahnmas1drr(Ayta9,2002:33).

Ogretmenlikte list pozisyon ve makamlar daha azdir. Bu da kariyer sistemini
daha duragan, daha az dinamik kilmaktadir. Ogretmenlik mesleginde yatay kariyer
olanaklan 90k azdir. Meslekte yukselme yollan acik ve az seceneklidir, Bu secenekleri
artirmadan ogretmenlerin

kendilerini ve yeteneklerini

degisik yonde gelistirmeyi

istemeleri mumkun degildir(Ak:9ay,2005:21-22).

Meslekte Cagdas Gelisimleri Egemen Kilmak Icin Y apilmasi Gerekenler:
a) Meslekte yiikselme ve yonetici olmanm yollan, olanaklan cesitlendirilmeli
b) Meslekte yiikselme oznel ve kideme dayah degil, nesnel ve yeterlige dayah
bir sisteme kavusturulmahdir.
c) Egitim uzmanhgi,

rehber ogretmenlik,

halk egitimi uzmanligi,

egitim

programcihgi, egitim teknolojisi uzmanhgi vb. yeni ve ihtiyaca uygun bir
duzenleme ile canlandmlmah.
d) Mudurluk sadece okul icin degil, Rehberlik arastirma merkezi, Hizmetici
egitim merkezi, Egitim araclan

merkezi ve Halk egitim merkezi gibi

kurumlarm mudurlugu icin de gecerli olabilmelidir.
e) Meslek genel olarak ii9 basamak seklinde ele almrmstir. Her basamak beser
yilhk sureden olusmaktadir. Bes yilhk sureyi doldurmayan bir list smava gecis
icin smav hakkma sahip olmayacaktir.
f)

Her basamakta zorunlu sure dismda kidem, hizmetici egitime katilama,
arastirma, makale gibi bilimsel cahsmalar, gelistirdigi ozgun egitim ogretim
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uygulamalan,

sosyal etkinlikler, yuksek lisans, doktora gibi kosullar soz

konusudur. Belli bir toplam puaru toplamayan ogretmenler bir ust basamaga
gecis icin smav hakkma sahip olamayacaklardir,
g) Uzman ogretmenlige gecis icin yuksek lisans, basogretmenlige gecis icin ise
doktora ogrenimlerini gorenlere bu smavlara giris icin ongorulen kosullan
yerine getirmis sayilacaklardir. Bu sekilde bir cagdas kariyer anlayisi ile
ogretmenler kendilerini mesleklerinde ve uzmanhk alanlarmda gelismeleri
tesfik edilecek ve gudulenecektir (Aki;ay,2005:22-25).

c. Degisme

Degisime kapah orgutlerde durgunluk yasamr. Durgunluk orgutleri tembellige
surukler ve cahsanlar icin bir tukenmislik nedenidir. Aym zamanda hizh degisme
isgorenler i.izerinde strese neden olacagmdan tukenmisligi hizlandiran bir faktor
olacaktir,
Orgut ortarm icerisinde degisiklik yapabilmenin cesitli sartlan vardir.
Herseyden once degisikligin bir ihtiyactan dogmasi gerekir. Boyle olursa yapilacak
degisilik orgut i.iyelerinindegerine aykm dusmeyecektir. Okulunda degisiklik yapmayi
dustmen yonetici kulturel ve sosyal engellerden hangileriyle karsilasacagmi tahmin
etmeli ve gerekli onlemleri almahdir (Izgar,2000:32-33).

Ogretmenlerin uygun gormedigi ve benimsemedigi bir degisimi gerceklestirmek
oldukca zordur. Bu nedenle degisime karar verirken cncelikle bu surece ogretmenleri de
katmak gerekir. Aynca, degisime ogretmenlerin deger vermesi icin degisimin amaclan
ile ogretmenin amaclannm uyusmasmm saglanmasi gerekir. Bu saglanmaz ise
degisimin uygulanmasi semboliklesir ya da degisim bir direnc ile karsilasir (Balci,1993,
Akt., Erdogan,2002:87). Degisim, bastan sona heyecan verici ve enerji gerektiren bir
surectir. Bu nedenle ozellikle ogretmenlerin degisim konusunda heyecanlanmasi ve
degisimin basanh olabilecegi konusunda guven duymasi gerekir. Dolayisiyla
egitimdeki degisim girisimlerinde ozellikle ogretmenlerin, heyecan duyacaklan sekilde
gudulemek gerekiyorflirdogan, 2002:87).
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d. Orgiit Gelistirme

Orgut gelistirme, planli, orgut capmda, yukandan yonetilen, orgutim emeklilik
ve saghgnu artirmak amaciyla davrams bilimlerinin bilgilerinden yararlanarak orgut
surecine yapilan her turlu mudahaledir.

Orgut gelistirme orgutteki sadece insan

teknoloji ya da yapi ve sureclerin degil aksine bunlarm tumunun bir butun olarak
degismesini ongortir (Baler, 1995, Akt., lzgar, 2000:33). Bu sayede kisi ve gruplar
hizmet verdikleri kurum ve kuruluslar icin daha verimli olacaklar, boylece orgutun
etkinliginin saganmasma katkida bulunacaktir. Orgut yonetimiyle tukenmislik arasmda
dogrudan bir iliski vardrr. Kararlara katlma, ust yoneticiler ve cahsma arkadaslanndan
destek gorme tukenmisligi onlemektedir. Bu nedenle orgut gelistirme programlan
tukenmisligi onleme acismdan onem kazanmaktadrr.

e. Y etki Devri

Egitim orgutlerinde ust duzey yoneticilerin yetki devri ilkesini benimsemesi ve
yetkilerinin

bir kisrmm astlarma devretmesi kacnulmazdtr.

Bu hem ust duzey

yoneticilerin yukunu hafifletecek, hem orgtitii hantalhktan kurtararak orgtlt ici iletisimi
hizlandiracak, hem de okul yoneticilerinin basanh olmak icin ihtiyac duyduklan
ortamlan

saglayacaknr.

Boyle

bir

ortam

tukenrnisligin

egitim

orgutlerinde

filizlenmesine frrsat vermeyecektir.

f. Cansma Ydnetimi

Cansma, sosyal bilimler (Birey, grup, orgut) ve bunun gibi icinde veya dismda
anlasmazhk, uyumsuzluk veya ahenksizlik seklinde kendini gosteren insan yasammm
aynlmaz bir yonii olarak tammlanmaktadir.

Catismadan kacmma yerine olumlu catisma ortamlan yaratarak butunlestirici ve
sorun 9ozucti yonetemlerle catismayla yuzlesmenin onemini belirtmektedir. Orgutsel
catisma kacmilmaz olduguna gore yonetimin bu catismayi kontrol etmesi onem
kazanmistir, Yonetici her seyden once mevcut cansmalan gozden gecirmeli, nedenlerini
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arastirmah

ve tedavi yollanru uygulamaya

koymahdir.

Catismaya neden olacak

davramslardan ve uygulamalardan kacmak yoneticinin en basta gelen davramslanndan
olmahdir. Son bulgular her tur catismanm kisiyi stres altma soktugunu gozlemektedir.
Tukenmisligin ti9 alt boyutu da cansmalardan dogrudan etkilenmektedir.

g. Hedef Belirleme

Cahsam makul hedeflere yonlendirme tukenmislikle mucadelede onemli bir
yontemdir. Belli bir amac olmadan yapilan cabada doyum duzeyi dusuk olacaktir. i~
doyumunu artirarak tukenmislikle mucadele edilebilir.

h. Orgiit Cevre ili~kisi

lsgorenler cahstigi cevrenin fiziksel kosullanna oldugu kadar sosyo-psikolojik
kosullanna da uymak zorundadir, Cevreye uyum saglayamayanlar bazen bunahmlara
yol acabilen cesitli sorunlarla karsi karsiya kalabilirler. Grup dismda birakma, disanda
kalanm yanhs 9oziimyollanna sapmasma yol acabilir,

Bir kurumun temsil edilmesinde ve tanmmasmda cahsanlann saygm ve
guvenilir bir nitelik tasimalan kadar sevilen ve cevresindekilere sevgi ile yaklasan
kisiler olmasma ozen gcsterilmelidir (Aeikalm, 1994:138). Kurum-cevre iliskilerinin
bagunsiz olmasi cahsanlar uzerinde bir baski unsuru oldugundan tukenmede etken bir
rol oynayacaktir.

Ogretmenlerin rotasyon yolu ile gorev yerleri ve ortamlan degistirilebilir,
Hizmet verenlere onlarm fikirlerinin ahrup ona gore programlar yapilabilecegi resmi ya
da resmi olmayan toplantilar duzenlenerek fikirleri ahnmahdrr(Girgin, 1995:22).
Motivasyon acismdan bireylere secim imkam saglanmali, daha sevecekleri isleri
yapmalan saglanmahdir. Zaman zaman kti9uk: grup toplantilan yapilarak, bireylerin
kendilerini gostermensine imkan tammah ve onlan cesaretlendirmelidir.
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2.5.

STRES

VE

TUKENMiSLiGE

iLiSKiN

GENEL

KURALLAR*

Tukenmislik sendromunu tipik olarak yasayan bir ogretmen
yoktur. Stres ve tukenmislik her duzeyde kent ve kirda hizmet veren
ogretmenleri etkileyebilmektedir. Ogretmenlerin ozel yasamlanndaki zorlan farkli oldugundan sunftaki enerjileri de farkh olmaktadir.
Arasnrmacrlarm yaptrgr cahsmalardan sonra ise iliskin stres ve
tukenmislik ile ilgili su genellemeleryapilmistir.

2.5.1.

Bozuk iI~kiler

Ogretmenler genellikle ogrenciler, veliler, meslektaslan ve
yoneticileri

tarafmdan

dinlenilmediklerinden

ve

saygi

duyulmadigmdan sikayet etmektedirler. Ogretmenler en 90k
fikirlerinin almmadigi mufredat programunn yogunlugundan ve
politikalarm zorlamalarmdan rahatsizlik duymaktadrrlar. Ogretmen
baskasma zarar veren bir diger ogrenciye nasil davranacagma 90k
kisa zamanda karar verme gibi bir zoru da yasamaktadir. Yogun
olarak problem ile karsilasma ve cozme, uzun siire konusma hem
fiziksel, hem de ruhsal olarak ogretrneni isgununtm sonunda bitkin
dustirmektedir.

2.5.2. Izolasyon Duygusu

Ogretmenler isgununun cogunu snuflarda gecirmektedirler:
Meslekdaslan ile ise iliskin konularda destekleyici ve yapici
goriismeler yapmaya pek firsat bulamamakta sadece kisa aralarda
yiizeysel olarak konusabilmektedirler. Ogretmenlerin bu izole
olmusluk duygulan onlarda umutsuzluklarm artmasma da neden
olmaktadir.

*(Bu bolum Girgin, 1995 tarafmdan aynen cevrilmistir.)
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2.5.3. Giic;siizliikve Sorumluluk Duygulan

Ogretmenler

ders

kitaplanrun

yazilmasi,

egitim

materyallerinin yetersizligi gibi konulardan dolayi kendilerini gucsuz
hissetmektedirler. Bu durum onlan 90k rahatsiz etmektedir. Aynca
kalabahk smiflar, ogrencilerin yetenek ve dtizenlerinin farkh olmasi,
kitap

yetersizligi,

gibi

smiflann

havalandirma

ve

isitma sorunlar

problemler de ogretmeuleri umutsuzuga

stirtiklemektedir.

Ogretmenler, ogrencilerin okula ve egitime negatif
yanhs

cahsma

aliskanhklanndan

ve sorumsuz

tavirlanndan,

davraruslanndan

sikhkla hayal kmkhgi yasarlar. Mesleklerinde yasadiklan caresizligin
bir diger nedeni de gunluk sorunlan cozmeye iliskin olarak egitim
almamis olmalandir.

Aslmda bu sorunlarla karsilasan ogretmenlerden ogrencileri
icin birseyler yapma geregini hisseden ogretmen sikmti duymaktadrr.
"Ben olaylan iyi hale getirmek zorundayim'' diyen ogretmen sorunu
yasarken aym sorunu "Benim ya da baskasunn bu ogrenci icin
yapabilecegi

hicbir

sey yok"

diyen

ogretmen

sorundan

uzak

kalmaktadir. Tukenmislik ile basa cikmak icin bazi ogretmenler (belki
bilincsiz olarak) ogrenciler ve isleri konusunda onemseme duygulanm
'--

azaltnuslardir.

Sorumluluklanru

reddederek,

meslegin

sevimsiz

gerceklerine karsi bir savunma gelistirmislerdir.

2.5.4. Roi <:eli~kisi

Ogretmenler, ogrencilerinin, velilerin ve yoneticilerin talepleri
ile ugrasirken

90k celiski yasarlar.

Yonetimin

uygun gordugu

davrarus, ogrenciler tarafindan reddedilebilir ya da velilerin talepleri
yonetim veya ogrencilerden farkh olabilir, bu durumda ogretmen ne
yapacagim bilemeyebilir.

Celiskinin bir diger nedeni de ogretmenin rollerinin coklugu ile
bagmnhdir. Ogretmen aym zamanda anne, baba, es, ev harurm vb.
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rolleri de ustlendiginden gliy durumda kalmaktadir. Smifta iyi
performans gostermek isteyen ogretmen cok yorulmakta hatta eve i~
getirmektedir. Ev yasammda da ilgilenecegi alan cok oldugundan ne
yapacagim sasirnnsnr. Iyi bir ebeveyn, iyi bir es olmayi da istemekte
fakat suresi kisith oldugundan zorlanmaktadir. Sonucta zaman
kisrthgi hissi ve gerilimini yasamaktadir.

2.5.5.

Zamam Ydnetme Problemleri

Zamana bagli stres faktoru rol coklugu ile baginnhdir. Yapacak
islerin coklugu nedeni ile zaman degerli bir malzemedir. Uykudan
fedakarltk ederek evraklan gozden gecirebilir, hizmetici egitime
devam edebilir ve ev isleri yapabilir. Stresi azaltan hobiler ise ancak
bunlardan zaman ve enerji kahrsa yapilabilir.

2.5.6.

Hayat Degi~ildiklerive Evreleri

Stres ve tukenmisligin sik rastlanan nedenleri yasamdaki
degisikliklerdir.Bu alandaki temel arastirma Holmes ve Rahe (1967)
tarafindan yurutuldu. Bu cahsmalarda fiziki hastahklann oncesinde
genellikle kisinin yasammda buyuk degisiklikler olusturan stresin
bulundugu goruldu. Buyuk yasam degisikligi yasayan ogretmenler
yeni yasamlanna uyum saglarken i~ yuklerinin coklugundan
rahatsizhk

duyabilirler. Yasamsal

degisiklik kavrami, okul

kapanmalan, istem d1~1 tayinler ve surgun edilen ogretmenler icin
ozel anlam kazamr, Bu olaylann birikimi sonucu ogrermende ruhsal
ve fiziksel saghgmda bozulmalar gorulur.

Levinson (1~78)

ve Sheehy (1976) "Yasam Evreleri

Arasmdaki Gecisler" dusuncesini popularize etmislerdir. Bireyler her
7 ile l O

yilda bir degerlerini, hedeflediklerini, evliliklerini ve

kariyerlerini tekrar gozden gecirmektedirler. Bu evreler genelde
sorunsuz atlanhrken bazen de onemli strese neden olabilmektedir. Bu
durumu yasayan bazi ogretmenler siruflanna olumsuz emosyonel ve
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fiziksel kosullarda gittiklerini belirtmektedirler. Bazi ogretmenler ise
"calismak benim kurtulusum" demektedirler.
2.5.7. Kuramsal Uygulama ve Politikalar

Bir okulun yonergeleri ve politikalan, ogretmenler arasmda
stresin en sik rastlanan nedenidir, iletisim yetersiz oldugunda
celiskileri gidermek ve sorunlan cozmek icin frrsatlar yoksa,
ogretmenler kronik olarak hayal kmkhgma ugrar ve gerilim yasarlar.
Nedensiz ve mannksiz kurallar ogretmende yetenek ve zamanm bosa
harcandigi duygusunu yaranr. Okullardaki biirokrasi ve orgutsel
isleyis ogretmende gucsuzluk ve izolasyonu arttirabilmektedir.

2.5.8. Ogretmenlerin ve Okullann Toplumca Elestirfhnesi

Genellikle medya okullarda disiplinin azaldigi egitim
kalitesinin dti~ttigtikonusunda aciklamalarda bulunarak ogretmenin
yalmz, birakilmasma ve takdir yerine olumsuz diirttiler almasma
neden olmaktadir. Calismaya gore ideal bir okulun en zaruri ozelligi
ogretmenlerin iyi nitelikte olmasi ve ogretmenlerin duzenli arahklarla
basan smavlan kontrolunden gecirilerek duzeylerinin kontrol

edilmesidir.Ogretmenlere iliskin bulgularm sik sik halka
acilmasi; ogretmenlerin devamli olarak isleri hakkmda
savunmalarda bulunma morallerini azaltarak meslekten
uzaklasmalarma neden olmaktadrr(Girgin,1995).

Arastirmacilar, isinde mutlu olan insanlarm daha uzun yasadiklanm
belirtmislerdir, Isinde mutlu olmayan insanlarm stres altmda kaldiklan
saptanrmsnr. Stresin kalp rahatsizhgma ve mide rahatsizlgma neden oldugu
bilinmektedir(Organ, Hammer, 1988). Kisinin ic dunyasmda di.i~ilndi.igi.i,
hissettigiyle disanya karsi soyledigi duygu ve dusunceler arasmdaki fark,
onun yasammdaki onemli bir stres kaynagi olu~turur(Ci.iceloglu,2003:78).
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Tukenmislik ozellikle sorunlu ve problemli insanlarla yogun bir sekilde
ilgilenmek:ten kaynaklanan kronik duygusal gerginlige bir tepkidir. Bir tur stres olarak
kabul edilir. Strese benzer belirti ve etkilere sahiptir fakat tukenmisligi stresten ayiran
ozellik, tukenmisligin yardimci olan ile darnsan arasmdaki sosyal iliskili bir stres
oldugudur (Dursun,2000:14). Tukenme durumunda stres yaratan kaynaklarla olumlu
pekistirecler ve destekler arasmdaki denge bozulmaktadir (Scott ve Taffa, 1989:85).
Tukenmislik ile stres arasmda bir iliski oldugu goril~une bilimsel olarak vanlrmstir.
Ancak bu iliskinin ne oldugu konusunda farkh gorusler vardir.

Ozellikle psikolojik dengenin saglanamadigi is kosullannda is stresi yasanmakta
ve zamanla burnout sendromu haline gelmek:tedir. Ozellikle basanh olamak icin yogun
bir tempoda calisan, kendi snurlanru zorlayan kisilerde gorulmektedir (Baltas, 1996).
Stres siirecindeki son basamak olarak kabul edilen tukenmisligi stresten ayiran temel
ozellik, yardrm eden kisi ile sorunu olan insanlarm yasadigi, sosyal iliski kaynakh bir
sendrom olusudur, Diger bir goruse gore ise tukenmislik stres ile baslayan ve stresin
siirekli olarak yorgunluk, tukenis ve yrlgmlrga yol acan bir sendromdur.

Insamn isi mumkun olan her zaman onun fizyolojik kapasitelerine is hevesine,
yeteneklerine ve kisilik yapisma uygun olarak secilmeli ve insanlarm verimliligini
tehdit eden her cesit stres etkiden korunmahdirlar (Erkan, 1989:30). Bir i~ ortammda
stres yaratan etkiler sunlar olabilir: Rollerde belirsizlik, kisiler arasi catismalar,
sorumluluk, agir is yilkii, katilim, mekan ve yer sorunlan (Sahin, 1994:27). Soguk,
steak, rutubet, gttrultu, titresim, aydmlatma, zehirliler, tozlar, biyolojik zararhlar,
radyasyon, beceri yetmezligi, tekrarh is, durus ve oturus, tasimalar, vardiyalar,
monotonluk, yavas ve hafif isler stres yaratan etkenler arasmda sayilabilir. (Erkan,1990:
32~35).

Strese karsi verilen tepkiler uzun bir zaman dilimi icerisinde k:ronik hastahklann
gelismesine mekan hazrrlar. insanlar edinmis olduklan davrams kahplan ve zihinsel
ozelliklerine gore stres karsismda psikolojik tepki olarak geri cekilme, kabullenme,
karsi koyma veya korku, endise, depresyon gibi duygusal problemler gelistirebilirler,
Ote yandan dikkatin azalmasi, motivasyon gil9Hig-U, asm unutkanhk, obsesif (takmnh)
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dusunceler zihinsel di.izeydeki problemlerin bazilandir. Stres cesitli di.izeylerde ortaya
cikan problemlere kisinin verimliligini dusurur. Hayattan aldigi zevki azaltir ve yakm
cevre ile olan duygusal iliskilerini zedeler (Baltas, 2004:30).

i~ ortammdaki streslerin

artmasi, insanlarm fizyolojik kapasitelerini tehdit eder ve i~ gucu kayiplanna neden
olur. 6te yandan, tam saghkh ve her cesit stres faktorune karsi korunmus insanlar
ustun verim ile uzun yillar gorev yapabilirler (Erkan, 1990:38). Stresle basa cikmada
bedenle ilgili teknikler, beslenme di.izeni, zihinsel teknikler, guvenli davrams biciminin
kazarulmasi, zaman di.izenlemesi,ofkeyi yenme cahsmalan etkili olabilecek teknikler
olarak gosterilmektedir.Goruldugt; gibi stresle tukenmislik ilintili olarak dusunulmustur
ve benzerliklerine dikkat cekmek icin stres konusu ile iliskilendirilmistir.

Mesleginde maddi ve manevi doyuma ulasamayan bir bireyin isinde
yogunlasmasi ve verimli olmasi beklenemez. Bunun icin i§ doyumu ile yakmdan iliskisi
olan motivasyonun incelenmesi gerekmektedir. Motivasyonla is doyumu ve
yabancilasmanm bir turn olan mesleki tukenmislik arasmda bir iliski oldugu
dusunulmektedir. Buna gore ogretmenlerin motivasyonu arttigmda i§ doyumunun
artngi, i§ doyumu artngmda da mesleki tukenmislik ve yabancilasmanm azaldigi
varsayilmaktadir. Bu varsayimlara dayanacak motivasyon-is doyumu iliskisi ve
motivasyon teorileri ile is doyumu mesleki tukenmislik iliskisi i.izerindedurulmustur.
2.6. Motivasyon ve i~ Doyumu
Motivasyon sozciigil kullannn durumuna gore istek, gereksinim, gudu, hedef,
durtu, dilek, amac, sevgi, arzu gibi yi.izlerce anlama gelebilir(Morgan, 1995: 190).
Motivasyon kavrammm tam karsihgirn bulmak oldukca zordur. Etimolojik olarak ise
motivasyon, Ingilizce'de motive ve Latince movere sozcuklerinden gelmektedir(Aydm,
2001: 144). Motive teriminin Turkce karsihgt gildti veya harekete gecirirci olarak
belirlenebilir. Kisaca motivasyon bir insarn belirli bir amac icin harekete geciren gil<;
demektir. (Eren,1979, Akt., Ko§ker,2005:13)

Birey acismdan motivasyon bireyin kisisel gereksinimlerinin doyrulmasmdan,
bireyin kendini gerceklestirmesine kadar bircok evreleri kapsar. Orgutsel acidan
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motivasyon ise; orgiit iiyelerinin cahsmaya baslamalanru, cahsmalanm siirdiirmelerini
ve gorevlerini istekle yerine getirmelerini saglayan guclerin ve mekanizmalann tiimii
anlamim tasinlncir,

1984). Motivasyon, ogretme-ogrenme

siirecine, ogretmen ve

ogrencilerin gonul gucleri ile katilmu olarak da tammlanmaktadir.

Buna gore

motivasyon siirecinde, sorumluluk alma, paylasma, yaratma, ogrenmeden haz alma
davramslan bulunmaktadir. Motivasyon, ogretmen ve ogrenci eksenli bir kavramdir.
Ogrencinin

derse

motive

olabilmesi

icin,

ogretmenin

kisisel

olarak

egitim

etkinliklerine istek ve cosku ile katilmasi gerekir(Aydm, 2000:64). Orgutsel kultur
bireylerin cok cahsmasuu destekliyorsa, bireylerin yiiksek diizeyde gudulenebilecegini; desteklemiyorsa

bireylerin orta veya dii~iik duzeyde gudulenebilecegini

belirtir. ilk cahsmalar, 1910 ve 1915 yillannda Frederick Taylor'un bilimsel yonetimle
ilgili yazilandir. Taylor, insanlann genellikle ekonomik etkenlerle gudulendiklerine
inanrrus,

bilimsel

yonetimde

insanlarm

istenen

isi

tam

yapabilmeleri

icin

gudulenmelerine ucret artislanyla ilgili bir sistem olmasi gerektigini savunmustur.
Bununla birlikte, isin rutin ve uzmanlastmlnus dogasi, yoneticilerin iiretimin sonucuna
gore ucreti azaltabilmesi, iscilerin yiiksek uretim yapanlanna karsi direnmelerine
neden olmustur.

Para, czellikle

iiretimin sonucuna

gore elde edilen bir sey

oldugundan, istendik bir etken olmaktan cikrmstir (Bartol ve Martin 1991: 446).

Ar~trrma!ar,

iiyelerin birbirine

bagh

gruplarm,

uygun kosullar

altmda

amaclann gerceklesmesine daha cok katildiklanm gostermektedir. Orgut amaclanm
tehlikeye dusuren davramslar, ozellikle iiyelerin gereksinimlerini

karsilanmadigi

zaman meydana gelmektedir. Direnme, karsi gelme, isbirliginden kacmrna gibi
davrarnslar, gercekte hirer neden degil, sonuctur. Bir okul yoneticisinin, okulundaki
gruplardan korkmasi veya bunlardan bir kismiru yaruna, digerlerini karsisma almasi
dogru degildir, insarun yaratihsmda bulunan gruplasma egilimini onlemeye cahsmak
yerine, bu gruplan okul amaclannm
gecirmelidir.Ilncir.Iv'Xl)

gerceklesrnesine yarayacak bicimde eyleme

Isgorenin belirlenen bazi degerleri ya da gereksinmeleri

orgutce karsilandigmda isgorenin doyuma ulasacaguu savunurlar. Dolayisiyle bireyin
gereksinimlerini iyi bilmeli, motivasyonu on plana cikarmahdir, Isgorenin isinden
doyumuna iliskin bazi kuramlar gelistirilmistir. Bu kuramlar, isten doyuma degisik
acilardan yaklasmaktadirlar,
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2. 7. MOTiv ASYON KURAMLARI

2.7.1. GEREKSiNiM KURAMLARI

Bireyin temel gereksinimleri, fizyolojik, giivenlikte olma, bir gruba ait olma ve
statu kazanmadir, insanlar bu gereksinimlerini karsiladiktan soma, gizil guclerinin
farkma vararak kendini gerceklestirme surecine girerler. Kendini gerceklestirme sureci
ile ilgili merakim giderme, bilme ve anlama, estetik, yaranci olma gereksinimleri ust
duzey

gereksinimler

olarak

kabul

edilmektedir.

Ogretmenin

ogrencilerini

guduleyebilmesi icin gereksinimleriniiyi bilmesi gerekir( Erden, Akman,1997:241 ).

Gudulenme kuramlan icinde en yaygm olarak bilinen kuramlardan biri
Abraham Maslow'un gelistirdigi, gunumuzde populerligini koruyan, bireysel
gereksinimlerin en kapsamh bicimde incelendigi ve bunlann bir hiyerarsi icinde
oldugunu one suren kuramdrr(Akt.,<;etinkanat,2000:11). Gereksinme siradizini
kuramma gore, isgorenin karsilandigmda doyum saglayacagi fizyolojik, giivenlik, sevgi
ve iliskinlik, saygmhk, ozgerceklestirme gereksinmeleri teker teker sayilrmstir. Bu bes
kumedeki gereksinmeler doyurulmadikca isgoren, bir tist basamaktaki gereksinmelerin
doyurulmasma istek duymaz. Bir orgut isgorenin gereksinmelerini ne oranda karsihyor
ise isgoren o oranda isinden doyurn saghyor demektir.

Bu kurama gore insarun icinde onu oz gerceklestirmeye,iistiinliigedogru iten bir
gil<; oldugu varsayihr. Bu guce gudu (motiv) denir. insarun en yuksek duzey gudusu
olan oz gerceklestirmeye ulasabilmesi icin bunun altmda, bir sira dizin olusturan bircok
gudusunu doyurmasi gerekir. Birey bu gudulerini doyurabilmek icin degisik cahsmalar
yapartfsasaran, 1982: 181 ).

Maslow'un snnflamasmm temel varsayirnlan sunlardir:
l.Insaru harekete geciren ya da davramsmi etkileyen gereksinimler,
doyrulmayan gereksinimlerdir.
2.Bu gereksinimler, asagidan yukanya dogru sirah smiflama bicimindedir.
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3 .insarnn

bir

basamaktaki

gereksinimi,

ancak: daha

alt

basamak:tak:i

gereksiniminin belli bir dereceye kadar doyurulmasiyla ortaya cikar.

Maslow gereksinim hiyerarsisini (Maslow 1987: 15-22) soyle aciklamaktadir:

1. Fizyolojik Gereksinimler: Fizyolojik gereksinimler, gudulenme kurammda
baslangic noktasi olarak: kabul edilir ve fizyolojik diirtiller olarak: adlandmlir. Bireyin
homeostatik

dengesini koruyabilmek

icin gereksinme duydugu yiyecek, icecek,

oksijen, uyku, seks ve hareket etme durtulerini icerir. Bu gereksinimler giderildikten
sonra diger gereksinimler belirecektin'Cetinkanat, 2000:12).

2. Giivenlik Gereksinimleri: Fizyolojik gereksinimler doyurulduktan sonra ortaya
cikan guvenlik, denge, korunma, korku ve kaygi ile kaostan uzak: olma ozgtirliigii,
bunun icin de yapi, kural, kanun ve yasalara olan gereksinimlerdir. Bunlar insarnn
kendini guvenlik icinde hissetmesi icin gerekli ihtiyaclardir. Bu ihtiyaclar, daha cok
cocuklarda gortiltlr. Y etiskinler icin de emeklilik, sigorta, vb. islemleri ornek
gosterilebilir. Birinciler gibi bunlar da giderilmedikleri zaman organizmaya butunuyle
egemen olurlar. Boylelikle insan sadece gilvenlik arayan bir varhk haline gelir. Butun
r

insan davramslanrun arkasmda bu ihtiyaci bulmak: mumkundur,

Saghkh ve mutlu

bireylerin, guvenlik gereksinimlerinin doyurulmus oldugu soylenebilir.

3. Ait Olma ve Sevgi Gereksinimleri: Fizyolojik ve guvenlik gereksinmeleri
giderildikten sonra sevgi ve ait olma gereksinimleri belirmeye baslar, Burada sevgi
gereksinimi hem vermeyi hem de almayi icerir. Duygusal sevgi, arkadashk, ozellikle
cocuklar ve arkadaslarla ve genel olarak: insanlarla sevgiyle iliski kurabilme, bir yere
ait oldugunu hissetme, bu gereksinimler icindedir, Bu gereksinimler doyurulmazsa
bireyler, iliskisi kesilmis, reddedilmis ve yalmzhgm acrsim hissedeceklerdir
(Cetinkanat, 2000: 12).

4. Saygmhk Gereksinimleri: Kendine saygi, kendine guven, baskalanna saygi
gosterme

ve baskalanndan

saygi gormeyi

icerir ve icsel dissal acidan bu
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gereksinimler uzerine yogunlasabilir, i9sel gereksinimler, saygmhk, guclu olma
arzusu, basanli ve yeterli olma, ustahk, kendinden emin olma ve ozglirliige duyulan
isteklere duyulan gereksinimler olarak siralanabilir, Dissal olarak ise, san, seref, statu,
ustun olma, tarunma, dikkat ve onem cekme, baskalan tarafmdan bilinme ve takdir
edilme istekleri siralanabilir. Kendine saygi gereksinimlerinin doyurulmasi, bireyde
kendine guven, guclu olma ve bir ise yaradigi duygulanm ortaya cikanr. Bu gereksinimlerin doyurulmamasi ya da engellenmesi bireyin kendini kucuk gorme, zayiflik
ve caresizlik duygularma yol acar. Bu duygular cesaretin kmlmasma ve norotik
egilimlere yol acar. Burada onemli olan isin hakedilmis olmasidir (Cetinkanat,
2000:12-13).

5. Kendini Gereeklestirme Gereksinimi: Maslow hiyerarsisinin en ust basamagmda

yer alan gereksinimdir. Kendini farketme, devam eden bir bireysel gelisim, insan
olusunun gelismesinin bir surecidir. Bu gereksinim, birisinin kendi potansiyelini,
yaraticihgrm, kabiliyetlerini gerceklestirebilmeyi amaclamasi ile ilgilidir. Bu
gereksinim birisinin ne olabilecekse, onu olmasr anlamma gelir. Kendini
gerceklestirme gereksiniminin tam anlami ile doyumu imkansizdir. Cunku kapasiteyi
gelistirmeye cahsnkca, potansiyel ve kendini gerceklestirme daha guclu bir hal ahr.
Sevgi ve ait olma gereksinimi, bir iste cahsan insanlarm beraber olma duygusu ve i~
arkadaslan ile iliskileri yoluyla ait olma duygulan ve guduleyici bir guc olarak onemli
olabilir, insan iliskileri, sosyal glivenlik duygusu ve i~ cevresi yoluyla orgute ait olma
duygusunu ortaya cikarabilir (Schultz ve Schultz 1990: 323, ). Sosyal iliskiler pek 90k
insan icin yuksek duzeyde guduleyicidir, bu nedenle de i~ doyumunun temel
faktorlerindenbiri olarak sayilabilirtArmstrong 1993: 165).

Maslow'un gelistirdigi bu sirah suuflamayi genel bir kahp olarak gormek daha
uygundur. Nitekim Maslow'da normal bir kisinin fizyolojik gereksinimlerinin % 85'ini,
glivenlik gereksinimlerinin %70'ini, sosyal gereksinimlerinin %50'sini, saygi gorme
gereksinimlerinin %40'1ru ve kendini gerceklestirme gereksinimlerinin % 1 O'unu
doyurmus olabilecegini ileri surmustur.
Bu yaklasima gore, kisiler halihazrrda sahip olduklan seylerden 90k sahip
olmak istedikleri seyler tarafindan davrarusa sevk edileceklerdir . Maslow'un modeli
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cesitli yonlerden elestiriye ugrarmstir. Bunlar icinde en onemlisi, butun kisilerin
gereksinimlerini aym sirayi izleyen kahp icine koymarun zorlugudur. Bazi kisiler icin
saygmhk gereksinimleri, soz gelimi sosyal gereksinimlerden once gelebilir . Aynca
bunlan, birbirinden ayiracak kesin cizgilere koymak oldukca zordur. Son olarak
doyurulan gereksinimin ortadan kalkacagi dusuncesi alt basamaktaki gereksinimler icin
gecerli olabilir . Ancak ayru seylerin ust basamaklar icinde gecerli oldugunu gormek
kusku dogurucu niteliktedir. Bu tur elestirilere karsm gereksinimler sirali suufi
yaklasirm, anlasihrhgi ve mantikh olmasi gibi nedenlerle en 90k bilinen gudulenme
yaklasmu olmustur.

2. 7.2. Mc. GREGOR'UN KENDiNi GER<;EKLE~TiRMEKURAMI

McGregor, Maslow'un kuramma dayanarak X kurami (geleneksel yonetimdenetim gorusu) ile Y kurarm (bireysel-orgutselamaclann kaynastmlmasi) admi verdigi
iki kuram ileri surmustur. Bu iki kuram, yonetimle ilgili iki karsit gorus niteligini
tasunaktadir. X gorusune gore insan genellikle isi sevmez, elinden geldigi kadar isten
kacar. Bu yuzden insanlann cogu, orgut amaclanrun elde edilmesinde yeterli cabayi
gostermeleri icin zorlanmah, denetlenmeli, yonetilmeli, cezayla korkutulmahdir. insan
genellikle yonetilmeyi yegler, sorumluluktankacmak ister, hirsi azdir, her seyin ustunde
de guvenlik arar(Onaran, 1981 :21).

Buna karsihk McGregor'un ileri surdugu Y kuramma gore insarun guduleri
hiyerarsik bir duzen icinde siralanrrustir. Orgutte cahsan bir insan alt duzeydeki
ihtiyaclan bir olcude karsilandiktan sonra isinde basanh olmaya cahsir. Disandan
denetim ya da cezayla korkutma insan cabasmi orgutsel amaclara yonelten tek arac
degildir, insanlar amaclara baglamrlarsa kendi kendilerini yoneltip denetleyebilirler.
Amaclann en onemlisi de insarun kendi benligini gerceklestirmedinunaran, 1981: 22).

X kurarmnm temel ilkesi, orgutte yetkiyi kullanma yonuyle yonetme ve
denetlemedir. Y kurammm temel ilkesi ise orgutte kaynasma ve butunlesmedinlsalci,
1985: 41 ). Y teorisi daha 90k isyerindeki insan iliskilerine onem verirken; X teorisi ise
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yonetim mekanizmasma onem vennektedir. Top9u'nun(1998) arastirma sonuclanna
dayanarak soylenebilir ki; orgutlerde cahsan insanlann davraruslanm orgut iklimi yani
insani iliskiler ag1 etkilemektedir. Bu arasnrma sonucuna gore is doyumunun
artmlmasi konusunda, is yerinde insani iliskilere onem veren Y kurammm X
kurammdan daha etkili olabilecegi soylenebilir(Gen9er,2002:13).

2. 7.3. HERZBERG'iN iKi ETMENLi (<;iFT ETMENLi) KURAMI
Pittsburgh bolgesindeki 9 sirketteki muhasebeci ve muhendisler, isin kendisi ve
basarma duygulan ile ilgili iki etkenden sozetmislerdir. Herzberg bu etkenleri doyum
ve giidiileyiciler olarak adlandmrus giidiilenmediklerini hissettikleri durumlar da
doyumsuzluk ya da koruyucu etkenler olarak adlandmlmistir. Bunlar da isin cevresel
\

kosullan ile iliskilendirilmistir(Bartol ve Martin 1991: 452, Akt., Cetinkanat, 2000:18).

Bu kuram Herzberg'in cahsmalanna dayanmaktadir. Herzberg ve arkadaslan
isyerlerinde arastirmalar yaparak doyuma ve doyumsuzluga yol acan etmenleri
siralamaya cahsmrslardir. Arasnrmacilar, isgorenlerden, once, cahsma yasamlanna
iliskin olumlu duygular yaratan olaylan anlatmalanm istemislerdir, Bu olaylara
dayanarak, kiside doyuma yol acan etmenleri saptanuslar, daha sonra ayrn kisilerden,
kendilerinde olumsuz duygular yaratan olaylarla anlatmalanm isteyerek doyumsuzluga
neden olan etmenler siralamaya cahsnnslardir. Aynca, isgorenlerden, bu olaylarm,
isbasanmlan (perfonnanslan) ilzerindeki etkisini de arastirmalanru istemislerdir
(Incir,1990:9).

Bu kuram Maslow kurarm ile benzerlikler gostermektedir. Schultz ve Schultz
(1990; 325)'un da belirttigi gibi Herzberg'in koruyucu etkenleri, Maslow'un fizyolojik,
guvenlik ve

sevgi gereksinimlerine benzer. Giidiileyici etkenlerin kendini

gerceklestirme ve saygmlik gereksinimleri ile benzedigi gorulmektedir, Aynca
Maslow'un gereksinmeler siradizini kurami ile Herzberg'in iki etmenli gudulenme
kurarm, en yaygm olan iki icerik kuranudir. iki Etmenli Kuramda, snrdurme ve
guduleyici etmenler bashklan altmda isgorenin orgut ortarmnda doyuracagi
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gereksinmeleri siralanrmsnr, Surdurme etmenleri, orglitun siyasasi, teknik denetim,
ucret, kisiler arasi iliskiler, cahsma kosullandir. Bunlar isgorenin orgut icinde saghkli
cahsmasi icin gerekli oldugundan, bunlara saglik etmenleri denilmistir. Aynca bunlar
isgoreni distan etkiledigi icin de dissal etmenler ( extrinsic factors) olarak da
adlandmlmaktadir.

Surdurme etmenlerinin orgutce saglanmasi, isgorende isten doyumu
saglamaktadir. Arna bunlann yoklugu ya da az karstlanmasi isten doyumu
azaltmaktadir. <;unkii bir isgoren, orglitun uyesi oldugu icin, bu gereksinmelerin
karsilanrnasi kendinin dogal hakki olmaktadrr. Bunlar orgutye saglandigmda, yonetim
gorevini yapmis olmakta, saglanamadigmda ise isgorende isten doyumsuzluk
olusturmaktadir. Isgorende isten doyum saglayan, guduleyici etmenlerdir. Bunlar;
basan, tanmma, ilginc ve savasim isteyen gorev verme, sorumluluk yuklenme,
yukselme olanagi verme gibi etmenlerdir. Bunlar hem doyum saglayici (satisfier) hem
de isgoreni icten guduledigi icin icsel intrinsic) etmenlerdir.

Bu kurama gore doyum, doyumsuzlugun karsrti degildir, isgoren isinden
doyum saglamadan, ama doyumsuz olmadan da cahsabilir. Boylece pek 90k isgoren
doyumla doyumsuzlugun arasmda isini siirdiirebilir. Eger bir orgiit siirdiirme
etmenlerinin gerektirdiklerini karsilryor ama guduleyici etmenlerin gerektirdiklerini
saglamiyorsa, isgoren isinden doyumsuzluk cekmeden, bir baska deyisle isinden
doyum saglamadan isini surdurebilir (Dubin, 1976; Carroll ve Tosi, 1977; Korman,
1977 Akt., www Egitimciler Dunyasi.J),

2.7.4. VROOM'UN VE LAWLER'iN BEKLENTi KURAMLARI

Maslow'un gelistirdigi gereksinimler sira dizini kurammda olsun, Herzberg'in
iki etmenli kurammda olsun, insan davramslanna etki eden gereksinimler iizerinde
durulmus ve gereksinimlerin varhgmm davramslan yonlendirecegi varsayimi kabul
edilmis ancak yalmz gereksinimlerin varhgnun davramsi baslatmaya yetmeyecegi,
aynca kisinin davramsta bulunmasi icin bu davrams gereksinimi gidermede amaca
ulasacagi yolunda bir beklentinin olmasi gerektigini ileri siirulm~ ve bu goru~e
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dayanan guduleme kuramlan
Vroom'un

beklenti

kurarmdir,

gelistirilmistir.
Vroom'un

Bu kuramlardan
beklenti

kurarmna

en bilineni Victor
gore

bir insarun

gudulenmesi, eylemin amaca ulasma beklentisi ile sonuca verilen onemin carpimina
esittirilncir, 1990:11-12). Bu kurama gore cahsanlann eylemleri, elde edilecek fuiin

icin bir arac niteligindedir. Bundan dolayi cahsan, beklentilerini gerceklestirecek
eylemleri secer, fuiinil elde etrnek icin gayret gosterir, Cahsan, amacma ulasmayi ne
kadar 90k istiyor ise o kadar gayret gosterir, Kisacasi gudulenme, bir eylemden
beklenen ile, eylemle elde edilmesi olast gorulen degerin sonucudunfsasaran, 1982:82183).

Bu modelin il9 kavrami bulunmaktadrr. Bunlardan biri Valens'tir. Valens, yani
odulu arzulama derecesi ya da odulun cekiciligidir ve kisiden kisiye degismektedir.
ikinci temel kavram bekleyistir, Kisi buna inandigi olcude, caba gosterecek, boyle bir
iliskiye inanmazsa, gostermeyecektir, U9uncil temel kavram aracsalhknr. Aracsalhkta
birey belli bir caba ile, belli bir diizeyde performans gosterebilir ve bunun sonucu belli
bir sekilde odullendirilebilir.Bu durumda odullendirme birinci asamada elde edilen bir
sonuc olmaktadrr, ornegin maas artist, terfi etme gibi. Birinci asamada elde edilen
sonuclar, ikinci asamada sonuc olarak gosterilebilecek amaclan gerceklestirmede bir
arac olmaktadrr. Kisi hem birinci hem ikinci asamadaki odulleri arzu ediyorsa, bu kisi
motive olacaktir (Tosunoglu, 1998: 44).

2. 7.5. PORTER-LAWLER BEKLENTi KURAMI
Porter'la Lawler'in(1968) kurami, ozel kurumda cahsan yoneticilerin isle ilgili
tutumlanmn isle ilgili davranislanyla, isteki basanlanyla iliskilerini inceleyen bir
arasnrmada kavramsal bir taslak gelistirme ihtiyacmdan dogmustur. Kurarmn bashca
ozelligi, daha once ayn ayn ele alman 90k sayidaki degiskeni bir araya getirip
aralanndaki -iliskileri belirlemesidir. Kuramda incelenen bu on degisken sunlardir
(Onaran,1981: 79-81, Akt., Gencer, 2002:16):

1.

Odiiliin Degeri: Oduller cesitli temel ihtiyaclan karsiladiklan olcude
degerli olurlar. Arastirmacilar yaptiklan arastirmalarda odttlun degeri
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yenne sonuclann

degeri kavramnu

on plana cikarmislardir. Bu

degisken cesitli sonuclannin birey icin cekiciligini ifade etmektedir.

2.

Algdanan ~aba-odiil olasmgi: Bu degisken kisinin cabalan
karsrsmdaki odul beklentisini ifade etmektedir. Beklenti iki alt
beklentiye aynlabilir. (1) Odulle i§ basansi arasmdaki beklenti (2) i§
basansryla caba arasmdaki beklenti. Bu ikisinin gerceklesme olasrligi
dusukse, cabamn odtille sonuclanma ihtimali de d~iik olur.

3.

Caba: Arasnrmacilara gore ise gudulenme daha 90k cabayla ilgilidir.
Cahsma ortaminda bir kimsenin ise gudulenmesi, basansindan 90k
cabasi ile on plana cikar.

4.

Yetenekler, Ozellikler: Bunlar insanm dogustan getirdigi kisilik

ozellikleri ile ilgilidir. Bu kisilik ozellikleri bireyin basansiru
dolayisiyle i~ doyumunu onemli olcude etkilemektedir.

5.

Roi algdan: Bireyin isini nasil algiladigi ve basanh olmak icin nasil
caba gosterecegi ile iliskilidir. Bir birey isinde nasil basanli olacagma
iliskin anhk yorumlar yapiyorsa, ne kadar caba gosterirse gostersin
basanh olamayacak:trr.

6.

i~

Basarunu i§ basanmmm somut olculeri oldugu gibi bireyin

kendince yapilan degerlendirmeleri de is basannunr ifade etmektedir.
i§ basanmi bireyin cabalan ve cahsmalan sonucu ortaya koydugu
durumdur.

7.

Odiiller: Bunlar ya kendi cabalanyla elde edilir, ya da baskalannca

verilir. Icsel oduller, bir isi yapip bitirmek, basanli bir cahsma
yapmak gibi, kisinin kendi davramsi sonucu elde ettigi odtillerdir.
Dissal odullerse ucret artist, yukselme gibi cahsanm dismda, daha 90k
orgut tarafindan verilen odullerdir, lcsel oduller daha 90k ozerklik,
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kendini gerceklestirme gibi ust duzey ihtiyaclann doyumunda etkili
olur. Dissal oduller her zaman i~ basansi ile ilgili degildir. Bu oduller
genellikle i~ basansina bakilmadan herkese verilir. Icsel odullerle i~
basansi arasinda ise daha siki bir iliski vardir. Elde edilen oduller,
algilanan adil odullerden coksa, birey doyumlu olacaktir. Eide dilen
oduller, algilanan odullerden azsa doyumsuz olacaknr (Gen9er,2002).

8.

Algdanan adil odilller: Her cahsanm cahsmasi karsismda hak
ettigini du~ilndtigilbir odiil miktan vardir, Birey beklentilerinin 90k
altmda fiyat ahyorsa kaosa duser.

9.

Doyum: Elde edilen oduller, algilanan odullerle karsilastmldigi
zaman onu karsilayrp karsilamadigim belirtir. Doyum yalruz gercekte
elde edilen odullerle degil, cahsamn almasi gerektigini d~tindiigii
odul miktanyla da belirlenmektedir.

10.

Geriye Bildirim: Bir cahsan, gecmiste de benzer cabalannm odulle
sonuclandigim gormusse o zaman simdiki cabasmm da odulle
sonuclanacagmidaha 90k dusunecektir. Yalruz burada dikkat edilmesi
gereken iki nokta vardir, Birincisi; orgutun verdigi oduller cahsanca
odill olarak gorulmeyebilir, dolaytsiyla cabalann odul getirme
olasihgun arnrmayabilir. ikincisi; cahsan aldigi odullerin is
basanmiyla bir ilgisi olmadignu dusunebilir. Bundan dolayi geriye
bildirim

odulden

daha

90k,

i~

basansi-odul

iliskisinde

aranmahdir(Gen9er,2002:16-18)
2. 7.6. AMA(; KURAMI
Edvin A. Locke ve Gary P. Latham tarafmdan gelistirilen Amac Kurammda,
insanlann kendileri icin saptadiklan ve bu amaclan basarmamn kendileri icin odill
olacagindan, ise bu amaclar icin gudulendirildikleri goril~ti savunulmaktadir. Locke,
kendisine yuksek amaclar saptayan ya da baskalannm onlar icin saptadigi yuksek
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amaclan kabul eden bireylerin, dab.a 90k cahsip ve dab.a iyi performans gosterecegini
ileri stirmektedir (Jewell ve Siegall 1990: 323).

Amaclarla

davrams arasmdaki yakm iliskiden yola cikan amac kurami,

amaclann i~ basanmmi belirleyecegi varsayimmi kabul etmektedirtlncir,

1990: 12)

Kuramm bashca iki onermesi vardir. Birincisi, bir insanm kendisi icin koydugu amaclar
buyuk ol9ude onun davrarusim yonlendirir. Birey, cahsmaya baslarken mevcut fizik
enerjisini kendi saptadrgi amaca yoneltir, Dolayisiyla i~ basansmi etkileyen onemli bir
gudusel etmen de bireyin amaclan, niyetleridir. Ikincisi ise disandan, orgttt tarafmdan
verilen ozendiriciler, cahsanlann amaelanyla niyetlerini etkileyerek is basansi tizerinde
etkili olurlar. Y ani ozendiricilerle cahsanlann davraruslan arasmdaki iliski, cahsanlann
kendileri icin belirledikleri amaclar yoluyla gerceklesmektedir, Bu iliskide amaclar
aracihk gorevini yapmaktadrrlar(Onaran, 1981: 138-139).

Amaclarla niyetlerin i~ basansi uzerinde etkisinin ol9illdiigu arasnrmada su
sonuclar elde edilmistinunaran, 1981: 140-141).
1. Amac ne kadar belirgin olursa i~ basansi da o duzeyde artmaktadir.Amaclar
acikca

belli

oldugunda,

cahsanlar

cabalanru hangi yone yonelteceklerini

bildiklerinden i~ basansi duzeyi yukselmektedir.

2. Amaclar guclestikce is basan duzeyinin arttigi gozlenmistir. Basanh kisiler
gu9 amaclara dab.a 90k onem vermekte ve bunlara ulasmak icin dab.a 90k gayret
sarf etmektedirler.

3. Amaclann
benimsenip
kisilerin

gerceklesme

duzeyini artirmak icin arnaclann

kabul edilmesi gerekir. Amaclann
ozlemleriyle

amaclannm

benzer

benimsenmesi
oldugunu

cahsanlarca
bir bakima

gosterir.

Kisiler

benimsedikleri amaclar icin dab.a 90k cabalarlar.

4. Cahsanlann kendi isleriyle ilgili konularda kararlara katilmalan, i~ basansim
arnrmaktadir. Karara katilma, cahsanlann islerini, daha 90k benimsemelerini,
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isleriyle

daha

90k

ilgilenmelerini

saglayarak

gudulenmeyi

arnrmakta,

dolayisiyla is basansuu yi.ikseltmektedir.

5. Cahsanlara, yaptiklan islerin sonuclanna iliskin bilgi verilmesi, i§ basansiru
artirmaktadir. Kendisine geriye bildirim verilen cahsan, i§ basannum kendi
olcutlerine gore degerlendirerek,

amaclanru yiikseltmekte ve is basansmi

artirmaktadir.

2. 7. 7. DENKLiK KURAMI
Esitlik kurammda, gudulemenin bireylerin islerinde sarfettikleri cabayla is
sonunda

elde

ettikleri

ciktilar

arasmdaki

uyumu

saglamaya

cahsnklan

ileri

surulmektedir. Bu yaklasmnn en yaygm kabul edilen gorusleri Adams'm denklik
kuramidir.

Denklik

karsilasnnldigmda

kuramma

algilanan

gore,

dengesizlik,

bireysel

girdilerle

ciktilann

uyumu bozar, ciktilarda

digerleri

doyum verici

bulunmaz (Jewel ve Siegal 1990: 322-323). Denklik kurammda iki temel gorus vardir.
Kuram ilk olarak, esitsizligin algilanmasi bizde gerginlik yaratir gorii§iinii, ikinci olarak
gerginlik bizi esitsizligi bozmaya, azaltmaya guduler, goruslerini tartisir. Algilanan
esitsizlik arttikca, gerginlik de o kadar artacak ve guduleme bunu azaltma yolunda
olacaknr (Bartol ve Martin 1991: 462, Akt., Cetinkanat, 2000:27-28).
r

Cahsan, orgiitiin kendine verdigine karsihk, kendisinin orgute verdigini az
bulursa cahsmaya daha 90k gudulenir. Kendisinin orgute verdigini, orgutun kendisine
verdiginden 90k bulursa cahsmaya gudulenemez. Boyle bir durumda cahsarun, saghkh
bir yargiya ulasabilmesi icin diger cahsanlarla kendini karsilastirmasr gerekirtfsasaran,
1982: 186 ). Denklik kurammda yararh bircok oneri ve gorusler ileri surulmustur.
Bunlardan biri, yoneticilerin astlan ile esitsizligi algilayabilmeleri icin iki yonlu iletisim
kurmaya ozen gostermelidirler. Digeri ise, astlann crkti ile girdi arasmdaki iliskiyi
anlayabilmesi icin "kural"lan bilmesi onemlidir. Denklik kurami ile yakmdan iliskili
olan bir diger gorus de cikn ve performans arasindaki iliskinin astlar icin acik hale
getirilmesidir. Ayru zamanda orgutte haksizhgm uzun sure devam etmesi orgutte temel
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gucluklere neden olur. Orgutte astlarla, ustlerle, denklerle, isle ilgisi olan orgut d1~1
diger kisilerle iliskilerde iyi iletisim kurulmasi onemlidir (Bartol ve Martin 1991:463,
Akt., Cetinkanat, 2000:28).

Ogretmenlerin degisen sartlar cercevesinde kendilerini yenileyerek, mesleklerini
en iyi sekilde yerine getirmeleri ve bundan doyum saglamalan, orgutlerin etkiligi icin
giderek onem kazanan bir konu haline gelmektedir.

1~ doyumu, ucret, sosyal haklar,

yonetim surecine katilma, orgutun amaclan insani iliskiler ve benzeri bir 90k degiskene
gore degisebilen bir konudur. Bu cahsmada is doyumu ile bir yabancilasma turu olan
mesleki tukenmislik arasmda bir iliski oldugu dnsunnlmektedir. i~ doyumu ile ilgili
motivasyon kuramlan incelendiginde her bir kuramm degisik acilardan i~ doyumunu
degerlendirdigini goruyoruz, Her bir kuram, motivasyonun belli sartlar cercevesinde
gerceklesebilecegi iddiasmdadir. Ve bu iddialann kendilerine gore dogruluk paylan
olabilir. Ornegin, Maslow'un ihtiyaclar hiyerarsisi kurami incelendiginde achk,
susuzluk gibi

fizyolojik ihtiyaclar karsilanmadan kendine guven, kendini

gerceklestirme, saygmhk gibi ihtiyaclar karsilanamaz. Bunun yanmda amac kurammm,
amac belirleme ile i~ basansi arasmdaki iliskileri aciklayan goruslerinde de belirli bir
gerceklik payma sahip oldugu dusunulmektedir. Cunku amacsiz ya da amaci belirgin
olmayan insanlann sonuca gitmeleri oldukca zordur. Bunun icin amac ne kadar belirgin
ve gii9lu olursa i~ basansmm da o kadar artacagr du~uni.ilmektedir(Gen9er,2002:21
).

Orgiitiintemel vizyonu ve misyonunu gerceklestirmek icin konulmus acik ya da
gizli amaclan olabilir. Orgiitte cahsanlardan belirlenmis amaclan gerceklestirmek icin
bedensel, zihinsel ve gonul guclerini ortaya koymalan beklenmektedir. Genellikle
orgutte cahsanlar, baskalannca konulmus amaclan izlemek ve gerceklestirmek icin
gerekli olan araclar olarak dusunulmektedir. Bundan dolayi genellikle amaclar uzerinde
herhangi bir soz sahibi olamamaktadirlar. Surekli olarak baskalan tarafmdan konulmus
amaclan izlemek durumunda olan insanlar, sisteme yabancilasrna durumuyla karsi
karsiya kalmaktadirlanSisman ve Turan, 2001: 44-45).

2.8. YABANCILA~MA

Yabancilasma ile isten doyumsuzlugun arasmda yuksek bir baglanti
bulunmustur, Arna isten doyumsuzluk,
olmamaktadrr,

orgute

yabancilasmanm tek

nedeni

isgoreni yabancilasmaya iten kavramlann icinde yetersizlik,

anlamsizhk, olcumsuzluk, yalmzhk, ozyabancrlasmagibi kavramlar da bulunmaktachr.
Kendi ozune yabancilasmaya egilimli olan bir isgorenin orgutle yabancilasmaya
egilimi yuksek olabilmektedir (Korman, 1977).

Yabancilasma (alienation), isgorenin orgutten sogumasi, ruhsal olarak
uzaklasmasi, kendini cekmesidir. lsgoren orgute yabancilasuginda, isine devam etse
bile, kendini orgutiin bir uyesi olarak gormemektedir, isgorenin yabancrlasmasi
gorevine, uyesi oldugu kiimeye karsi da olabilir. Yabancilasmanm en kotii olam
isgorenin kendi ozune karsi olamdrr.

Orgute yabancilasan bir isgoren, orgutun kendine verdigi orgutsel ve toplumsal
konumu, saygmhgi reddeder, isini elverdigince yasammm bir kesimi olarak gormeye,
isinden ozel yasammdan soz etmeye cahsir. Orgutun yonetimine, toplumsal
etkinliklerine, gorevi dismdaki islere arkasmi donmustur, Orgutu ve isi ile gurur
duyamaz. Orgtlt disinda kendine doyum kaynaklan arar (Basaran,1991 ).
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2.9. iLGiLi ARA~TIRMALAR

i~ Doyumu

ile ilgili Yurt i.;i ve Yurt D1~1 Arasnrmalar

2.9.1. K.K.T.C'de Yapdan Arasnrmalar

K.K.T.C'de

yapilan

i~ doyumu

ile ilgili arastmnalar

icerisinde

ilkokul

ogretmenlerinde tukenmislik ve i~ doyum iliskisini konu alan bir arasnrmaya, yapilan
literatilr taramasmda rastlanamarmsnr. Sadece i~ doyumunu konu alan arastirmalar
mevcuttur.

Vannk (2003), Bu arasnrmasiyla, ilkokul mudurlerinin is doyum diizeylerinin
tespit edilmesi amaclanrmsnr. Bu amaca ulasmak icin toplam 77 ilkokul mttdurunun,
hizmet oncesi ahnan egitim, kidem, cinsiyet ve gorev yapilan ilcelere gore i~
doyumlanrn belirlemeye yonelik gelistirilen anketle gorusleri almrmstir. Arastirma
sonucundan elde edilen sonuclar su sekilde ozetlenebilir. ilkokul mudnrleri; isleri ile
ilgili yetki ve sorumluluk dagihrmnm dengeli olmasi gerektigi konusunda gorus birligi
icerisindedirler. Ilkokul mudurleri; aldiklan maasm yaptiktan isle orantih olmadigrm
dusunmektedirler.

ilkokul mudurleri; amirlerinin kendilerine karsi davramslannda

tutarh olmadiklan konusunda fikir birligi icerisinde bulunmaktadirlar. ilkokul rnudurleri
arasmda; gorevleri sirasmda tesbit ettik:leri hata ve eksiklerin, gelistirdikleri gorii~ ve
onerilerin ilgili makamlarca dikkate almmadigi gorii~ii hakim durumdadir. Ilkokul
mudurleri;

cahsnklan

ortamlarm

fizik:sel sartlanrun

daha iyi olmasi

gerektigi

/

dusuncesindedirler. Ilkokul mudurleri; okul icerisindeki ogretmenlerle ve kendi fist
yoneticileri ile iliskilerini iyi" tutarak daha basanh bir yonetim gosterebileceklerini
dusunmektedirler.

2.9.2. Tiirkiye'de Yapdan Arasnrmalar

incir(1990), arasnrmasmda kamu kesiminde cahsanlann doyum duzeyleri ve
orgute baghhklanm incelemistir. Bu cahsmayla, isgorenlerin, orgute baghhk ve doyum
diizeylerini bulgulamak ve herhangi bir guduleme kurarrnnm veya modelinin cahsanlar
yontmde sinanmasi amaclanrrustir. Y anlrnzca isgorenlerin orgutlerden bekledikleri ve i~
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yasamina iliskin ozlemleri, herhangi bir modelin cercevesi ile smrrlamadan ortaya
koymaya cahsrlrmstir. Arastirma kapsamma kamu ikdisadi tesebbuslerinin merkez
orgutlerinde

cahsan isgorenler arasmdan rastlannsal

olarak secilen 385 isgoren

almmistir.

Balc1(1985), Turk Egitim Sistemindeki odul mekanizmasmi inceleyerek

odullcndirmenin islevselliginin arastmlmasi amaclanmaktadir.Arastirmada ogretmenler
icin odulun yeterince doyum saglamadigi ve gercek anlamda doyurucu bulunmadigi
tespit edilmistir.

Tahta (1995), Bu arasnrmayi Okul Oncesi Egitim Kurumlarmda Cahsan

Anaokulu Ogretmenlerinin; i~ doyumu duzeylerinin cesitli degiskenlere gore farkhhk
gosterip gostermedigini gormek amaciyla duzenlemistir. Arasnrmada 1985 yilmda
DOI;. Dr. Ali Baler tarafmdan gelistirilen ve uygulanan "Yoneticilerde i~ Doyumu
Olcegi'' uzman kisilerin gorusleri ahnarak ogretmenlere uyarlanmis olan anket
kullamlrmsnr. Omekleme ise anaokullardaki ogretmen sayisma bagimh olarak tabakah
rastgele ornekleme yontemi ile 150 ogretmen secilmistir, Boylece omeklem olarak 58
resmi anaokulu, 92 ozel anaokulu ogretmeni olmak uzere toplam 150 kisi
belirlenmistir.
Ogretmenlerin is doyumu faktorlerinden elde edilen verilere gore;

• i~ ve niteligi faktorune iliskin istemleriyle ilgili olarak i~ doyumu etkenine cok
yuksek deger verdikleri saptannusnr,

• i~ doyumunun is ve niteligi faktorunden 20 ile 39 yas arasmdaki ogretmenler
daha fazla doyum duymaktadrrlar.

• i~ doyumu is ve niteligi faktorunde butun branslarda aym duzeydedir,
•

Kideme gore i~ ve niteligi faktorunde ogretmenlerin doyum oranlan aym
duzeydedir.

•

Teftis faktoru yonunden resmi kurumda cahsan ogretmenler ozel kurumda

cahsan ogretmenlere gore daha doyumludurlar.
•

Teftis faktoru yonunden en fazla doyum saglayan 30-39 yasindakilerdir.

•

Egitim durumuna gore teftis faktorunden universite mezunlan daha fazla
doyum duyarken, lise mezunlan daha az doyum duymaktadrrlar.
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•

-Ocret faktorunde 20-29 yas arasmda cahsanlar daha az doyum bulurken, 30-39
yas oraru daha fazla doyum bulmaktadir.

•

Ucret faktorunden evliler daha fazla doyum duymaktadir.

Gok~en (2000), tarafmdan yapilan arasnrma, bazi demografik degiskenler,
tukenmislik ve stresin i1j doyumundaki rolunu arasnrmak amacryla gerceklestirilmistir.

i~

Veriler,

Doyumu Ol9egi,

Stres Kaynaklan

Ol9egi,

Maslach Tukenmislik

Envanteri ve Demografik Envanterin 20 sehirdeki 44 Gima magazasmda cahsan 691
(358
ve

erkek,
tum

333

kadm)

personelden

personele uygulanmasryla elde edilmistir. Erkek, bayan

toplanan

veriler

3

ayn

coklu

regrasyon

analiziyle

degerlendirilmistir, Coklu regrasyon analizi sonuclanna gore kisisel basan, duygusal
tukenme, stres kaynaklan ve yas tum omeklemin is doyumunu aciklayan onemli
degiskenler olarak: gorulmektedir. Aynca, kisisel basan, stres kaynaklan ve duygusal
tukenme

erkek omeklemin

is doyumunu

aciklayan

onemli

degiskenler

gorulurken, duygusal tukenme ve kisisel basan bayan omeklemin

olarak:

is doyumunu

aciklayan onemli degiskenler olarak: gorulmektedir.

Geneer

(2002), Bu cahsmasmda

ogretmenlerin

i~ doyumu

ile mesleki

tukenmislik duzeyi arasmdaki iliskiyi arasnrmaya cahsrrusnr. Tukenmisligi olcmek
icin; Maslach tukenmislik envanteri, i~ doyumunu olcmek icin; i~ doyumu ol9egi
kullarulmistrr. i1i doyumu olcegi, arastirmaci tarafmdan gelistirilmis ve yapilan analiz
sonucunda 0,88 oramnda guvenilir oldugu tespit edilmistir, Arastirma verileri, Bursa'mn
lnegol ilcesinde bulunan 8 lise ve 13 ilkogretim okulunda cahsan 382 ogretmenden
toplannnstir. Veriler uzerinde t testi, korelasyon ve varyans analizi yaptlmis, yapilan bu
analizler sonucunda

1jU

sonuclar elde edilmistir. Ogretmenlerin i~ doyumu beklenti

duzeyleri ile i1j doyumu gerceklesme duzeyleri arasinda onemli bir fark bulunmaktadir.
Bu fark, ogretmenlerin i~ doyumsuzlugunu ortaya koymaktadir.

i~ doyumu

ile mesleki

tukenmislik dtizeyi arasmda anlamh bir iliski bulunmustur, Buna gore i~ doyum duzeyi
artnkca mesleki tukenmislik duzeyi azalmak:ta, mesleki tukenmislik duzeyi arttikca da
i~ doyum duzeyi azalmaktadrr. Meslegi isteyerek secen ogretmenlerde is doyum duzeyi,
meslegi istemeyerek secen ogretrnenlere gore daha yuksektir. Aynca hizmet yih ile
mesleki tnkenmislik arasmda anlamh bir iliski bulunamarrusnr.
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Yavuz (2002), ilkogretim okulu yonetici ve ogretmenlerinin denetim odagi, is
doyumu ve demografik niteliklerinin zaman yonetimleri ile olan iliskisini incelemistir,
Survey desen kullarularak yapilan arastirmanm omeklemi Konya il merkezinde bulunan
ilkogretim okulu yoneticisi ve 328 ogretmenden olusmaktadir. Arastirma sonucunda;
llkogretim okulu ogretmenlerinde cinsiyet ile zaman yonetimleri, mesleki kidem ile
zaman yonetimleri, denetim odagi ile zaman yonetimleri arasmda anlamh iliski
bulunmazken, is doyumlan ile zaman yonetimleri arasmda anlamh bir iliski tespit
edilmistir, llkogretim okulu yoneticilerinde ise; mesleki kidem ile zaman yonetimleri,
denetim kaynaklan, i~ doyum diizeyleri ve zaman yonetimleri arasmda anlamh bir iliski
bulunamazken, cinsiyete gore zaman

yonetiminin "personel islerine aynlan zaman"

boyutunda erkek yoneticiler lehine farkhhk tespit edilmistir, Zaman yonetiminin
arastirma kapsammdaki diger boyutlarmda ise her iki cins arasmda anlamh bir fark
olmadigi tespit edilmistir.

Ydmaz (2003), tarafindan yapilan bu arastirma, hizmet oncesi egitimlerini smif
ogretmenligi alarundan alan ve farkh alanlardan gelen sirnf ogretmenlerinin, hizmet
oncesi egitim, cinsiyet ve kidemlerine gore mesleklerinden duyduklan is doyum
duzeylerini

saptamak

amaciyla

yapilrmstir.

Arastirrnanm

sonucunda,

simf

ogretmenlerinin is doyum diizeylerinin yiiksek oldugu bulunmustur. Hizmet oncesi
egitimlerine

gore snuf ogretmenligi

ogretmenlerinin

i~

doyumlan

alarundan ve farkh alanlardan

acisindan

anlamli

bir

farkhhk

gelen suuf

bulunamarmstir.

"Toplumda saygm kisi olma", "yoneticinin karar verme yetenegi'', "'terfi", "fikir ve
kanaatlerini

kullanabilme",

"arkadaslanyla

anlasabilme",

"kendi

yontemlerini

kullanabilme" ve "takdir edilme" konularmda kadm ve erkek ogretmenler arasmda
anlamh farkhhklar oldugu ve kadm ogretmenlerin erkek ogretmenlere gore is doyum
duzeylerinin daha yiiksek oldugu bulunmustur. "Meslegi ile mesgul olma" konusunda,
diger kidemlerle 21 yil ve iistii kideme sahip ogretmenler; "toplumda saygm kisi olma"
ve "vicdani sorumluluk tasima'' konularmda; 16-20 yil arasi kidemlilerle 21 yil ve ustu
kideme sahip ogretmenler; "terfi" ve "kendi yontemlerini kullanabilme" konulannda;l5 yil ve 16-20 yil arasi kidemlilerle 21 yil ve ustu kideme sahip ogretmenler arasmda
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anlamh farkhhklar oldugu ve 21 yil ve ustil kideme sahip ogretmenlerin is doyum
duzeylerinin daha yuksek oldugu bulunmustur.

Agan (2002), Bu arastirmayla

devlet

okullannda,

oze!

okullarda

ve

dershanelerde cahsan ogretmenlerin, i~ tatminlerini saptamak ve aralannda istatiksel
acidan

manidar

bir farkhhk

olup olmadigmi

belirlemeyi

amaclamistir.

Aynca

ogretmenlerin i~ tatminlerinin cinsiyet, medeni durum, yas, mesleki deneyim, meslek
secimi, mezun olunan kurum, baska iste cahsma ve gelir durumu degiskenlerine gore
nasil degistigi de incelenmistir, Arastirmaya 2000-2001 ogretim yihnda, istanbul'da
Milli Egitim Bakanhgi'na bagh devlet okulu, ozel okul ve dershanelerde gorev yapan
toplam 22 kurumdan 282 ogretmen katilmisnr. Arastirma sonuclanna
okullarda ve dershanelerde

cahsan ogretrnenlerin

gore ozel

i~ tatmini duzeylerinin

devlet

okullanna gore daha yuksek oldugu gorulmustur.

Altunok (2003), Erzurum
ilkogretim

okullannda

kaynaklan

ile

kendini

gorev
kabul

Valiligi

yapan

siruf

duzeyleri

Milli

Egitim

ogretmenlerinin
arasmdaki

amaciyla bu arasnrmayi gerceklestirmistir. Analizler

Mudurlugtl'ne
mesleki

iliskileri

tespit

bagh
doyum
etmek

sonucunda, kendini kabul ile

mesleki doyum arasmda asagidaki sonuclara ulasilmisnr:
1- Mesleki doyum kaynagi "yeteneklere uygunluk" olan ogretmenlerin kendini
kabul duzeyleri, mesleki doyum kaynagi "yardim etme, 90k para kazanma ve cahsma
kosullan'' olan ogretmenlerin kendini kabul duzeylerinden yuksek cikmistir. Buna
karsihk mesleki doyum kaynagi "yeteneklere uygunluk" olan ogretmenlerin kendini
kabul duzeyleri diger gruplardan (ilgilere uygunluk, yardim etme, saygmhk) onemli
duzeyde farkhlasmarmstir.
2- Mesleki doyum kaynagi "ilgilere uygunluk" olan ogretmenlerin kendini kabul
diizeyleri, mesleki doyum kaynagi "cahsma kosullan" olan ogretmenlerin kendini kabul
duzeylerinden

yuksek cikrmstrr. Buna karsihk mesleki doyum kaynagi

"ilgilere

uygunluk" olan ogretmenlerin kendini kabul duzeyleri diger gruplardan (sosyal guvence,
yardim etme, 90k para kazanma, saygmhk) onemli duzeyde farkhlasmamistir.
3- Mesleki doyum kaynagi "sosyal guvence" olan ogretmenlerin kendini kabul
duzeyleri, mesleki doyum kaynagi "yardim etme, 90k para kazanma, cahsma kosullan,
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saygmhk" olan ogretmenlerin kendini kabul duzeylerinden onemli duzeyde
farkhlasmarmsttr.
4- Mesleki doyum kaynagi "yardim etme" olan ogretmenlerin kendini kabul
duzeyleri, mesleki doyum kaynagi "cahsma kosullan" olan ogretmenlerin kendini kabul
duzeylerinden yuksek cikmistir. Buna karsihk mesleki doyum kaynagi "yardim etme"
olan ogretmenlerin kendini kabul duzeyleri diger gruplardan (90k para kazanma,
saygmhk) onemli duzeyde farkhlasmamistir.
5- Mesleki doyum kaynagi "cok para kazanma" olan ogretmenlerin kendini
kabul duzeyleri, mesleki doyum kaynagi''caltsma kosullan, saygmhk'' olan ogretmenlerin kendini kabul duzeylerinden onemli duzeyde farkhlasmanustir.
6- Mesleki doyum kaynagi "cahsma kosullan" olan ogretmenlerin kendini kabul
duzeyleri, mesleki doyum kaynagi "saygmhk" olan ogretmenlerin kendini kabul
diizeylerindenonemli duzeyde farkhlasmarrusnr.

<;imen

(2000), Tiirk Silahh Kuvvetleri saghk personelinin islerine iliskin

tutumlan, ve bunlann nedenlerini demografik degiskenler acismdan incelemistir.
Demografik degiskenlerin (yordayici degiskenler) ise iliskin tutumlara; tukenmislik, is
doyumu kuruma baghhk, rol catismasi ve rol belirsizligi, isten aynlma niyeti ve i~ arama
davramsma (yordanan degiskenler), etkisi incelenmistir. Aynca demografik degiskenler
ile, isle ilgili tutumlarm sonuclan bir arada degerlendirilerek cahsanlann isten aynlma
niyeti ve is arama davraruslan yordanrmstrr,Arastirma sonuclan i~ doyumu duzeyinin
yasm yiikselmesine paralel olarak yukseldigi, kadmlann erkeklere gore islerinden
daha az doyum sagladiklan, hemsirelerin ve pratisyen tabiplerin i~ doyum duzeylerinin
diger mesleklere gore dusuk oldugu gorulmtlsttir. Kuruma baghligm yas ve hizmet
siiresi yukseldikce artngi, mecburi hizmeti olanlann duygusal baghhklannm dii~iik
oldugu bulunmustur. Rol catismasr acismdan yas, meslek ve gorev yeri degiskenlerinin
tiimiinde genel ortalamanm yiiksek, rol belirsizliginin ise daha dusuk oldugu
gorulmustur. Y~1 ileri olanlar, daha saygm bir grup olarak ortaya cikrmsnr, Genel
olarak kadmlar ve hemsireler cahstiklan ortamdaki saygmhgi daha yetersiz
gormuslerdir, Y~. cinsiyet, medeni durum, cocuk durumu, meslek, akademik iinvan ve
gorev yerinin isten aynlma niyetini etkiledigi bulunmustur.

,
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Issklar

(2002), lise, lise dengi okullar ve ilkogretim okullannda cahsan

ogretmen ve idarecilerin tukenmislik duzeyleri, i~ doyum duzeyleri ve onlann
ogrencilerine karsi empatik cansma egilimlerini incelemistir. Bu arastirma tarama
modeline uygun olarak yapilmistir, Arasnrmarnn evrenini: 2000-2001 egitim-ogretim
yihnda Aksaray Hinde gorev yapan lise, lise dengi okullar ve ilkogretim okullanndaki
ogretmen ve idareciler olusturmustur, Verilerin toplanmasinda, tukenmislik envanteri,
i~ doyum envanteri ve empatik catisma egilimleri envanteri kullamlrmstir.
Arasnrmamn bulgulan; ogretmenlerin mesleki kidemlerine gore is doyum duzeyinin
farklihk gosterdigi, ogretmenlerin cinsiyet catismasmda, pasif ve insancil yaklasim
boyutunda, anlamh farkhhk gosterdigi, mudur ve mudur yardimcilanmn iletisim
catismasr, varoluscu catisma ve insancil catisma boyutunda anlamh farkhhk gosterdigi,
branslara bakildigmda
onyargih catisma boyutunda anlamh farkhhk gosterdigi ve
,_,
aynca ogretmenler, tukenmisligin ikinci boyutu, kisisel basanyla pasif iletisim
cansmasi duzeyi arasmda ters yonlu bir iliski oldugu gorulmustur,

Can'm (1985) ozel ve kamu sektorundeki yoneticiler uzerinde yapmis oldugu

karsilastirmah arastirma bulgulanna gore, isyerindeki sorumluluk duzeyi arttikca
bireysel basan ve on ayak olmarun da artt1g1 goriilm~r. Kamu kurumlannda asm
merkeziyetci, ozgurltlk tammayan yapi basansizhgi beraberinde getinnek:tedir.Kamu
isletmelerinin yeniden yapacagi dtizenlemelerle bu sorunlan belli olc;ude azaltacagi
samlmaktadir.

Paknadel'in (1988) orgut iklimi ile i~ doyumu arasmdaki iliskiyi inceledigi ve

ilkokullarda gorevli mndur ve ogretmenlerin orgutsel iklime ve is doyumuna iliskin
algilamalanm tespit etmek amaciyla yaprms oldugu arastimada su sonuclan elde
etmistir: Mudurlerin algilanna gore, orgutsel iklimin kritik ogeleri olan "moral" ve ise
t-;

"donukluk" miidiirlerin "saygmhk" ve "kendilerini gerceklestirme" gereksinim alanlan
ile anlamh bir iliski gostermektedir. Orgutsel iklimin cozulme, moral, ise donukluk ve
anlayis gosterme boyutlan ile ogretmenlerin i~ doyumu arasmda anlamh bir iliski
bulunmustur, Ogretmenlerin algilanna gore; "engellenme", ''uzak tutma", "yakindan
kontrol", boyutlanmn ogretmenlerin i~ doyumu ile iliskili olmadrgi saptanmisnr.
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Ozday1 (1990), resmi ve ozel liselerde cahsan ogretmenlerin is doyumu ve i~
stresi faktorlerinin karsilasnrmah olarak ele almdigi arastirma sonucuna gore; resmi ve
ozel liselerde cahsan ogretmenlerin doyum sagladigi faktorler genel olarak aymdir.
Bunlar meslegin icsel yapisi, otorite, sosyal yardim, sorumluluk ve serbestlikle ilgilidir.
Her iki grubun is doyumu ve i~ stres duzeyleri de farkhdir. Buna gore resmi liselerde
cahsan ogretmenlerin is doyum duzeyleri dusuk, stres duzeyleri yiiksektir. Ozel
liselerde cahsan ogretmenlerin ise stres duzeyleri dii~iik, i~ doyum duzeyleri yiiksektir.

Evcimen (1998), genellikle iletisim duzeyi yiiksek mudurlerle cahsan
ogretmenlerin, i~ doyumlarmm yiiksek oldugunu belirlemistir. Iletisim duzeyi dusuk
olan mudurlerle cahsan ogretmenlerin is doyum duzeyleri farkhlasma gostermistir.
~

Mudur iletisiminin dusuk olmasma ragmen ogretmen i~ doyumunun yiiksek olmasmm
baska nedenleri oldugu dusunulmustur. Bu nedenler arasmda; basan duygusu,
sorumluluk, sosyal bir ortamda bulunma, kisiler arasi iliskiler, kendini gelistirme, is
guvencesi ve ogretme isinin kendisinden doyum sagladiklan ve bu iki durumu
birbirinden ayn degerlendirebildiklerisayilabilir.

Tosunoglu (1998), Ogretim uyelerinin ilzerinde yapmis oldugu arasnrmaya
gore, ogretim uyelerinin yaptiklan isten yiiksek duzeydc, ucret, terfi, amir ve is
arkadaslanyla iliskiler acismdan ise orta duzeyde doyum sagladiklan bulunmustur.

Demir (1998), rehber ogretmenlerin i~ doyumu ilzerine yapmis oldugu
arasurmarnn sonucunda, ogretrnenler i~ ve niteligine iliskin beklentilerinin duzeyini
"cok" olarak ifade ederken, gerceklesme duzeyini "az" olarak ifade etmistir,
Ogretmenler, ucrete iliskin beklentilerini "cok yuksek" duzeyde ifade ederken,
b-

gerceklesme duzeyini az olarak belirtmislerdir. Ogretmenler, is doyumu etkenlerinde
gelisme ve yiikselme olanaklarma iliskin beklentilerini "cok" olarak ifade ederken,
gerceklesme duzeyini "az" olarak belirtmislerdir,

Miniba~ (1990), ozel ve devlet okullarmda gorev yapan ogretmenlerin i~
tatmini duzeyi ve bu duzeyin frustrasyon karsismda gosterilen tepki tipi ve ogresyon
yolu ile iliskisinin incelendigi bu arasnrmada asagidaki sonuclara ulasnustir: Ozel
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ilkokullarda gorev yapan ogretmenlerin cesitli boyutlardaki is tatmini diizeyleri, devlet
ilkokullanndaki ogretmenlerden daha yuksektir. Yuksek ve du~iik i~ tatmin duzeyi
gosterilen frustrasyon karsismda gosterdikleri tepki tipi ve ogresyon yonu acismdan
karsilastmldigmda farkh davrarus sekilleri ortaya koydugu belirlenmistir,

Celik

(1987), teknik ogretmenlerin

i~ doyumsuzlugu

ve ogretmenlikten

aynlmalanna etkisi isimli arastirmasiyla ogretmenlik yapan ve teknik ogretmenlikten
aynlan

teknik

ogretrnenlerin

ucretten

doyumsuzluk

duyduklan,

bunu

sosyal

konumdan, gelisme ve yukselme olanaklanndan duyulan doyumsuzluklar izlemistir.
Teknik ogretmenlerin ogretmenlikten aynlmalannda isten duyduklan doyumsuzlugun
onemli etkisi olmustur.

2.9.3. i~ Doyumuyla ilgili Yurtdisr Cahsmalar

Obermestik ve Jones (1992), tmiversite ogrencisi olup aym zarnanda cahsan
47'si daha fist statude, 18'i de daha d~iik statude olmak uzere toplam 65 kisi ile bir
arastirma yaprmslardtr. Bu arastirmada fist statude cahsanlann is doyumunun, dusuk
statude cahsanlara gore daha yuksek oldugunu, aym zarnanda bu cahsanlann ilk is
yillannda da is doyumunun daha fazla olduguna yonelik bulgular elde etmislerdir.

Rabin ve Zeiner (1992), israil'de 70 kadm, 17 erkek sosyal cahsma uzmamyla
yaptiklan arastirmada hizmet sureleri arttikca i~ doyumunun da arttigma <lair bulgular
elde etmislerdir. Aynca is ortammda atilgan davranan kisilerin, is doyumlarmm atilgan
davranmayanlara gore daha fazla oldugu bulunmustur.
<,.

Sarason (1971), hicbir beklenti olmaksizm 5 yil ve daha fazla ogretmenlik
yapmis olan kisilerin meslege ilk basladiklan yillarda aldiklan zevk, heyecan, istek ve
basan duygusunu, daha sonralan alamaz hale geldiklerini vurgulamaktadir,

Bu

cahsmanm neticesi okulun odul yapisi, ogretmenlerin kendi i~ doyum ve basansi ile
aym paralelde olmadigmi gostermektedir. Buradaki doyum ile korelasyon onemli
boyutta degildir.

64

Edward A. Holdaway (1978), ogretmenlerin isleri ve is kosullan ile ilgili
doyum derecelerini olcmusttlr. Bu arasnrma Herzberg'in Cift Faktor Kurarmna iliskin
goruslerinden hareket edilerek gelistirilmistir, Aynca universitede cahsan memurlar,
ogretmen cemiyetleri, Amerikan Eyalet Kuruluslan ile gorttsulmustur. Eide ettigi
bulgulardan i§ guvencesi,

maas, izin ile ilgili durumlarda doyum orarurun yuksek

oldugunu bulmustur.

Schwab ve Menaman (1977), de ya§ ile deneyimin i§ doyumu ile iliskisini
ortaya cikarmaya cahsan bir arasnrmada bu degiskenler arasmda yuksek iliski
bulmustur. Bu arastirmarun bir diger sonucu yash iscilerin gene iscilere nazaran daha
fazla is doyumuna sahip oldugunu gostermistir.

Butler (1987)' in, yapmis oldugu arasnrmada: Sosyal Hizmet gorevinin anlarru
ve cesitliliginden dolayi, isten aynlma ve su an cahstiklan

iste karsilasnklan

zorluklardan dolayi doyumsuzluk yasadiklanm bulmustur.

Tieman (1989), damsmanlann

stres

ve

i§

doyumunu

incelemistir,

Damsmanlann ise katilma konusunda isteksiz olduklanm bulmustur,

Brown(1997), okumayi gelistirme ogretmenleri arasmda onderlik uygulamalan,
i~ doyumu ve liderlik faaliyetleri arasmdaki iliskiyi incelemek amaciyla 231 ogretmen
uzerinde yapmis oldugu cahsma sonucunda §U bulgulan elde etmistir:
1. Okumayi gelistirme ogretmealeri,

liderlik uygulamalan

ve is doyumu

arasmda onemli bir iliskinin oldugunu ortaya koymuslardir.
2. Okumayi gelistirme ogretmenlerinin

dogal doyumlan,

dogal olmayan

doyumlarmdan daha yuksektir,
3. i§ doyumu, derece, cinsiyet ve ogretme durumuyla iliskilidir,
4. Belirli liderlik uygulamalan, egitim yih en yuksek egitimsel derece, egitim
icinde cahsilan yillar ve ogretmenin ogretme durumu ile iliskilidir.
5. Bu arastirma ile elde edilen veriler, okumayi gelistirme ogretmenlerinin
%92'sinin sunus yapma, personel gelistirme, meslektaslarla cahsma yapma ve diger
cesitli liderlik uygulamalarmda etkin, mesgul olduklanm desteklemektedir.
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Reynolds(l997)'m yaptigi arasnrma, Orta Atlantik okul sistemindeki temel okul

yonetimine dayanan ilkogretim okullarmdaki ogretmenlerin karar almaya kanhm
duzeyi ile is doyumu arasmdaki iliskiyi incelemektedir. Arasnrmarun amaci karar
almada asil ve istenen kanhmm olculeri ve bunlann aynhklanni karakterize etmek ve
aralanndaki iliskiyi i§ doyumuna gore incelemektir. Arastmnaya 516 ogretmen
katilrrustir. Bu arastirmada kararlara katihm duzeyi ne kadar yi.iksekse, i§ doyumu,
takim doyumu ve arnaclan benimseme duzeyi de o kadar yi.iksek bulunmustur.

Gorrow(l997),

ilkogretim okullarmdaki 3. ve 5. siruf ogretmenleri uzerinde

yapmis oldugu arasnrmada ogretmenlerin i§ doyumu ile okullann performansi
arasmdaki iliski arastmlrmsnr, Buna gore yi.iksek performans seviyesindeki okullarda
cahsan ogretmealerin, dusuk performans seviyesindeki okullarda cahsan ogretmenlere
gore daha fazla i§ doyumuna sahip olduklan gorulmustur.

Hutchison(1997),

i§ doyumu ile beceri gelistirme ve kurumsal destek

arasmdaki iliskiyi arastmmstir. Sonuclar ortaya koymustur ki belirli bir beceri
gelistirme stratejileri ile i§ doyumu arasmda hicbir iliski yoktur. Kararhhk ise i§
doyumu icin smirh bir tahmin edilebilirlik saglamaktadir. Ynksek i§ performansi,
yi.iksek seviyede denetimci destegi ile ve kurumsal seviyede ise yonetimsel basan ile
odullendirmek ve yeni becerileri denemek icin cesaret saglamakla iliskilidir.

Ulriksen(1997),. ogretmenlerin is doyumunu veya doyumsuzlugunu arasnrmak

icin Herzberg tarafmdan gelistirilen ve 16 neden iceren soru formunun uygulanmasi ile
§U sonuclan elde etmistir: Ogretmenlerin i§ doyumunun en basta gelen nedenleri,
tanmma, basan, kendi kendine cahsma oldugu bulunurken; i§ doyumsuzlugunun en
basta gelen nedenleri ise yonetim ve dogal insan iliskileridir.

- Patrick(1997), Evlilik ile i§ doyumu arasmdaki iliskinin arastmldigi cahsma

sonucunda is doyumu ile evlilik tatmini arasmda anlamh bir iliski oldugunu bulurken; i§
doyumu ile cinsiyet arasmda hicbir iliski bulamamistir. Aynca evlilik hayatmdaki
tatminsizligin, hem erkek hem de kadmlar uzerinde i§ hayatmda da doyumsuzluga
neden oldugunu bulmustur.

66

Evans ve Maas (1969), Herzberg etmenlerinin i~ doywnu ya da
doyumsuzlugunun kaynagi olma durumlanru arastirmalanna konu alrmslardir. 1259
ogretmeni kapsayan arastirma bulgulanna gore; ogretmenler, Herzberg etmenlerinden
ilerleme dismdaki tum etmenleri hem doywnun hem de doyumsuzlugun bir kaynagi
olarak gormektedirler. Arastirmada, bazr ogretmenlerin onemli bir doyurucu ya da
doywnsuz olarak gordukleri bir etmene, diger bazi ogretmenler tepkisiz kalrmslardir.

Sergiovanni ve Carver (1973), illinois'de 1593 ortaokul ogretmeni ile
yineledigi bir diger arasnrmasmda, ilk arasnrmayi ynksek derecede destekler bulgular
elde etmistir, Bulgular acik olarak, ogretmenlerin gtrvenlik ve sosyal duzeyde iyi
doyum elde ettiklerini, diger ust duzeyli gereksinim alanlannda ise anlamh diizeyde en
az doyum elde ettiklerini gostermektedir. Saygi gereksinimi duyan ogretmenlerin bu
gereksinimleri giderilince, ust duzeyli basamaklara ve kendini gerceklestirmeye
yonelecekleri beklenebilir. Boylece ust

duzeyli gereksinimlere gudulenmis

ogretmenler, okulun amaclanna ulasmak icin etkinliklerde bulunarak ust duzeyli
gereksinimlerini doyurabilirler. Aynca alt duzeyli gereksinimlerin ise, okulun amaclan
ile hicbir ilgisi olmadigi saptanrmsnr,

Thomas Sergiovanni (1967)'nin, Herzberg kurarmna dayah bir diger
arastirmasmda ogretmenlerin is doyumu etkenlerine iliskin duygulan ol9iilm~tiir.
Etkenlerden baztlan yuksek, bazilan dii~iik deger olarak bir biri icine girmeyen iki
gruba aynlmisnr. i~ doywnu etkenlerinden anlamh derecede yuksek olanlar tarunma,
basan ve sorumluluktur. Bunlardan anlamh derecede dtlstik bulunanlar ise, iisteler ve
deneklerle bireysel iliskiler, teknik denetim, okul politikasi ve yonetimi ile ozel
yasamdir.

Ostraff (1992),j~gorenlerin doyumu ile isle ilgili tutumlar (ise baghlik, uyurn
ve psikolojik stres) ve performans arasmdaki iliskinin arastmlmasiru konu alrrustir.
Arastirma icin 298 okuldaki 13.808 ogretmen, 352 mudur ve 24.874 ogrenciden i~
doyumu ve tutumla ilgili veriler toplanustir. Yapilan analizler sonucunda daha
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doyumlu isgorenleri olan orgutlerin, dab.a az doyumlu isgorenleri olan orgutlere gore
dab.a etkili olduklan sonucuna vanlrmsur,

Worklif e Report (1992), ogretmenlerin doyum ve streslerinin incelenmesini

amac edinmistir, Kanadah Ogretmenler Federasyon'unun Kanada'daki 17.000
ogretmene anket ve 223 ogretmene gorusme teknigi uyguladigi belirtilmektedir. Bir
onemli bulgu olarak su sonuca ulasilnustir, 90k yaygin bir sekilde ogretmenlerin
islerinden hoslandtklandir. Ogretmenlerin %90'a yakin bir kismi ogretmen olmaktan
gurur duyduklanrn belirtmis ve ogretmenligin 90k degerli bir uzmanhk alam oldugu
gorusunde birlesmislerdir. Ogretmenlerin %90'dan fazlasi ogrencilerin kendilerine
guvendigini, saygi duydugunu belirtirken ancak yansi toplum tarafmdan kendilerine
saygi gosterildigini hissettiklerini belirtmistir, Arastirmada ogrenci ile olumlu
iliskilerinin ogretmenlerin dab.a 90k doyumunu gosteren bir etken oldugu bulunmustur.
Arastirma is yiikii ve zamana bakarak, stresin en genis ortaya 900~ nedeni olarak
yoneticilerin yardtm ve desteklemedeki eksikligi ile disiplin sorunlanm belirlemistir.
Biiyiik bir cogunluk okulun gelismesinde elestiriler ortaya koymuslardir.

Horner (1982), arasnrmasmda devlet okullarmdaki ogretmenlerin is doyumunu

ve dolayisiyla is verimini etkileyen degiskenlerin hangisi oldugunu bulmayi
.

t

amaclarrustir. Bu amacla Illionis'de tesadii:fii omeklemle secilen 547 ogretmene anket
uygulanmisnr. Sonucta okullarm bulundugu bolgelerin ogretmelerin i~ doyumlan
iizerinde en yiiksek etkiye sahip oldugu 60 ve daha iistii yas ile 21 yildan dab.a fazla
kideme sahip olan ogretmenlerin dab.a fazla is doyumuna sahip olduklan saptanrrustir.
Aynca ogretmenlerin %90'rnrnnislerinden doyum sagladiklan da saptanrmsnr.

Fleming (1982), ogretmenlerin mesleki duzeyi, is cevresinin karmasikhgi ve

bunlarm is doyumu iizerindeki etkisi arasmdaki iliskilerin dogasuu incelemeyi
amaclanustir. Bu amacla olcme amaci olarak Corwin (1966)'nin Mesleki Oryantasyon
Olcegi ve Okulun Cevresel Karmasikligi Olcegini rastgele bir omeklemle secilen kirsal
ve sehir alanlarmdaki ilkokul ogretmenlerine uygulamistir. Fleming'in elde ettigi
sonuclan iki maddede ozetleyebiliriz: Okulun cevresel karmasikhgmm seviyesi ve is

68

doyumu arasinda anlamh bir iliski bulunmustur. Mesleklesme seviyesine bagh

1~

doyumunda ise anlamli bir iliski bulunamarmstrr.

Kreis (1982), il

merkezindeki lise ogretmenlerinin algilanan insan

gereksinimleri hiyerarsisinin karsilanmasi ile i~ doyum- dereceleri arasmdaki iliskiyi
arastirmayi amaclanustir. Bu amacla i~ doyum indeksinde (Braytield ve Rothe: 1951 )
bu anketi Amerika Birlesik Devletlerinin guneydogusunda bulunan genis bir bolgeden
I

secilen 18 liseden 900 ogretmene uygulamisnr. Arastirma sonucunda elde edilen
bulgular ise; i~ doyumu ve ihtiyaclan karsilama arasmda bir iliski olmasma ragmen,
ihtiyaclann mutlaka hiyerarsiye uygun bir sekilde karstlanmadrgmi ortaya koymustur.
Arasnrma sonuclan ayru zamanda i~ doyumunun bireylerin isleri aracihgryla
karsilamaya 9al1~tlg1 ihtiyaclann karsilanmasma bagh oldugu fikrini de desteklemistir.
Ogretmenin istekleri ile isleri yoluyla elde ettikleri arasmdaki uyum arttikca i§
doyumlan da artar.

Rippe

(1983), Nebraska'daki devlet okullarmdaki okul yoneticileri ve

ogretmenleri acismdan i~ doyumu, rol catismasi ve rol belirsizligi arasindaki iliskiyi
belirlemeyi amaclanustir. Bu amacla Nebraska'daki devlet okullarmdan elde edilen
omekleme bu ii«;

degisken arasmdaki iliskiyi belirlemek amaciyla bir anket

uygulannusnr. Arastirma sonucunda su sonuclar elde edilmistir: Ilkokul
ogretmenlerinde lise ogretmenlerinden daha fazla i~ doyumu ve daha az diizeyde rol
catismasi ve rol belirsizligi goriilmii~. Lise mudurlerinde ilkokul mudurlerinden
daha ynksek seviyede rol causmasi goriilmii§tiir.30 yasmdan daha fazla olan
profesyonel egitimcileri 30 yasm altmdakilerden daha yuksek seviyede i~ doyumu
gostermislerdir. i~ doyumu hem ogretmenler hem de okul yoneticileri tarafindan elde
edilen yiikselmeyle artis gostermistir.

Borg (1991), ilkokul ogretmenlednln mesleki stres ve stresin nedenlerini
arasnrrmstir. Arastirma sonucunda ogretmen stresine etki eden dort faktoru
belirlemistir: (1) Ogrencilerin kotu davranislan, (2) zamani kaynak yetersizligi, (3)
mesleki kabul ihtiyaclan ve (4) zayif iliskiler, Aynca i~ doyumu, meslege baghhk ve i~

69

stresi arasmdaki iliskiyi incelemistir. Sonucta, ogrencilerin koti.i davramslanmn
ogretmen stresi uzerinde en onemli etkiye sahip olan faktor oldugunu belirtmistir.

Lukaszewski

(1991),

Zihni

stres,

i~

doyumsuzlugu

ve

yasam

doyumsuzlugunun ilk ve ortaokul ogretmenleri tarafmdan algilanma derecesini tespit
etmeyi amacladigi arastirmasmda; 10 okuldan 266 ogretmene meslek iliskileriyle ilgili
22 soruluk bir anket uygularmsnr. Bu arastirmanm sonuclanna gore, is iliskilerinde il9
iklim cesitliligi ortaya cikrmsnr. Bunlar: Yetki-Kontrol, Basan-Anmm ve Baglann-Es
Destegi'dir. Aynca arastirma bulgulan is doyumsuzlugunun, yasam doyumunu
etkiledigini ve yas ile cinsiyetin zihni stres iizerinde etkili oldugunu ortaya cikarrmstir.

McCormiek ve Solman (1992), ogretmenlerin i~ stresi ve is doyumu acisindan
sorumluluklanna olan tutumlanru incelemek amacryla arasnrmayi gerceklestirmistir,
Arasnrma sonucunda; ilk ve orta kademedeki ogretmenlerde farkh seviyelerde stresin
oldugu ortaya cikrmsnr. Aynca ogretmenler sorumluluklanmn ozellikle kotu ogrenci
davrarnslan ile basa cikmada strese neden olduklanru da belirtmislerdir.

Taylor ve Tashakkori (1995), ogretmenlerin karara katilmasi, yeterlilik duygulan
ve is doyumlan arasmdaki iliskiyi incelemek amaciyla yaklasik 10.000 ogretmen
uzerinde bir tarama cahsmasi yaprrustir. Sonucta; karara kanlmanm ogretmenlerin i~
doyumu ve yeterlilikleri iizerindeki en iyi belirleyici olmadigi bulgusu elde edilmistir.

Tiikenmi~likleilgili Yurt i~i ve Yurt Dssmda Yapilan Arasnrmalar

2.9.4. Tukenmislikle ilgili K.K.T.C'nde Yapdan Cahsmalar

K.K.T.C'de yapilan cahsmalar icerisinde tukenmislik konusu ile ilgili bir
arasnrmaya rastlanamarrusur.
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2.9.5. Tfikenmislikle Ilgili Tiirkiye'de Yapdan Cahsmalar

Tukenmislik ile ilgili arastirmalar Freudenberger (1974), tarafmdan baslatilrrus
ve gunumuze kadar cesitli meslek gruplan uzerinde onu ortaya cikaran degiskenler
incelenmistir. Maslach ve Jackson (1978:99) tarafmdan avukatlar uzerinde, Maslach ve
Pines (1979:5) tarafmdan cocuk bakicilan uzerinde, MC Carty (1985:305) tarafmdan
psikiyatri hemsireleri tizerinde, Storlie (1979:2108) ve Dolan (1987:3) tarafmdan
hemsireler uzerinde, Armour ve arkadaslan (1987:3), Todd ve William (1988:65) ve
Bryne (1991:583) tarafmdan ogretim elemanlan uzerinde arastmlrmstir. (Dursun,2000)

Ozer (1998), tarafmdan yapilan "Rehber Ogretmenlerin Tukenmislik Duzeyi

Nederileri ve Cesitli Degiskenlere Gore

incelenmesi" admi tasiyan arastirmarun

bulgulan soyle ozetlenmektedir. Rehber ogretmenlerin %13'tinde duygusal tukenmislik,
%24'tinde kisisel basansizhk seklinde tukenmislik ve % 2'sinde de duyarsizlasma
seklinde tukenmislik gorulmustur. Medeni durum degiskenine gore hem duygusal
tukenmisligin, hem de kisisel basansizhk seklindeki tukenmisligin bekar ogretmenlerde,
evli ogretmenlere kiyasla anlamh duzeyde fark olusturdugu ortaya cikrmstir.

Dolunay (2002), arastirmasinda, Kecioren ilcesindeki genel liseler ile teknik-

ticaret- meslek lisesi cgretmenlerinin yas, cinsiyet, medeni durumu, cocuk sayisi,
hizmet suresi ve sosyo ekonomik duzey gibi degiskenlere gore tukenmislik duzeyinin
saptanmasi ve karsilastmlmasmi amaclarmstir, Arastirmanm evrenini Kecioren
ilcesindeki 13 genel lisede ve 7 teknik- ticaret- meslek lisesinde gorev yapan toplam
1462 ogretmen olusturmaktadir.Arasnrma kapsamma sistematik omekleme yontemi ile
366 ogretmen almrmstir. Veriler arastirmaci tarafmdan Maslach tukenmislik ve
sosyodemografik bilgilerin yer aldigi soru forumlannm gozlem altmda uygulanmasiyla
toplanarak, SPSS ile analiz edilmistir. Arastirma grubunun genel tukenmislik puanlan
arasmda toplam hizmet suresi, ogretmenfik yapmalannm temel nedenleri, meslegi
isteyerek secme, meslegi kendine uygun bulma, meslegi uygulamadaki verim duzeyi,
mesleki gelecegi degerlendirme, ustlerinden takdir gorme durumu, meslegin toplumda
hak ettigi yeri bulmasi , egitim sisteminden memnun olma durumu, ayhk net gelir ve
gelecege iliskin gruplar arasmda istatistiksel olarak anlamh bir farkhhk saptanrmstir.
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Cam (1991), Maslach Tukenmislik envanterini Turkce'ye 9evirerek gecerlik ve
giivenirlik acismdan smanusur. Cahsmaya 276 hemsire, denek olarak katilrmsnr.
Aracm gecerligi icin deneklerin arkadaslanna da basvurulmus olup iki grup arasmda
anlamh bir fark bulunamarmstir. Giivenirlik katsayilan; Kuder-Richardson 20 formulu
ve yanya bolme teknigi ile hesaplanmis olup, anlamh duzeyde olduklan saptannustir.
Sonne olarak bu konu onlem ve tedbirler ahnmasi acismdan onemlilik tasir. Elde edilen
bulgular MBI'run gecerligi ve guvenirligi yeterli duzeyde oldugunu gostermektedir,
MBI, bu amacla kullarulabilir bir olcum araci olarak gorulmektedir.
Dursun(2000), ogretmenlerde tukenmislik ile yukleme bicimi, cinsiyet, egitim
duzeyi,

hizmet

suresi

degiskenleri

arasmdaki

yordayici

iliskileri

incelemeyi

amaclamaktadir. Arastirma grubu, Trabzon il merkezindeki cesitli liselerde gorev
yapan ve arastirmaya gonullu olarak kanlan 188 erkek, 112 bayan olmak Iizere toplam
300 ogretmenden olusmustur. Ogretmenlere; Papatya (1987) tarafmdan Tukce'ye
uyarlanan "Yukleme Bicimi Olcegi", Tumkaya (1996) tarafmdan Turkce'ye uyarlanan
"Ogretmen Tukenmisligi

Olcegi" ve cesitli degiskenler hakkinda bilgi toplamak

amaciyla arastirmaci tarafindan hazirlanan "Kisisel Bilgi Formu" uygulanmisnr. Elde
edilen bulgular ise; hizmet suresi ve genel-ozel yukleme biciminin ogretmenlerde ise
bagh stresle basa cikma konusundaki tukenmisligi tek baslanna yordadiklanru, hizmet
suresi ve genel yiiklemeler arttikca tukenmisligin daha fazla yasandigim gostermistir,
Ogrcncilere yonelik tutumlar konusundaki tukenmisligi; cinsiyet, egitim duzeyi ve
icsel-dissal yukleme bicimlerinin tek baslarma yordadiklan bulunmustur. Bayan, e~itim
duzeyi yuksek ve dissal yukleme yapan ogretmenlerde tukenmislik daha yogun
yasanmaktadir.

Egitim

duzeyi ve hizmet

suresi degiskenlerinin

ayru zamanda

ogretmenlerde i~ doyumu konusunda gorulen tukenmisligi de tek baslanna yordadiklan
bulunmustur, Egitim duzeyi arttikca, hizmet suresi azaldikca tukenmislik daha 90k
yasanmaktadir.

Hicbir degiskenin gorulen idari destek konusundaki tukenmisligi

yordamadigi bulunmustur.
Y erlikaya(2000), arastirmasmda, tukenmislik duzeyi ile degiskenler arasmdaki
iliskiler incelenmistir. Arastirmada aynca tukenmislige neden olan nitel faktorler de
ortaya cikanlmaya cahsilmisur. Bu arastirma, 2000 yilmda Erzurum ilinde ilkogretim
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okullannda

gorevli toplam 76 denek uzerinde gerceklestirilmistir.Bu cahsmada,

tukenmislik duzeyi ile cesitli degiskenler arasi iliskiler incelenmistir. Kurulan
hipotezlere iliskin elde edilen bulgular ozet olarak sunlardir: Gorev yerleri (koy-sehir),
cinsiyet, alan mezunu olup olmama, haftahk toplam cahsma saati, medeni durum
bakrmmdan smif ogretmenlerinin tukenmislik duzeyleri arasmda anlamh bir fark
saptanmamrstir. Mesleki kidem bakimmdan, 0-1 yil arasi gorev yapan ogretmenlerde,
6-10 yil arasi gorev yapanlara oranla duyarsizlasma daha yuksek bulunmustur.
Mesleginde mutsuz olan simf ogretmenlerinde duyarsizlasma, duygusal tukenmislik ve
kisisel basansizhk boyutlanndaki tukenmislik daha yuksek bulunmustur. Mesleki i~
verimini kotii ve orta olarak degerlendiren suuf ogretmenlerinde, iyi ve cok 1y1
degerlendirenlereoranla tukenmisligin her iiy boyutu daha yuksek saptanmisnr.

Girgin (1995), .ilkokul ogretmenlerinde meslekten tukenmislige etki eden
faktorleri irdelemek ve tukenmisligi olcmek uzere gelistirilen Maslach Tukenmislik
Envanterinin uyarlamasmi yapmak: amaciyla

arastirmayi gerceklestirmistir.

Arasnrmaya Izmir Metropol alarundan, farkh sosyo ekonomik diizeylerden 23,
metropol dismdan 1 5 olmak uzere toplam 38 okul katrlmisnr. 253'il kadin 148'i
erkek, 401 kisi kanlrmstir. Cahsma sonucunda duygusal tukenmeyi (EE) etkileyen
faktorler: Okuldaki konum (yonetici-ogretmen) meslegi surdurme nedeni, mesegi
isteyerek secip secmeme, meslektaslanndan destek, iistlerden takdir gorme durumu,
meslegin toplumda hak ettigi yeri bulup bulmadrgi kamsi, egitim sistemden memnun
olup olmama olarak: bulunmustur. Duyarsizlasma (DP) alt boyutunu etkileyen
degiskenler: Cinsiyeti, cahsma yili, meslegin toplumda hakettigi yeri bulup bulmadigi
konusundaki karular, egitim sisteminden memnuniyet durumu metropolde cahsilan
sosyo-ekonomik duzeydir. Kisisel basarul' A) puaruru etkileyen etmenler ise: Cahsma
yih, okuldaki konum, meslegi surdurme nedeni, iistlerden takdir gorme durumu,
cahsilan sosyo-ekonomik duzey olarak: saptannusnr. Tum bunlarm yarunda yas,
meslegi kendine uygun bulma, mesleki gelecege bakis, cahsilan ortamdan
memnuniyet durumu turn tukenmislik alt boyutlanni etkilemektedir. Metropol
alanmda cahsan ogretmenler ile metropol alan dismda hizmet veren ogretmenlerin
tukenmislik puanlan arasmda anlamh farkhliklara rastlanamarrusnr. Aynca cahsma
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sonucunda Maslach Tukenmislik Envanteri (MBi) ogretmen formunun uygulanabilir
oldugu kamsma da vanlmistir.

Baysal (1995), lise ve dengi okul ogretmenlerinde meslekten tukenmislige etki

eden faktorleri incelemistir, 551 ogretmen uzerinde cahsmisnr. Arasnrma sonucunda;
ogretmenlerin MBI Ed-Formu'ndan aldiklan

tukenmislik puanlan

aritmetik

ortalamalan farkmm, her u9 olcek icinde anlamh bulunmadigi degiskenler ise, cahsilan
lisenin metropol alarunda olmasi ya da olmamasi, medeni durum, cocuk saytsi, brans,
smiftaki ortalama ogrenci sayisi, ogretmenlerin sosyo-ekonomik duzeyi, ayhk gelir,
meslegi isteyerek secip secmeme durumu, meslegin toplumda hak ettigi yeri bulup
bulmamasi, mesleki gelisime katkida bulunacak bir cahsmanin olup olmamasi gibi
degiskenlerdir,

Izgar(2000), okul yoneticilerinin duygusal tukenme, duyarsizlasma ve kisisel

basan boyutlarmda yasadiklan tukenmislik dtizeylerinibelirlemek ve onlarm sorunlanru
daha iyi tarumalarma yardimcr olarak, islerinde verimli ve basanli olmalarma katkida
bulunmayi amaclamistir. Arastirmamn evrenini Aksaray, Nevsehir, Nigde, Karaman ve
Konya illerinde bulunan ilk ve orta dereceli okul yoneticileri; omeklemi ise tesadufi
kume ornekleme yontemiyle secilmis 420 okul mudtlrti olusturmustur, Arastirmanm
bulgulan, genel karuyla tutarh olarak, okul yoneticilerinin belli bir oranda tukenmislik
yasadiklanm ortaya koymustur. Arasnrmanm omeklemine giren okul yoneticileri, her
u9 alt boyutta da (duygusal tukenme, duyarsizlasma ve kisisel basan boyutlannda) orta
duzeyde tukenmislik yasamaktadirlar. Arastirmada okul yoneticilerinin tukenmislik
""

duzeylerinin cinsiyetlerine gore anlamh olcude farkhlasip farkhlasmadigi incelenmistir.
Sonuclar tukenmislik ile cinsiyet arasmda anlamh iliski oldugunu ortaya koymustur.
Duygusal tukenme alt boyutunda, anlamh olmamakla beraber, kadm yoneticilerin erkek
meslektaslanndan daha yuksek duzeyde tukenmislik yasamaktadirlar, Duyarsizlasma alt
boyutunda da durum aymdir, yani kadm okul yoneticilerinin tukenmislik duzeyi daha
yuksektir. Kisisel basan alt boyutunda ise cinsiyeti kadm olan okul yoneticileri erkek
meslektaslanndan anlamh duzeyde daha yuksek kisisel basanda dusme hissi
yasamaktadirlar. Bu sonuclar kadm okul ycneticilerinin basan algilannm erkek
meslektaslanndan daha dii~uk oldugunu gostermektedir. Bu arastirma okul
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yoneticilerinin yaslan ile tukenmislik duzeyleri arasmda anlamh iliski oldugunu ortaya
koymustur

Ormen (1993), "Tukenmislik duygusu ve ycneticiler ilzerine bir uygulama"
isimli arastirmasmda §U sonuclara ulasnustir. Kisisel seviyede bazi kisilik ve ozgecmis
ozelliklerinin tukenmislige katkida bulundugu ortaya cikmrstir. Kisinin gene,
tecriibesiz, kendine guveninin yetersiz, aile baglannm zayif, amaclanmn belirsiz oldugu
durumlarda tukenmisligin yiiksek oldugu gorulmustur.

Sucuoglu

ve Kuloglu

(1996), ozel egitim ogretmenleri ile ilkokul

ogretmenlerinin tukenmislik duzeyleri arasmda fark olup olmadrgim ve ogrermenlerde
tukenmislige etki eden etmenleri, 199 ozel egitim ogretmenleri ile 112 ilkokul
ogretmeni ilzerinde incelemistir. Arastirmada Maslach Tukenmislik Envanterini
kullanmisnr. Sonuclar, iki grup ogretmenin toplam tukenmislik puanlan arasmda
anlamh fark olmadrguu, ancak: ilkokul ogretmenlerinin kisisel basan puanlannm ozel
egitim ogretmenlerinden daha fazla oldugunu gostermistir. Tukenmislik, cinsiyet, yas
ve cahsilan sure degiskenleri acismdan degerlendirilmis ve bu degiskenlerin alt olcek
puanlarmda etkili degiskenler oldugu bulunmustur. Aynca ozel egitim ogretmenlerinin
toplam tukenmislik ve alt olcek puanlannm cahsilan cocugun ozur turu ve ogretmenin
aldig: egitim ile iliskili olmadigi da bulunmustur.

Tiimkaya(l996),

ogretmenlerdeki

tnkenmislik

konusunu

incelemistir,

-·""<

Tukenmislik ile birlikte.Xiorulen Psikolojik Belirtiler", kullandiklan "Basa cikma
davramslan'' ve "Meslek ile cahsma kosullan" da arastmlrmstir. Bu arastirmaya ilkokul,
ilkogretim okulu, ortaokul ve lise ogretmenlerinden olusan toplam 22 ogretmen
kanlrmsnr. Arastirmada; sosyo-demografik degiskenlerle, gorulen psikolojik belirtiler
ve basa cikma davramslan yontmden ogrctmen tukenmisliginde bir farkhlasma, olup
olmadigim ortaya koymak: ve ogretmen tukenmisligi ile ilgili meslege ve cahsma
kosullanna

bagh

degiskenleri belirlemek amaclanrmsnr.Arasnrma sonucunda

tukenmislik ile cinsiyet, yas, ogrenim derecesi, calisilan okul, okuldaki gorevi, cahsma
yih ve okulun SED'i gibi sosyodemografik degiskenler arasmda anlamh bir fark oldugu
gorulmustur. Cinsiyet, yas, medeni durum, ogrenim derecesi, cahsilan okul, cahsma yih,
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brans ve okulun SED'inin psikolojik belirtiler ile (strese karsi olumsuz tepkiler) anlamh
farkhhklar gosterdigi gozlenmistir,

Ogretmenlerde "Tukenmislik" ve "Psikolojik Belirtiler" ile basa cikma da; her
gece 8-10 saat veya 10 saatten fazla uyuma; uykusuzluk, alkol kullanma, oburluk,
istahsizhk, sigara icme, mufettise acilma, hobiler, TV. izleme, basagnsi, yuksek
tansiyon, soguk algmhgi, mide agnsi, kalp rahatsizhklan, evlilik sorunlan, yalmzhk
hissi, cinsel sorunlar, depresyon, kendini birakma, sinirlilik, tatil yapma, mesleki
tartismalara katilma, kosma, aerobik, genel egzersizler, yfuiime, bisiklete binme ve
derin nefes alma egzersizleri gibi davraruslarla onemli iliskiler oldugu anlasilmisnr.
Ogretmenlerin meslek ve cahsma kosullanna iliskin degerlendirmelerinde kalabahk
simflarda cahsmayi, iste yukselme olanaklanrun olmamasim, yonetimden yeterli destek
gormemelerini ve ucret yetersizligini olumsuz kosullar olarak bildirirlerken, islerinin
sikici olmamasim, meslektas destegini denetimin asm olmamasiru, ogrencinin derse
ilgisini ve cahstiklan okuldan memnuniyetlerini olumlu kosullar olarak bildirmislerdir.
Meslege ve cahsma kosullanna iliskin gorev algisi, i~ degistirme istegi, iste yukselme
olanagi ve cahsilan okulun SED'i gibi degiskenlerin tukenmislikle iliskili oldugu
gozlenmistir.

Murat (2000), yardun mesleklerinde yaygm olarak gorulen tukenmisligin snuf
>

ogretmenlerinde 10 yilhk meslek surecinde nasil bir gelisim gosterdigini ve aynca
tukenmislik uzerinde cinsiyet, mezun olunan okul tilrii, cahsma suresi, cahsilan yerlesim
birimi, mufettis ve okul yoneticilerinden takdir gorme durumu, ekonomik durumlanm
degerlendirme, mesleki yeterliklerini algilama, ogrencilerle iletisim kurma becerilerini
planlama ve meslektaslan ile uyumlanm algilama degiskenlerinin etkilerini incelemeyi
amaclarrustir. Arasnrma, Diyarbakir ilinde gorev yapan arastirmaya gonulltt olarak
katilan 401 smif ogretmeninden olusmaktadir, Tukenmisligin gelisim haritasmm
cizilmesi amacma yonelik bulgular genel olarak degerlendirildiginde; duygusal, kisisel
basansizhk ve duyarsizlasma seklindeki tukenmisliklerin yaklasik 4. yildan itibaren
ortaya cikmaya basladiklan, yine tumunde de 8. yilda dii~mti~ oldugu gorulmektedir.
Cinsiyet ve mezun olunan okul degiskenleri bakimmdan ise gelisim, tukenmisligin ti9
alt boyutunda da farkli bir seyir izlemektedir. Siruf ogretmenleri arasmda duygusal ve
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kisisel basansizlik

seklindeki tukenmislik

duzeyleri acismdan; cinsiyet, mezun olunan

okul, hizrnet suresi, cahsilan yerlesim birimi, mufettis ve okul yoneticilerinden
gorme durumu, ek:onomik: durumlanru
ogrencilerle

iletisim

degerlendirme,

k:urma becerilerini

algilama

mesleki yeterlik:lerini algilama,
ve meslektaslan

algtlama degiskenlerine

gore istatistik:sel olarak: anlamh farkhhklar

ogretmenleri

duyarsizlasma

arasmda

seklindeki

tukenmislik

ise; mezun olunan okul, mufettis ve ok:ul yoneticilerinden
yeterlilik:lerini
rneslekteslan

algtlama,
ile uyumlanru

ogrencilerle

iletisim

ile uyumlanru
saptannustir.

Simf

duzeyleri acismdan

tak:dir gorme durumu, mesleki

k:urma

algilama degiskenlerine

tak:dir

becerilerini

gore istatistiksel

algilama

ve

olarak: anlamli

farkmdahk saptannusnr.

Kmlmaz,

Celen, Sarp (2003), MEB'nm periyodik: olarak: duzenledigi "Ok:ul

Saghg; Formatorluk Kursuna" katilan 43 ilkogretim ogretmeninin tukenmislik duzeyini
saptamak: amaciyla gerceklestirilmistir, Dar k:apsamh bir arasnrmadir. Cahsmada,
arastirma grubunun duyarsizlasma yonunden en iyi, duygusal tukenme yonunden en
kotu durumda olduk:lan saptanrrustir. Arastirma grubunun yas, cinsiyet, mezun olunan
ok:ul, toplam hizrnet suresi, cahsilan kurumdaki hizrnet suresi, cocuk sayisi, mesleki
verim duzeyini degerlendirme, ders verilen ortalama simf mevcudu gibi ozelliklerinin
tukenmislik duzeyini etkilemedigi, ancak, medeni durum, ogretmenlik meslegini yapma
nedeni, ogretmenlik: meslegini secme nedeni, meslegi kendilerine uygun bulma durumu,
mesleki acidan gelecegi degerlendirme durumu, cahsma ortarm, memnuniyet durumu,
ustlerinden tak:dir gorme durumu, meslegin toplumdaki hakkettigi yeri bulma durumu,
egitim sisteminden memnuniyet durumu gibi ozelliklerinin ise, tukenmislik duzeyini
etkiledigi saptannnsnr. Aynca, arasnrma grubunun duyarsizlasma ve kisisel basan
puanlan farkh parametrelerden etkilendigi, birbirlerinden bagnnsiz olarak: degistigi
gozlenmistir,

Torun (1995), "Tukenmislik, aile yapisi ve sosyal destek: iliskilerini inceleme"

isimli arastmnasmda su sonuclan elde etmistir: Ailede uyum artnkca ve sosyal destek
cogaldikca stresin olumsuz sonuclanndan biri olan tukenmislik azalmaktadir. Cocuk
sayisi arttikca baskalanna ilginin amp kanhgm azalmasi; evlilerde baskalanna ilginin
daha yuksek duzeyde olmasi tukenmislik aile yapisi iliskisini ortaya koymaktadir,
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Duygusal tukenme yonunden gruplar arasmda herhangi bir farkhhga rastlanmamasma
karsm, tukenmisligin canhhk suresi, gelir duzeyi, cocuk sayisi, cinsiyet, medeni durum
ve iinvan degiskenleri uzerinde etkili oldugu anlasilmaktadir.

Ensari ve Tuzcuogfu (1996), yapmis olduklan "Marmara Universitesine Bagh
Fakultelerde

Gorev

Yapan

Yonetici

ve

Ogretirn

Elemanlannm

Meslekten

Yilgmhklarmda (Burnout) Kisilik Ozelliklerinin Rolu" adim tasiyan arasnrmalannda

§U

sonuclara ulasrruslardir: a- Yoneticilerde yilgmhk, ogretim personeline gore daha azdir,
b- Kisilik ozellikleri ile yilgmhk ve tiirleri arasmda iliskiler vardir, Bu iliskiler
genellikle yoneticiler ve ogretim personelinde

farkh sekillerde belirmektedir,

c-

Yilgmlik Demografik ozelliklerinden; 1- medeni durum, cocuk sayist, okuldaki esas
gorev, bu gorevdeki hizmet suresi, bir ogretim yihnda dogrudan sorumlu oldugu
ogrenci sayisi degiskenlerine gore farkhhk gostermektedir, 2- Y ~' cinsiyet, simdiki
esle kac yildir evli oldugu, kac cocugu ile birlikte yasadigi, almmis olunan en yuksek
akademik derece, bu giine kadar gorev yaptig; ogretim duzeyi, kac yildir egitim
alarunda cahsmakta oldugu degiskenlerine gore farkhlasmamaktadir,

3- Yilgmhgm

demografik ozelliklere gore farkhlasmasmda yonetim gorevinin etkisi (ortak etki)
yoktur.

Sucuoglu, Akeamete

ve Kaner (2001), ozel egitim alanmda cahsan

ogretmenlerin i§ doyumlannm ve kisilik ozelliklerinin normal egitim alarunda cahsan
ogremenlerle karsilastirmali olarak incelenmesi ve bu iki temel degiskenin tukenmisligi
yordayip yordamayacagmm belirlenmesi arasnrmamn amacim olusturmustur. Bu amac
dogrultusunda asagidaki sorulara yarut aranrmstir:
1. Engelli olmayan cocuklarla cahsan ogretmenler (EO<;O) ile engelli cocuklarla
cahsan ogretmenlerin (E<;<;O) tukenmislik, i§ doyumu duzeyleri ve kisilik ozellikleri
farkhlasmakta midir?
2. Engelli ve engelli olmayan cocuklarla cahsan ogretmenlerin tukenmislik ve i§
doyumu duzeyleri ile kisilik ozellikleri; yas, cinsiyet, medeni durum, egitim sekli ve
gorev suresine gore farkhlasmakta nudir?
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3. Ogretmenlerin tukenmislik diizeyleri, i~ doyumu duzeyleri ve kisilik ozellikleri
arasinda bir iliski var midir?
4. Engelli ve engelli olmayan cocuklarla cahsan ogretmenlenn is doyumlan ve
kisilik ozellikleri onlann tukenmislikleriniyordamakta rmdir?

S0nu9 olarak, bu arastirmada tukenmislik, i~ doyumu ve kisilik ozellikleri
arasmda iliski oldugu gozlenmistir. Tukenmislik ile i~ doyumu arasmda yuksek ve ters
yonde bir iliski oldugu; is doyumu arttikca tukenmisligin azaldigi, ise katilunm her iki
grup ogretmende de duygusal tukenme ve toplam tiikenmeyi yordayabilecegi
bulunmustur. Bu bulgular, gerek engelli olmayan gerekse engelli cocuklarla cahsan
ogretmenler icin uygun i~ kosullannm olusturulmasi ve tukenmisligi azaltici tedbirler
almmasi acismdan onemlidir.

Ergin (1992), doktor ve hemsireler uzerinde yaptigr arasnrmalarda su sonuclara
ulasrrusnr. Kadmlar erkeklere oranla daha fazla tukenmislik duygusu icindedir.
Cahsma suresi arttikca tukenmislik azalmaktachr.

2.9.6. Yurt Dismda Yaptlan Bazi Arasnrmalar

Kremer ve Hofmann (1985), yapmis olduklan cahsmada ogretmenlerin
tukenmislik diizeyleri ile mesleki kisilikleri arasmda onemli olcude olumsuz iliski
oldugunu ortaya koymuslardir. Fakat kisiligin gii9lii olmasinm tukenmisligi engelleyen
bir faktor mil oldugu, ya da kisiligin zayif olmasmm tukenmislik sendromunu artrrarak,
yavas yavas bir coznlmeye mi sebep olacagi yeterince acik degildir, Kisilik yapismm
tukenmisligi nasil etkiledigi ortaya konulmarmstir,

Hughes ve digerleri (1987), yaptiklan arastirmada kendine giiveni daha
yuksek, disa donuk ve duyarh kisilige sahip ogretmenlerin tukenmislige karsi daha
dayamkh olduklanm, bask! altmda cahsirlarken kisisel basarma duygulanm
koruyabildiklerini, buna karsihk duygusaltiplerin yuksek duzeyde tukenmislige musait
olduklanni bulmuslardir.
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Mc Guire (1975), Bardo ( 1979), Sparks (1979) ve Gold (1985), tarafindan
yapilan arastirmalarda, egitim ortammda tukenmislige yol acan etkenler incelenmistir.
Sonucta i§ atmosferi, zorlayici-yikici ogrenciler, yetersiz iicret, ogretmenlerin snuf
icindeki kontrolunu kaybettigi inaner, birlikte karar alma eksikligi, okul icindeki zayif
iliskilerin tukenmislige neden oldugu bulunmustur.

Corkery (1994), ogretmenlerin 9grencilerde gorulen bazi

davrams

bozukluklarma karsi gosterdikleri hosgoru ile tukenmislik arasmdaki iliskiyi, yas,
mesleki deneyim, egitim duzeyi, ogretim yaptiklan diizey, mevcut pozisyonda cahsma
sureleri gibi bazi demografik degiskene gore incelemistir. Yapilan analizler sonucunda;
ogretmenlerin yasi, egitim duzeyi, ogretim yaptigi okulun duzeyi, deneyimleri ve
mevcut

pozisyonda

calisma

surelerinin tukenmislikleri ile

anlamh

iliski

gostermediklerini ortaya koymustur. Ancak okulun sosyoekonomik durumu ile
ogretmealerin gosterdigi hosgoru duzeyi ve ogret;melerin irklan ile hem tolerans
duzeyleri hem de tukenmislik duzeyleri arasmda anlamh iliskili bulunmustur, Zenci
ogretmenlerin duygusal tiik:enme ve duyarsizlasmaboyutlannda beyazlara gore daha az
tukenmislik yasadiklan, ayru zamanda yanhs olarak nitelenen davraruslara karsm daha
hosgorulu olduklan arastirmarunbulgulan arasmdadir.

Farbegr'e (1984) gore, ogrencilerin disiplin problemleri, asm kalabahk
sunflar, fazla burokratik is, dusuk ucret, terfi etme guclukleri, mudur ve idarecilerin
desteginin olmamasi ile toplumun elestirileri gibi stresler ogretmenlerde tukenmislige
yol acmaktadir.

De Robbio (1995), yaptigi cahsmada "orta ogretim duzeyinde cahsan
ogretmenlerde tukenmisligin, kisisel ve mesleki ozelliklerle iliskisini, tukenmislik ve
strese neden olan degiskenleri" belirlemeye cahsnustir. iki asamada gerceklesen
arastirmarun ilk asamasmda 3 78 ogretmcnc demografik bilgi formu ile birlikte MBI,
ikinci asamada tukenmislik duzeyi yuksek bulunan ogretmenlere Blase Ogretmen Stres
Envanteri uygulanustir. Elde edilen bulgular yas, cinsiyet, cahsilan okul duzeyi gibi
degiskenlerin tukenmislikle iliskisini ortaya koymustur. Bu degiskenler ozellikle MBI'
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in duyarsizlasma alt boyutunda anlamh farkhhklara yol acarken, duygusal tiikenme ve
kisisel

basan

alt boyutlarmda

herhangi

bir farkhlasmaya

neden

olmanustir.

Ogretmenlerin tukenmislik yasamalanna neden olan degiskenler ise; disiplin, 90k fazla
burokratik is, burokratik engeller, du~tik ucret, ogretmenin kendisine ve meslegine
karsi yapilan saygisizhklar olarak belirlenmistir.

Sarros (1988), yaptigi arastirmada

okul mudurlerinin

tukenmisliginin,

duygusal tukenme ve duyarsizlasma boyutlarmda ortalama duzeyin altmda, kisisel
basan boyutunda ise orta duzeyde oldugunu ortaya koymustur.

Chesnutt (1997), ogrermenlerin tukenmislik duzeyleri ile almis olduklan destek
iliskisini inceleyen cahsmasmda, tukenmisligin boyutlanmn; destek agmm genisligi,
saglanan destekten alman doyum ve destegin miktan ile iliskili oldugunu belirlemistir,
Cinsiyet ve yas, hem saglanan destek oruntiisunun yapisi hem de tukenmislikle iliskili
bulunmustur, Cahsmanm sonuclan sosyal destek ve tukenmislik arasmda negatif bir
iliski

oldugunu

ortaya

koymustur,

Arastirma

bulgulan

yonetici

destegi

ve

meslektaslardan saglanan destek ile duygusal tiikenme ve duyarsizlasma arasmda ters
yonde bir iliskiyi ortaya koymustur. Arastirma aynca, kadmlann duygusal tukenme
duzeylerinin
ogretmenlerin

erkeklere oranla daha yuksek oldugunu, 45 yas ve altmda olan
bu yasm i.izerindekilere oranla daha fazla duygusal tiikenme ve

duyarsizlasma yasadiklanru belirlemistir.

Sermon (1994), yas, cinsiyet, cahsma suresi ile orta ogretimde gorev yapan
ogretmenlerin tukenmislik di.izeyleri arasmdaki iliskiyi incelemistir. Arastirmaya 169
ogretmen katilrmstir. Arastirmanm bulgulan duygusal tiikenmenin orta duzeyde, ancak
duyarsizlasma ve kisisel basanmn dusuk oldugunu ortaya koymustur. Yas, cinsiyet ve
cahsma yih gibi demografik degiskenlerle tukenmislik arasmda iliski bulunmamistrr.
Orta ogretim di.izeyinde gorev yapan ogretmenlerde rol catismasi ile duygusal tukenme
ve duyarsizlasma arasmda ters yonde bir iliskili bulunmustur. Roi belirsizligi ile
tukenmislik arasmda ise iliski bulunmarmstir.
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Kantas ve Eleni (1997), "Yunanh Ogreunenlerde Mesleki Tukenmislik:
Maslach Tukenmislik Envanterinin Gecerligi" admi tasiyan arastirmalannda, 220
ogretmen tizerinde Maslach Tukenmislik Envanterinin gecerlik ve guvenirligini test
etmisler, Maslach ve Jackson tarafindan bulunan sonuclara benzer sonuclar
bulmuslardir. Arastirma sonucunda envanterin yapismm arastirmamn yapildigi ulkenin
kulturunden etkilenmedigi gorulmustar. Arastirmada aynca, Yunanli ogretmenlerin
mesleki memnuniyetleri ile tukenmislik dtizeyleri arasmdaki iliskilere baknuslardir.
Yunanh ogretmelerin, duygusal tukenme ve duyarsizlasma boyutlarmda diger
illkelerdeki meslektaslanndan daha

dtlstik dtizeyde tukenmislik yasadiklan

belitmislerdir. Arastirma sonucunda; gene ogretmenlerin duygusal tiikenme
dtizeylerinin yash ogretmenlere gore daha yiiksek oldugu, ilkokul ogretmenlerinin
ortaokul ogretmenlerinden daha fazla kisisel basanda dusme hissi yasadiklan, yine
ilkokul ogretmenlerinin duyarsizlasma dtizeylerinin ortaokul ogretmenlerinden daha
yiiksek oldugu bulunmustur.

Hodge, Jupp ve Taylor (1994), muzik ve matematik ogretmenlerinin
tukenmislik dtizeylerini incelemislerdir. Sonuc olarak, muzik ogretmenlerinin
matematik ogretmenlerinden daha fazla stres yasadiklanm, isle ilgili stres ve
baskalannm tutumlanndan daha fazla etkilendiklerinibulmuslardir.

Singh ve arkadaslari (1998), yiiksek ogretim kurumlarmda cahsan ogretim
uyeleri tizerinde yaptiklan

arastirmalannda, odul ile tukenmislik iliskisini

arasnmnslardir. Arasnrmarun bulgulan odul ile mesleki tukenmislik arasmda yuksek
dtizeyde iliski bulundugunu gostermistir. Surekli kadroda cahsanlann tukenmislik
dtizeyleri orta duzeyde bulunurken, gecici kadroda cahsanlann tukenmislik dtizeyleri
yiiksek dtizeyde bulunmustur. Arasnrmamn bulgulanna gore, odill eksikligi
tukenmisligi artiran bir faktordur.

Daly (1992), resmi okul yoneticilerinin tukenmislik duzeylerini gorev yapilan
okulun turu ve ogrenci sayisi acismdan karsilastmlmasmm amaclandigi calismada,
yoneticilerin tukenmislik belirtilerini olumsuz benlik, dusmanhk duygusuna kapilma,
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yabancilasma, geri cekilme, icine kapanma bashklan altinda incelenmistir. Sonucta
okulun tfuii ve buyuklugunun, tukenmislik duzeyi acismdan anlamh bir farklihk
olusturmadigi gorulmustur, Arastirmaya 450 okul yoneticisi kanlrmstir.
Gold. Roth, Wright ve Michael (1991), ogretmenin yasmm, cinsiyetinin, evli

olup olmamasmm, aym okulda calistig; surenin, cahstigi s1IDf duzeyinin, aldigi
egitimin ve cahsma siiresinin; Perlman ve Hartman (1982, s. 283) ise ogrencilerle not
ve sinavlar nedeni ile cikan catismalann ogretmenlerin tukenmislikleri ile ilgili
degiskenler olduklanru belirtmislerdir.

Blase (1984), ogretmenlerin stresli olduklannda kullandiklan basa cikma

davraruslanru incelemistir. Bunun sonucunda ogretmenlerdeki negatif davraruslann;
ise devamsizhk, sigara icme, uyusturucu ve alkol kullanma, pozitif davranislann ise;
hobileri ve eglenceye ait aktiviteleri oldugunu bulmustur.
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BOLUM

m

3. YONTEM

3.1. ARA~TIRMANIN MODELi

Bu arastirmada iliskisel tarama modeli kullamlrrusnr. Ogretmenlerin; is doyumu
ile mesleki tukenmislikleri arasmdaki iliskiler, i~ doyumu beklenti duzeyi ile i~ doyumu
gerceklesme duzeyi arasmdaki farklar hizmet suresi, okuldaki gorev, meslegi isteyerek
ya da istemeden secme, cinsiyet, mezun olunan okul gibi degiskenler acismdan ve
tukenmislik duzeyi de yine ayru degiskenler acismdan incelenmistir.

Bir birini etkileyebilecek iki farkh durum arasmdaki iliskiler cesitli degiskenler
cercevesinde

incelendigi icin bu arasnrmamn

modeli iliskisel taramadir(Gencer,

2002:38).

3.2. EVREN VE ORNEKLEM

Bu arastirmarun evrenini, 2005-2006 ogretim yilmda, K.K.T.C devlet okullarma
bagh ilkokul ve anaokul ogretrnenleri olusturmaktadir. Evrenin tumune ulasmak zaman
ve mali olanaklar nedeniyle mumkun olmadigmdan oransiz kilme omekleme yontemi
ile 56 tane ilkokul secilmistir. Evreni olusturan 1233 ogretmenden 819'una olcme araci
verilmis ve bunlardan 547'si saghkh bir sekilde geri donmustur. Tablo l 'de okullara
gore ogretmenlere verilen ve toplanan anket sayilan verilmektedir.
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Tablo:1 Verilen ve Alman Anket Sayis;
Anket Uvzulanan ilkokullar
Akdogan Dr. Fazil Kucuk Ilkokulu
Esref Bitlis Ilkokulu
Alasva Ilkokulu
Dortyol Ilkokulu
Alanici Ilkokulu
Tatltsu Ilkokulu
Sht, Osman Ahmet Ilkokulu
Gazi Ilkokulu
Karakol Ilkokulu
Sht. Osman Ahmet llkokulu
Sht.Mustafa Kurtulus ilkokulu
Gazi Marif Anaokulu
GUvercinlik ilkokulu
inonu ilkokulu
Gecitkale llkokulu
Gonendere ilkokulu
Ulukisla Ilkokulu
Serdarlt Ilkokulu
Akova Ilkokulu
SUtlUce ilkokulu
Turkmenkoy ilkokulu
Yildmm Ilkokulu
Caglayan Ilkokulu
Sht, Mehmet Eray Ilkokulu
Atatiirk ilkokulu
9 Eylul Ilkokulu
Alaykoy llkokulu
Bahkesir ilkokulu
Arabahmet Ilkokulu
Gonyeli Ilkokulu
Dr. Fazil Kucuk ilkokulu
Sht. Ertuzrul Ilkokulu
Sht. Dogan Ahmet
Deairmenlik ilkokulu
Hasnolat ilkokulu
Dikmen ilkokulu
Lapta Ilkokulu
Sht. Hasan Cafer ilkokulu
Tepebesi ilkokulu
Karaoglanozlu Ilkokulu
Alsancak ilkokulu
I

Verilen
Anket

Alman
Anket
22
21
14
13

8
11
21
16
13
21
11
4

8
8
10

10
9
9

4
2
8
3
12
21
31
32
11
9
16
31
10
37
19
11
13
16
21
16
10
11
18

7
12
9
9
6
9
15
6
9
15
7
4

8
7
8
10
8
7
3
2
5

3
9
14
19
22
9

6
10
20
10
10
9
11
11
12
16
11
7
9

9
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Tablo l'in devami
23 Nisan llkokulu
Esentepe llkokulu
Ozgurluk ilkokulu
Zumrutkoy ilkokulu
Letke Istiklal ilkokulu
Fikri Karayel llkokulu
Aydmkoy ilkokulu
Bans ilkokulu
Kurtulus Ilkokulu
Gemikonagi ilkokulu
Dipkarpaz Ilkokulu
Y edikonuk ilkokulu
Buyukkonuk ilkokulu
Mehmetcik llkokulu
Ziyamet ilkokulu
Toplam

46
10
15

24
7
12
7
12
16
10

9
15
18
12
11
23
10
18

9
3
13
16
819

9
18
5
13
3
2
6
10
547

3.3. OL<;MEARA~LARI

Arasnrma konusu ile ilgili gerek yurt icinde gerekse yurt disinda yapilan
cahsmalar taranarak: konu ile ilgili olcekler incelenmistir. incelenen bu olceklerden
Gen<;er'in(2002:40),

T.C'de

Ilkogretim

ve

Ortaogretim

kurumlarmda

cahsan

ogretmenlere uyguladigi olcek uzerinde bir takim cahsmalar yapilrrusnr.

Ogremenlerin i~ doyumunu olcmek icin gelistirilen olcegin kapsam gecerliligi
Gencer tarafmdan olculmustur. Bu olcegin saghkh bilgiler toplamaya elverisli olup
olmadigmi smamak: icin 50 ogrctmen uzerinde bir uygulama yapmisnr. Uygulama
sonucunda

ogretmen is doyum olceginin acik, anlasihr ve durumu yansiuci oldugu

gorulmustur, Y aptlan analizler sonucunda ogretmen is doyumu olceginin Cronbach
Alpha degeri 0.88 bulunmustur.

Anket forumlan daginlmadan once Milli Egitim ve Killtiir Bakanhgmdan onay
almrmstir. Anketin uygulanabilirligini gosteren onay ekler kismmda sunulmustur.

Ekler kismmdaki anket formunda belirtildigi gibi Gencer tarafmdan gelistirilen
i~ doyum olcegi "meslegin niteligi, ucret ve sosyal hak:lar, cahsma sartlan, bireyler arasi
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iliskiler, ogrenciler ile iliskiler, gelisme ve yukselme olanaklan"

olmak uzere 6

bolumden olusmakta ve bu alt bolumde toplam 25 madde bulunmaktadrr. Her bir
maddenin karsismda "beklenti duzeyi" ve "beklentinin gerceklesme duzeyi" olmak
tizere iki bolum yer almaktadir. Her bolumde ise "hi9, az, orta, 90k, tam" olmak uzere 5
secenek yer almaktadrr.

i~ doyumu olceginin i~ doyumunu saghkh bir sekilde

olcebilmesi icin, i~ doyumu olceginde yer alan 6. sorudan elde edilen verilerin
rakamlan ters cevrilmistir, Burada i~ doyumu olceginden elde edilen verilerin du~uk
cikmasi i~ doyumunun dusuk, verilerin yuksek cikmasi i~ doyumunun yuksek, verilerin
orta duzeyde cikmasi i~ doyumunun orta duzeyde oldugunu gosterir,

Eklerde sunulan anket formunda belirtildigi gibi tukenmisligin olculmesi icin
Maslach tarafmdan gelistirilmis olan 22 maddeden olusan Maslach Tukenmislik
Envanteri(Malach Burnout Invertory- MBI) kullamlrrustir.Bu envanter u9 alt olcekten
olusmaktadir. Bunlar: Duygusal Tukenme (EE, 9 madde), Duyarsizlasma (DP, 5
madde) ve Kisisel Basarul' A, 8 madde). Duygusal tukenme alt olcegi, kisinin asm
yuklenilmis olma duygulanm tammlar. Duyarsizlasma alt olcegi, kisinin hizmet
verdiklerine karsi kati insani olmayan, duygudan yoksun davramslanm tammlar. Kisisel
basan alt olcegi ise, isteki yeterlilik ve basan dugulanm tarumlartf'am, 1992)

, Maslach tukenmislik Envanteri 7'li likert tipi bir olcektir. Kisisel basan alt
olceginden alman puan dusuk duzeyde, duygusal tukenme ve duyarsizlasma alt
olceklerinden ahnan puan ise yuksek duzeyde olmasi tukenmisligi gosterir. Her bir alt
olcekteki orta duzeyler ise orta derecede tukenmislik anlanum verir. Maslach
tukenmislik olceginden elde edilen verilerin, genel olarak tukenmisligi olcebilmesi icin
kisisel basan alt olceginde yer alan sekiz sorudan (4,7,9,12,17,18,19ve 21. sorular) elde
edilen verilerin rakamlan ters cevrilmistir. Bunun icin bu sorular degerlendirilirken;
elde edilen verilerin du~uk cikmasi kisisel basanmn yuksek, tukenmisligin dusuk;
verilerin yuksek cikmasi kisisel basanrun dtistik, tukenmisligin yuksek, verilerin orta
duzeyde cikmasi kisisel basanmn ve tukenmisligin orta duzeyde oldugunu
gosterir(Gen9er,2002:41).
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Arastirmada kullamlan diger bir arac ise, arastirmaci tarafindan gelistirilmis
olan bilgi formudur. Bu forum, ogretmenlerin cinsiyet, yas, mesleki hizmet suresi,
okuldaki gorev, meslegi isteyerek ya da istemeden secme, mezun olunan okul, cahstrgi
okul tilril, calisma saati gibi degiskenlere gore durumlanm

belirlemek amaciyla

duzenlenmis bir bilgi formudur.

3.4. VERiLERiN <;OZUMLENMESi

Olceklerden elde edilen veriler SPSS paket programma aktanlnustir. Elde edilen
verilerle t test, F test, korelasyon analizi, Scheffe ve Anova yapilrmsur.
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BOLUMIV
BULGULAR VE YORUMLAR
4.1. ARASTIRMA GRUBUNUN GENEL OZELLiKLERi
Tablo 2: Arasnrma Grubunun Yas Durumu

YAS

N

ORAN
(%)

20-26

116

21,2

27-35

201

36,7

36-45

197

36,0

46-55

31

5,7

56 ve iistii

2

,4

Toplam

547

100,0

Tablo 2'ye bakildigi zaman arastirmaya katilan cgretmenlerin yaslanna gore
dagihrru belirtilmektedir. Buna gore arastirma grubundan 116 kisi 20-26 yaslan arasmda,
201 kisi 27-35 yaslan arasmda, 197 kisi 36-45 yaslan arasmda, 31 kisi 46-55 yaslan
arasmda, 2 kisi de 56 ve ustu yastadir,
Sekil 1: Arasnrma Gubunun Ya~ Grubuna Gore Dagd1m1

0,4°/o,

20-26
• 27-35
D 36-45

36,0%

D 46-55
36,7%

• 56 ve ustu

89

Sekil

l 'de

deneklerin

ya~

grublarma

gore

dagilmn

ytizdelik

olarak

gortllmektedir.Cizelgeden de anlasilacagi iizere omekleme giren deneklerin cogunlugunu
(%36,7) 27-35 yas grubu olusturmaktadir, En az yiizdeyi ise (%0,4) 56 ve iistU yas grubu
paylasmaktadir.

Tablo 3: Arasnma Grubunun Mezun Oldugu Okul Durumu
MEZUN OLUNAN OKUL

N

ORAN
(%)

AtatUrk Ogretmen Koleji (AtatUrk Ogretmen Akademisi)

408

74,6

Bir Universitenin Suuf Ogretmenligi Bolumi;

9

1,6

Bir Universitenin Smif Ogretmenligi Dismdaki Egitim Fakiiltesi

71

13,0

Bir Universitenin Egitim Fak. Bagh Olmayan Bolumu

37

6,8

Diger

22

4,0

Top lam

547

100,0

Tablo 3'e bakildigi zaman deneklerin mezun olunan okullara gore dagihmlan
gorulmektedir. 408 kisi AtatUrk Ogretmen Akademi'sinden , 9 Kisi bir iiniversitenin suuf
ogretmenligi bolumunden, 71 kisi bir iiniversitenin smif ogretrnenligi dismdaki egitim
fakiiltesinden, 37 kisi bir iiniversitenin egitim fakiiltesine bagh olmayan baska bolumunden
ve 22 kisi diger olarak belirtilen bolumden mezun olmustur,
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Seki) 2: Arasnrma Grubunun Mezun Olunan Okula Gore Dag1hm1

a Atatork
13,0%

• S1nlf

Ogretrren Koleji

0. B

1,6%

o

S1ntf 0.8. D~1ndaki Egitim
FakOltesi

o Egitim Fak.

Bagi! Olmayan

Bolo mo
• Diger

Sekil 2'den anlasilacagi uzere arasnrmaya katilan ogetmenlerin yansmdan
fazlasmi (%74,6)'sm1 Ataturk Ogretmen Akademisi mezunu olanlar olusturmaktadir, En
dusuk yuzdeyi ise (o/o4) diger olarak belirtilen daha farkh bir bolumden mezun olan kisim
olusturmaktadir.

Tablo 4: Arasnrma Grubunun Cinsiyet Durumu
ciNsiYET

N

ORAN
(%)

Erkek

216

39,5

Kadm

331

60,5

Top lam

547

100,0

Tab lo 4 'te orneklemin cinsiyete gore dagihrru verilmistir, Buna gore arastirmaya
216 erkek, 331 kadm ogretmen katilrmsur.

91

Seki) 3: Arasnrma Grubunun Cinsiyete Gore Dag1hm1

11 Erkek

• Kadtn

Sekil 3' den anlasilacagi ilzere arastirmaya katilan ogretmenlerin yandan fazlasi
(%60,S)'i kadm (%39.S)'i erkektir.

Tablo 5:Ara~tirma Grubunun Okul Tiiriine Gore Durumu
ORAN

OKULTURU

N

Devlete Bagh llkokul

530

96,9

Devlete Bagh Okul Oncesi Egitim Okulu

17

3,1

Toplam

547

100,0

(%)

Tablo 5'te arastirma grubunun gorev yaptigi okul tilrilne gore dagihnu verilmistir.
Ankete katilan 530 ogretmen devlete bagh ilkokullarda, 17 ogretmen ise devlete bagh ana
okullannda gorev yapmaktadtr.
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~ekil 4: Arasnrma Grubunun Okul Tiiriine Gore Dag1hm1

3,1%
Ill! De\Aete Bagh llkokul
• De\Aete Bagh Okul
Oncesi Egitim Okulu
96,9%

Sekil 4'e bakrldrgi zaman arastirma grubunun buyuk cogunlugunu (%96,9)
devlete bagh ilkokullarda gorev yapan ogretmenler olusturmaktadir. Devlete bagli okul
oncesi egitim okullannda gorev yapan ogretmenler ise dusuk bir yuzdeyi (%3 .1)
paylasmaktadu.

Tablo 6: Arasnrma Grubunun Kideme Gore Durumu
KID EM

N

ORAN
(%)

5 Ytl ve Daha Az

138

25,2

6-10 Ytl

105

19,2

11-15Y1l

170

31,1

16-20 Ytl

78

14,3

21-25 Y1l

52

9,5

26 Y tl ve Daha Fazla

4

,7

547

100,0

Toplam

Tablo 6'da arasnrma grubunun mesleki kidemlerine gore durumlan belirtilmistir.
Arastirmaya kanlan 138 kisi 5 yrl ve daha az ogretmenlik yapmis, 105 kisi 6-10 yil
ogretmenlik yaprms, 170 ogretmen 11-15 ytl ogretmenlik yaprms, 78 kisi 16-20 yil
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ogretmenlik yapmis, 52 kisi 21-25 yil ogretmenlik yapnus, 4 kisi ise 26 yil ve daha fazla
ogretmenlik yaprmstir.

Sekil 5: Arasnrma Grubunun Kideme Gore Dag1hm1

9,5% 0,7%

II 5 YII ve Daha Az.
• 6-10 YII
D 11-15 Y1I
D 16-20 Y1I

• 21-25 Y1I

31,1%

Sekil 5'ten

D 26 Y1I ve Daha F azla

anlasilacagi uzere arastirma grubunun kideme gore dagihm

ytizdesinden en buyuk pay1(%31,l) 11-15 yil kideme sahip ogretrnealer olusturmaktadir.
En dusuk yuzdeyi

ise(%0,7) 26 yil ve daha fazla kideme

sahip ogretmenler

olusturmaktadir.
Tablo 7: Arasnrma Grubunun Okuldaki Gorevine Gore Durumu
ORAN

OKULTURU

N

Simf Ogretmenligi

336

61,4

Ozel Ders Ogretmenligi

211

38,6

Top lam

547

100,0

(%)
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Tablo Tye bakngirmz zaman ogretrnenlerin okuldaki gorevlerine gore dagihrru
verilmistir. Arastirmaya katilan 336 ogretmen siruf ogretmenligi, 211 ogretmen ozel ders
ogretmenligi yapmaktadrr.

Sekil 6: Arastmna Grubunun Okuldaki Gorevine Gore Dagd1m1

m Sin1f Ogretmenligi
• Ozel Ders Ogretmenligi

Sekil 6'dan anlasilacagi gibi arastirma grubunun yandan fazlasm1(%6l,4) smrf
ogretmenligi, (%38,6)'sm1 ozel ders ogretmenligi yapan ogretmenler olusturmaktadir,

Tablo 8: Arasnrma Grubunun Okuldaki Saatlerine Gore Durumu
ORAN

<;ALISMA SAA Ti

N

1-5

7

1,3

6-12

8

1,5

13-18

83

15,2

19-25

423

77,3

26 ve uzeri

26

4,8

Top lam

547

100,0

(%)

95

Tablo 8'de arasnrma grubunun okuldaki saatlerine gore durumu belirtilmistir.
Arastirmaya katilan 7 kisi 1-5 saat, 8 kisi 6-12 saat, 83 kisi 13-18 saat, 423 kisi 19-25 saat,
26 kisi 26 saat ve uzeri cahsmaktadir.

Sekil 7: Arasnrma Grubunun Cahsma Saatlerine Gore Dag1bm1

1.3% ,r1.s%

m 1-5
•6-12
D 13-18

D 19-25
• 26 ve Ozeri

77,3%

Sekil 7' den anlasrlacagi gibi arastirma grubunun cahsma saatlerine gore
dagrhmmdan en bUyiik pay1(%77,3) 19-25 saat, en dusuk pay1 (%1,3) 1-5 saat cahsan
ogretmenler almaktadir.

Tablo 9: Arasnrma Grubunun Y eniden Ayni Meslegi Secme Durumu
ORAN

YENiDEN

N

Evet

417

76,2

Hayir

55

10,1

Kararsizun

75

13,7

Top lam

547

100,0

(%)
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Tablo

9'da

arastirma

grubunun

yeniden

ayni meslegi

secme

durumu

belirtilmektedir. 417 kisi bu soruya evet, 55 kisi hayir, 75 kisi kararsiztm yarutuu vermistir,

Sekil 8: Arasnrma Grubunun Yeniden Ayni Meslegi Secme Durumuna Gore
Dagilum

13,7%
IE

fa.et

• Hayir

o Kararsmm

Seki} 8'den anlasilacagi gibi yeniden meslek secseydiniz ayni meslegi secer
miydiniz sorusuna yandan fazlas1(%76,2) evet yarntuu vermis, en az yilzdeyi ise (%10,1)
hayir yamtmr verenler olusturmustur.
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4.2 ARASTIRMA BULGULARI VE YORUMLAR
Bu bolumde olcme araclanndan elde edilen veriler analiz edilerek ulasilan
bulgular tablolar halinde yorumlanrmstir.

i~ doyumu olceginden elde edilen verilerin dusuk

cikmasi i~ doyumunun dusuk, verilerin yiiksek cikmasi i~ doyumunun yuksek, verilerin
orta duzeyde cikmasi i~ doyumunun orta duzeyde oldugunu gosterir,

i~ doyumu olceginden

birden bese kadar "hie, az, orta.cok, tam" secenekleri verilmistir. Bu puanlardan elde edilen
ortalamalar; 1.00 ile 2.50 arasi az, 2.51 ile 3.50 arasi orta, 3.51 ile 5.00 arasi yuksek olarak
degerlendirilmistir.

Maslach tiikenmislik ol9eginden elde edilen verilerin ortalamalarmm dusuk
cikmasi ogretmen tukenmisliginin dilsiik, yUksek cikmasi tukenmisligin yUksek, orta
cikmasi ise ogretmen tukenmisliginin orta oldugunu gosterir. Bulgulann, genel olarak
tukenmisligi olcebilmesi icin kisisel basan alt olceginde yer alan sekiz maddeden
(4,7,9,12,17,18,l9 ve 21. sorular) elde edilen verilerin rakamlan ters cevrilmistir. Bu
maddeleri degerlendirirken elde edilen verilerin dusuk cikmasi, kisisel basanrnn yuksek,
tukenmisligin dU~Uk, verilerin yuksek cikmast, kisisel basannm dusuk, tukenmisligin
yUksek, verilerin orta duzeyde cikmasi, kisisel basanrun ve tukenmisligin orta duzeyde

oldugunu gosterir.
Maslach tukenmisilik olceginde birden yediye kadar "hicbir zaman, 90k, nadiren,
bazen, genellikle, 90k sik, her zaman" secenekleri verilmis, bu seceneklere de sirasiyla
"1,2,3,4,5,6,7," puanlan verilmistir, Bu punalarda elde edilen ortalamalar 1 ile 2.75 arasi
az, 2,76 ile 4,00 arasi orta, 4,01 ile 7,00 arast yuksek olarak degerlendirilrnistir. CUnkU
"hicbir zaman" ve " 90k nadiren" "nadiren" ve "bazen" seceneklerinde ise orta duzeyde
olmasi beklenir. "genellikle", "cok sik" ve "her zaman" secenekleri ise yuksek duzeyde
tukenmisligi verir.
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4.2.1. ilkokul Ogretmenlerinin

i~ Doyum Gereeklesme ile Mesleki Tfikenmislikleri

Diizeyleri Arasmdaki Iliskilerle ilgili Bulgular ve Y orumlar

Arastirmanm birinci alt probleml.vilkokul ogretmenlerinin i~ doyum gerceklesme
ile mesleki tukenmislikleri arasmda iliski var rrudir?" seklinde belirlenmistir, Buna gore
elde edilen verilerin cozumlenmesi sonucunda asagidaki bulgular elde edilmis ve Tablo10' da gosterilmistir,

Tablo 10: ilkokul Ogretmenlerinin i~ Doyumu Gerceklesme Diizeyleri ile Mesleki
Ttikenmislik Diizeyleri Arasmdaki ili~ki

X

ss

sd

R

p

547

3,30

,518

546

-,385

,000*

547

2,50

,673

Gruplar

N

Gerceklesme Diizeyi
Tllkenmislik Diizeyi
*p<0,01

Tablo 10',dan goruldugu gibi ogretmenlerin is doyum gerceklesme ile mesleki
tukenmislikleri arasmda negatif bir iliski bulunmaktadir. r=-,385 olan bu iliski 90k yuksek
olmamakla birlikte orta duzeyde negatif bir iliski oldugunu gostermektedir. p=,05
anlamhhk duzeyinde bakildigmda bu iliskinin ,000 duzeyinde anlamh oldugu ve r2=(,385)2= 0,15 olduguna gore!§ doyum gerceklesme duzeyinin aciklamastndan tukenmisligin
0, 15 olarak etkilendigi gorulmektedir.

Bu bulgulara dayanarak i~ doyumu ile mesleki tukenmislik arasmda negatif
korelesyon oldugu soylenebilir. Y ani ogretmenlerin i~ doyum duzeyi arttikca mesleki
tukenmislik duzeyleri azalmaktadir. Mesleki tukenrnislik duzeyi azaldikca da i~ doyum
duzeyi dusmektedir.
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4.2.2. ilkokul Ogretmenlerinin i~ Doyum Beklenti Diizeyi ile Gereeklesme Diizeyi
Arasmdaki Iliskilerle ilgili Bulgular ve Y orumlar
Arasnrmarun ikinci alt problemi, "ilkokul ogretmenlerinin is doyum beklenti
duzeyi ile gerceklesme duzeyi arasmda iliski var midir?" seklinde belirlenmistir. Buna gore
elde edilen verilerin cozumlenmesi sonucunda asagidaki bulgular elde edilmis ve Tablo11 'da gosterilrnistir.

Tablo 11: ilkokul Ogretmenlerinin i~ Doyum Beklenti Diizeyi ile Gerceklesme Diizeyi
Arasmdaki ili~ki
X

ss

sd

R

p

547

3,97

,578

546

,302

,000*

547

3,30

,518

Gruplar

N

Beklenti Diizeyi
Gereeklesme Diizeyi
*p<0,01

Tab lo 11 'den goruldugt; gibi ogretmenlerin i~ doyum beklenti duzeyi ile
gerceklesme duzeyi arasmda pozitif bir iliski bulunmaktadir. r=,302 olan bu iliski 90k
yuksek olmamakla birlikte orta duzeyde pozitif bir iliski oldugunu gostermektedir, p=,05
anlamhhk dilzeyinde bakildigmda bu iliskinin ,000 duzeyinde anlamh oldugu ve
r2=(,302)2= 0,09 olduguna gore is doyum gerceklesme duzeyinin aciklamasindan
tukenmisligin 0,09 olarak etkilendigi gorulmektedir.

Bu arasnrmada ogretmenlerin i~ doyum beklenti duzeyinin ortalamasi 3,97, is
doyum gerceklesrne duzeyi ortalamasi 3.30 olarak bulunmustur, Ogretmenlerin genelinin i~
doyumu beklenti duzeylerinin yuksek oldugu fakat beklentilerinin gerceklesrne dtizeyinin
orta oldugu gorulmustur. Genel sonuc olarak i~ doyumun orta duzeyde oldugu soylenebilir.

Birlik (1999), ogretmenlerin mesleki doyumu ve egitim anlayislan uzerinde
yapmis oldugu arastirma sonucunda gorulmustur ki; gene ogretmenlerin asm beklenti
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icinde olmalan ise ilk girdiklerinde doyum dtizeylerini dtlsurmektedir. Gencer (2002),
ogretmenlerin

genelinin

i~

doyumu

beklenti

dtizeyinin

ytiksek

oldugunu

fakat

beklentilerinin gerceklesme duzeyinin az oldugu tespit etmistir,

4.2.3. ilkokul Ogretmenlerinin

Hizmet Siireleri ve Mesleki Tfikenmislik Diizeyi

Arasmdaki Farkla ilgili Bulgular ve Y orumlar

Arastirmamn li9Uncli alt problemi, "ilkokul ogretmenlerinin hizmet slirelerine
gore mesleki tukenmislik dtizeyleri arasmda fark var rmdir? " seklinde belirlenmistir, Buna
gore elde edilen verilerin cozumlenmesi sonucunda asagidaki bulgular elde edilmis ve
tablo-12'da gosterilmistir.

Tablo 12: ilkokul Ogretmenlerinin

Hizmet Siireleri ve Mesleki Tflkenmislik Dfizeyi
Arasmdaki Fark

Hizmet Siiresi

N

-

X

ss

5 Yd ve Daha Az

138

2,44

,704

6-10 Yd

105

2,49

,621

11-15 Yd

170

2,58

,707

16-20 Yd

78

2,52

,607

21-25 Yd

52

2,36

,663

26 Yd ve Daha Fazla

4

2,73

,589

Toplam

547

2,50

,673

F

p

1,199

0,308

Tablo 12'de gortildtigli gibi ogretrnenlerin hizmet sUrelerine gore genel
tukenmislik duzeyi ortalamalan kidemi az olandan baslayarak sirasiyla X=2,44, X=2,49,
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X=2,58, X=2,52, X=2,36, X=2,73 olarak gerceklestirilmistir. Bu ortalamalar arasmdaki
fakm anlamh olup olmadigi varyans analizi ile test edilmistir ve 1,199 sonucu elde
edilmistir. Eide edilen bu varyans degeri 0.05 duzeyinde anlamh degildir. Bu bulgulara
gore ogretmenlerin hizmet surelerine gore mesleki tukenmislik duzeyleri arasinda anlamh
bir fark olusmadigi soylenebilir.

Sekll 9: ilkokul Ogretmenlerinin Hizmet Siireleri ve Aritmetik Ortalamalari
Arasmdaki ili~ki Grafigi
5
4.5

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
5 Y1I ve 6-10 Y1I
Daha Az , "

11-15 Ytl 16-20 Ytl 21-'25 Y1I 26 Ytl ve
Daha
Fazla

Sekil 9' da Y atay eksen ilkokul ogretmenlerinin hizmet surelerini, dusey eksen ise
aritmetik ortalamalanm gostermektedir. 26 ve daha fazla yil gorev yapan ogretmenlerin
aritmetik ortalamalan(2,73) en yuksek, 21-25 yil gorev yapan ogretmenlerin aritmetik
ortalamalan(2,36) en dusuk degeri almaktadir.
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4.2.4. ilkokul Ogretmenlerinin

Okuldaki Gorevleri ile Tfikenmislik Diizeyleri

Arasmdaki Farkla ilgili Bulgular ve Y orumlar
Arastmnanm

dorduncu

alt problemi,

"Ilkokul

ogretmenlerinin

okuldaki

gorevlerine gore mesleki tukenmislik duzeyleri arasmda fark var rmdir? " seklinde
belirlenrnistir, Buna gore elde edilen verilerin coztimlenmesi sonucunda asagidaki bulgular
elde edilmis ve tablo-13 'da gosterilmistir.

Tablo 13: ilkokul Ogretmenlerinin

Okuldaki Gorevleri ve Mesleki Ttikenmislik

Diizeyi Arasmdaki Fark Smamasma ili~kin 't testi' Souuelari

Okuldaki Gorevi

N

X

ss

sd

t

p

Snnf Ogretmenligi

336

2,49

,649

545

,254

,800*

Ozel Ders Ogretmenligi

211

2,51

,711

*p>0,05

Tablo 13'de suuf ogretmenlerinin mesleki tukenmislik duzeyi ortalamasi X=2,49,
ozel ders ogretmenIJrinin mesleki tukenmislik duzeyi ortalamasi

x=

2,51 olarak

bulunmustur. Ortalamalar arasmdaki farkm anlamh olup olmadigi t testi ile yoklanmis ve t
degeri ,254 olarark bulunmustur, Bulunan t degeri 0,05 dilzeyinde anlamh degildir. Bu
bulgulara gore suuf ogretmenleri ile ozel ders ogretmenlerinin mesleki ttlkenmislik
duzeyleri arasmda anlamh farkm olmadtgi soylenebilir.
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Sekil 10: ilkokul Ogretmenlerinin Okuldaki Gorevleri ve Aritmetik Ortalamalari
Arasmdaki ili~ki Grafigi

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

Sm1f Ogretmeni

Ozel Ders Ogretmeni

Sekil lO'da Yatay eksen ilkokul ogretmenlerinin okuldaki gorevlerini, dusey
eksen ise aritmetik ortalamalanru gostermektedir. Ozel ders ogretmenlerinin tukenmislik
J

aritmetik ortalamalan 2,51, snuf ogretmenlerinin ise 2,49 olarak tespit edilmistir,

4.2.5. ilkokul Ogretmenlerinin Meslegi isteyerek Secip Secmeme Durumu ile Mesleki
Tukenmislik Diizeyleri Arasmdaki Farkla ilgili Bulgular ve Yorumlar
Arasnrmarun besinci alt problemi, "Ilkokul ogretmenlerinin meslegi isteyerek
secip secmeme durumuna gore mesleki tukenrnislik duzeyleri arasmda fark var midir? "
seklinde belirlenmistir. Buna gore elde edilen verilerin cozumlenmesi sonucunda
asagidaki bulgular elde edilmis ve tablo-14'da gosterilmistir.
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Tablo 14: ilkokul Ogretmenlerinin

Meslegi isteyerek Secip Secmeme Durumlan ile

Mesleki Tllkenmislik Diizeyleri Arasmdaki Fark Smanmast

N

Aym Gorevi Secme

-

ss

X

Evet

417

2,37

,592

Hayir

55

3,05

,806

Kararsiznn

75

2,78

,704

Toplam

547

2,50

,673

F

p

36,592

0,000

Tablo 14'de gorilldilgil gibi analiz sonuclanna gore ogretmenlerin tukenmislik
duzeyleri arasmda tekrar aym gorevi yapmayi tercih etmesine gore anlamh bir fark oldugu
gorulmektedir. (F(2-544)=36,592, p<,05). Baska bir deyisle, cgretmenlerin tukenmislik
duzeyleri tekrar aym gorevi tercih edip etmemelerine gore degismektedir,

Tablo 15:Scheffe Testi Sonucu
.I

N

Subset for alpha= .05
1

Evet

417

Kararsizim

75

Hayir

55

Sig.

2

3

2,37
2,79
3,05
1,00

1,00

1,00
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Birimler arasi farklarm hangi gruplar arasmda oldugunu bulmak amaciyla yapilan
Scheffe testinin sonuclan tablo 15'da gorulmektedir, Buna gore, bu gorevi tercih etmeyen
yani hayir diyenlerin ttikenmislik duzeyleri evet ve kararsrzim diyenlere gore daha
yuksektir ( x = 3,05), daha sonra kararsizim diyenlerin tukenmislik duzeylerinin de diger
duzeylere gore farkh oldugu gorulmektedir ( x = 2, 79). Evet diyenlerin ise digerlerine gore
tukenmislik duzeyleri daha azdir, (X=2,37)

Eide

edilen

bulgulara

gore ogretrnenlerde

meslegi

isteyerek

secenlerde

tukenmislik duzeyinin daha az, meslegi istemeyerek secenlerde ise tukenmislik duzeyinin
daha yuksek, kararsrzim yamtuu verenlerde ise orta duzeyde oldugu soylenebilir. Arastirma
sonuclanna gore bir isi isteyerek yapma ile o isteki tukenmislik duzeyi arasmda anlamh bir
iliski vardir. Meslegini severek yapan ogretmenlerin mesleki tukenmislik duzeyinin az,
meslegini istemeyerek yapan ogretmenlerin tukenmislik duzeyinin 90k oldugu soylenebilir,

Sekil 11: ilkokul Ogretmenlerinin Meslegi isteyerek Seeip Seememeleri ve Aritmetik

Ortalamalari Arasmdaki ili~ki Grafigi

5/

J_

I

4.5
4
3.5
3
2.5
2

1.5
1

Evet

Kararsaz1m
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Sekil 11 'da Yatay eksen ilkokul ogretmenlerinin meslegi isteyerek secip
secmeme durumlanru, dusey eksen ise aritmetik ortalamalanm gostermektedir. "Evet"
diyen ogretmenlerinin tukenmislik aritmetik ortalamalan 2,37, "hayir" diyenlerin 3,05,
"kararsizim" diyenlerin 2,78 olarak tespit edilrnistir. Tukenmislik aritmetik ortalamasi en
yiiksek degeri hayir diyen ogretmenler almaktadir.

4.2.6. Ilkokul Ogretmenlerinin Cinsiyeti ile Mesleki Tilkenmislik Diizeyleri
Arasmdaki Farkla ilgili Bulgular ve Y orumlar
Arastirmarun · altmci alt problemi, "ilkokul ogretmenlerinin cinsiyetine gore

mesleki tukenmislik diizeyleri arasmda fark var rmdir" " seklinde belirlenmistir. Buna gore
elde edilen verilerin cozumlenmesi sonucunda asagidaki bulgular elde edilmis ve tablo16' da gosterilmistir,

Tablo 16: Ilkokul Ogretmenlerinin

Cinsiyeti ve Mesleki Tilkenmislik Diizeyi

Arasmdaki Fark

-

I

Cinsiyet

Erkek

e:

N

X

ss

216

2,49

,752

331

2,50

sd

t

p

545

,147

,884*

,617

Kadm
*p>0,05

Tablo 16'da erkek ogretmenlerinin mesleki tukenmislik diizeyi ortalamasi
X=2,49, kadm ogretmenlerinin mesleki tukenmislik duzeyi ortalamasi X= 2,50 olarak
bulunmustur. Ortalamalar arasmdaki farkm anlamh olup olmadigi t testi ile yoklannus ve t
degeri , 147 olarark bulunmustur, Bulunan t degeri 0,05 diizeyinde anlamh degildir, Bu
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bulgulara

gore erkek

ve kadm ogretmenlerin

mesleki tukenmislik

duzeyleri

arasmda

anlamh farkm olmadtgi soylenebilir,

Seldl 12: ilkokul Ogretmenlerinin Cinsiyeti ve Aritmetik Ortalamalari Grafigi

5
4,5

4
3,5

3
2,5
2
1,5
1
Erkek

Kadm

Sekil 12' de yatay eksen ilkokul ogrermenlerinin cinsiyetini, dusey eksen ise
aritmetik ortalamalanm

gostermektedir.

Erkek ogretrnenlerin tukenmislik aritmetik

ortalamalan 2,49, kadm ogretmenlerin tukenmislik aritmetik ortalamalan ise 2,5 olarak
tespit edilmistir,

4.2.7. Ilkokul Ogretmenlerinin Mezun Olduklari Boliim ve Tiikenmislik Diizeyi
Arasmdaki Farkla ilgili Bulgular ve Y orumlar

Arastirmarun yedinci alt problemi, "ilkokul ogretmenlerinin mezun olduklan
bolum ve tukenmislik duzeyi arasmda anlamh fark var nudir? " seklinde belirlenmistir.
Buna gore elde edilen verilerin cozumlenmesi sonucunda asagidaki bulgular elde edilmis
ve tablo-17'da gosterilmistir,
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Tablo 17: ilkokul Ogretmenlerinin Mezun Olduklari Boliim ile Mesleki 'I'iikenmislik
Diizeyi Arasmdaki Fark

Mezuniyet

N

X

ss

Atatiirk Ogretmen Koleji (Atatiirk Ogretmen
Akademisi)

408

2,55

,683

Bir fr niversitenin Snnf Ogretmenligi Boliimii

9

2,65

,476

Bir Universitenin Sunf Ogretmenligi Dismdaki
Egitim Fakiiltesi

71

2,26

,570

Bir Universitenin Egitim Fak. Bagh Olmayan
Bol.

37

2,32

,613

Diger

22

2,52

,779

Toplam

F

p

3,725 0,005

547

2,50

,673

Tablo 16'de goril~dilgti gibi analiz sonuclanna gore ogretmenlerin tukenmislik
duzeyleri arasmda mezun oldugu okula gore anlamli bir fark oldugu gorulmektedir.
(F=3,725, p<,05). Baska bir deyisle, ogretmenlerin tukenmislik duzeyleri mezun olduklan
bolume gore degismektedir. Birimler arasi farklann hangi gruplar arasmda oldugunu
bulmak amaciyla Scheffe testi yapilrrustir. Buna gore, En dil~Uk tiikenmislik ( x =2,26) bir
Ilniversitenin simf ogretmenligi disinda egitim fakultesinden mezun olan ogretmenlerde, en
yuksek tukenrnislik ise( x = 2,65) bir universitenin snuf ogretmenligi bolumunden mezun
olan ogretmenlerde gorulmektedir. Kisacasi gruplar arasmda fark oldugu gozlenmektedir.
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Sekil 13: ilkokul Ogretmenlerinin Mezun Olduklari Bolilm ve Aritmetik

Ortalamalari Grafigi

5
4,5

4
3,5

3
2,5
2
1.,5
1 ·-

A.O.K.

Egitim Fakultesi

Egitim Fak.
Olmayan

Diger

Sekil 13 'de yatay eksen ilkokul ogretmenlerinin mezun olduklan bolumu, dikey
eksen ise aritmetik ortalamalanm gostermektedir, En dusuk tukenmislik ( x =2,26) bir
ilniversitenin simf ogretmenligi dismdaki egitim fakultesinden mezun olan ogretmenlerde,
en yuksek tukenmislik ise( x = 2,65) bir ilniversitenin snuf ogretmenligi bolumunden
mezun olan ogretmenlerde gorulmektedir.
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BOLUMV
SONU<; VE ONERiLER
5.1. SONU<;LAR
5 .1.1. ilkokul ogretrnenlerinin i~ doyum gerceklesme duzeyi ile mesleki tukenmislik duzeyi
arasmda orta duzeyde negatif yonde anlamh bir iliski vardtr. Buna gore ogretmenlerin
mesleki tukenmislik duzeyi arttikca i~ doyum gerceklesme duzeyi azalmakta, i~ doyum
gerceklesme duzeyi arttikca da mesleki tukenmislik duzeyi azalmaktadir.

5 .1.2. Ilkokul ogretmenlerinin i~ doyum beklenti duzeyi ile i~ doyum gerceklesme
duzeyleri arasmda orta duzeyde pozitif yonde anlamh bir iliski vardir. Buna gore
ogretmenlerin i~ doyumu beklenti duzeyi yuksek iken, i~ doyumu gerceklesme duzeyleri
orta di.izeydedir.

5 .1.3. Ilkokul ogretmenlerinin hizmet sureleri ile mesleki tukenmislik di.izeyleri arasmda
anlamh bir fark yoktur.

5.1.4. Ogretmenlerin okuldaki gorevleri ile mesleki tukenmislik duzeyleri arasmda anlamh
bir fark yoktur.

5.1.5. Ilkokul ogretmenlerinin meslegi isteyerek secme ya da istemeden secme durumlan
ile mesleki tukenmislik duzeyleri arasmda anlamh bir fark vardir. Buna gore meslegi
isteyerek secen ogretmenlerdeki tukenmislik duzeyi, meslegi istemeden secen ogretmenlere
gore daha azdir.

5.1.6. Ilkokul ogretmenlerinin cinsiyeti ile mesleki tukenmisligi arasmda anlamh bir fark
yoktur.
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5 .1. 7. Universiteden mezun olunan bolum ile tukenmislik arasmda anlamh bir fark vardir.
Buna gore en dti~ilk tukenmislik bir tmiversitenin suuf ogretmenligi dismdaki bir egitim
fakilltesinden mezun olan ogretmenlerde, en yuksek tukenmislik ise bir ilniversitenin smif
ogretmenligi bolumunden mezun olan ogretmenlerde gorulmektedir.

5.1.8.

i~

doyum olceginden elde edilen puanlarm ortalamalarma bakrldigi zaman ilkokul

ogretmenlerinin

i~ doyumunun orta duzeyde oldugu gorulmektedir. Tukenmislik

ol9eginden elde edilen-: puanlann

ortalamalanna

tukenmisligin az oldugu gorulmektedir.

gore ise ilkokul ogretmenlerinde
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5.3. ONERiLER

5.3.1. Meslegi isteyerek secme ve liniversiteden mezun olunan bolumun tukenmisligi
etkiledigi goz onunde tutulacak olursa, meslek secmenin onemi anlasilrms olur. Dogru
meslegi secmis olma ya da secilen meslegin isteyerek, sevilerek yapilmasi birey icin cok
onemlidir. Aksi bir durum bireyi glinlimilz sorunlarmdan biri olan i~ doyumsuzluguna ve
ardmdan da mesleki tukenmislige goturebilir. Bu ylizden meslek secimine onem verilmeli.
Cocuklan ilgi ve egilimlerine uygun meslekler secmeye yonlendirmelidir. Kucuk yaslarda
yapilacak dogru rehberlik, topluma ne istedigini bilen, mutlu bireyler kazandiracaknr,

5 .3 .2. Ogrctmenlerin meslege baslamadan onceki beklentileri ile gerceklesme dilzeyleri
tutarh degildir, Bu sonuc ogretmenleri i~ doyumsuzluguna goturmektedir. Meslege
baslamadan once ogretmenler karsilasabilecekleri sorunlar konusunda bilgilendirilmeli.
Gerekli onlemler ve tedbirler konusunda fikir sahibi edilmelidir.

5.3.3. Ogretmenlerin

i~ doyumunu artirmak

icin, olumsuz etkenleri iylestirmeye

calisilmahdir. Ogretmenlerin huzur icinde iyi donammh bir ortamda cahsmasmi saglamak
konusunda yoneticiye bazi gorevler dusrnektedir. Yoneticiler bu konuda bilinclendirilmeli
ve gerekenleri yapmalan icin onlara olanaklar yaratilmahdrr. Yoneticiler belli zamanlarda
(grup cozumlemeleri) toplannlar yapmah, ogretmenlerini dinlenmelidir.

5.3.4. Yoneticiye dusen bazi gorevler oldugu gibi bireye dusen bazi gorevler de vardir. ls
doyumsuzlugu yasayan ogretmen mesleki tukenmislik noktasma gelecektir. Egitimi
aksatmaya,

huzursuz

hire ortam

yaratmaya

cahsacaknr.

Bu ylizden ogretrnenler

tukenmislikle mlicadele yontemleri konulannda bilinclendirilmelidir.

5.3.5. insan bilgi ve becerilerini surekli yenilemezse meslek yasarmm surduremez.
Ogretmenlerin kendilerini gelistirmeleri, onlerini acabilmeleri icin hizmet ici egitim
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kurslan daha etkin hale gelmelidir. Bunun yanmda gerekirse yurt d1~1 konferanslan,
seminer, paneller duzenlenmeli ve kanlrmi ozendirilmelidir.

5.3.6. Kariyer modeli gozden gecirilmeli ve 9agda~ kariyer modeli getirilmelidir.
Ogretmenlerin yetenekleri iyi degerlendirilmeli ve yeteneklerine uygun gorevler almalan
saglanmahdir. Ogretmen hak ettigi yerde olmak ister, 9agd~ kariyer modeli de buna daha
90k imkan vermektedir.

5.3.7.

i~

doyumsuzlugunu azaltmak verimi arnracaktrr, Verimi artirmak icin ise su

onerilerde bulunulabilir: Her eleman icin beceri envanteri tutulmah, i~ gilcil planlamasi
yapilmah ve her ogretmene gorev verilmelidir. Sistem icindeki endise azaltilarak.
belirsizlik ortadan kaldmlmahdir. lyi bir iletisim ortarm saglanmahdir.

5.3.8. Bu alanda arastirma yapacak okurlarm "is doyumsuzlugunun sebepleri", "okul
mudurlerinin i~ doyumsuzlugu" ve "is doyumsuzlugu ile basa cikma" konulannda cahsma
yaprlmasi yararh olacaktir,
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EK-1

A(:IKLAMA

Yakm Dogu Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Egitim Yonetimi,
Denetimi, Planlamasi ve Ekonomisi Bolumunde yfuiitmekte oldugum Yuksek Lisans
tezinin bir geregi olarak hazirlanrms olan bu anket formu, ilkokul ogretmenlerinin is
doyumu ve mesleki tukenmislikleri

arasmdaki iliskileri arastirmak amacmi

giitmektedir. Bu amacla toplanacak veriler, yalruzca yukandaki amaclar dogrultusunda
kullarulacak

olup,

anket

formunun

herhangi

bir

yerine

isim

yazilmasi

gerekmemektedir.
Elinizdeki

anket formu ii<; bolumden

olusmaktadir.

"Kisisel Bilgiler", ikinci bolum "i~ Doyum Olcegi"
"Tukenmislik

Olcegini"

icermektedir.

Birinci bolum

ve ucuncu bolum

Her bolum oncesinde anketin nasil

doldurulacagi ile ilgili yonerge verilmistir. Lutfen hicbir maddeyi cevapsiz
birakmayrniz.
Anketten

elde

edilecek

sonuclar

istenildigi

takdirde

gonderilecektir,
Gosterdiginiz ilgi ve degerli katkilanniz icin tesekkur ederim.

Yakm Dogu Universitesi
Egitim Yonetimi Denetimi ve Planlamasi
Bolumu Yuksek Lisans Ogrencisi
Neriman Soral Tayfunoglu
neriman _ soral@hotmail.com

sizlere
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EK-2 ·

Anket F ormu Bolum I
Ki~isel Bilgiler
Lutfen asagidaki seceneklerden uygun secenegin onundeki parantezler icerisine x
isareti koyarak yamtlayimz.
Cinsiyetiniz ?

( ).E
( ) . K

Yasimz?
( ). 20-26 Yasmda.
( ). 27-35 Yasinda.
( ). 36-45 Yasmda.
( ). 46-55 Yasmda.
( ). 56 ve ustu
Universiteden mezun oldugunuz boliim?
( ). Ataturk Ogretmen Koleji (Ataturk Ogretmen Akademisi)
( ). Bir universitenin simf ogretmenligi bolumu
( ). Bir universitenin simf ogretmenligi disindaki Egitim
Fakultesine bagh baska bir bolumu
( ). Bir universitenin egitim fakultesine bagh olmayan baska bir
bolumu
( ). Digerfbelirtiniz)
.
<;ah~tigmiz okul tiirii?
( ). Devlete bagh Ilkokul.
( ). Ozel sektore bagh ilkokul
( ). Devlete bagh okul oncesi Egitim Okulu
( ). Ozel sektore bagh okul oncesi Egitim Okulu
Meslekteki kideminiz?
( ). 5 Y1l veya daha az.
( ). 6-10 Y1l.
( ). ll-15'Y1l.
( ). 16-'20 Y 11.
( ).21-25Y1l.
( ). 26 Y11 ve daha fazla.

Okuldaki g6revlniz?
( ). S1ruf egretmenligi
(
(
(
(
(

).
).
).
).
).

Resim ogretmenligi
Muzik ogretmenligi
Beden Egitimi ogretmenligi
Okuloncesi ogretmenligi
Digerfbelirtiniz)

.

Haftahk ~ahtma saatiniz?
(
(
(
(
(

).
).
).
).
).

1-5
6-12
13-18
19-25
26 ve ustu

Yenlden meslek se~seydiniz Ukokul 6jretmenlilini tereih eder miydlnlz?
( ). Evet
( ). Ha_~
( ) . Kararsizrm
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BOLUMII
i~ DOYUM OL<;EGi
Degerli meslektasim, asagida, sizin i~ doyumunuzla ilgili 25 madde bulunmaktadir. Bu
maddelerin her birinin karsisinda beklenti diizeyi ve beklentinin gerceklesme diizeyi olmak uzere
iki bolum yer almaktadir. Beklenti duzeyi sutununda; verilen ilgili konuda sizin o konudaki beklenti
duzeyiniz derecelendirilirken, beklentinin gerceklesme duzeyi sutununda ise; bu konunun gercekte
hangi derecede gerceklestigini belirtmeniz istenmektedir. Bu her iki bolumde de "hie, az, orta, 90k,
tam" olmak uzere 5 secenek bulunmaktadir. Okudugunuz her bir madde ile ilgili olarak size en uygun
olarnru o secenegin karsisma (X) isareti koyarak belirtiniz.
A. MESLEGiN NiTELiGi
Hi9

l .Meslegimin yeni seyler
ogrenmeye elverisli olmasi
2.Meslegimin gerek okulda
gerekse okul dismda sagladigi saygmhk,
3.0gretmenlik mesleginin
sagladigi mutluluk.
-l.Bransimm sagladigi mutluluk.
5 .Meslegi ozgurce gerceklestirebilme.
6.Meslegimin rutin (tekduze)
olmasi.

ntrnsr ve ~AL

HAKlAR

7 .Alman maasm gecinmek icin
yeterli olmasi.
8.Alman maasm ogretmenlik
statlisi.ine uygunlugu,
9 .Hastahk.olum.dogum.deprern,
gibi durumlardaki sosyal
imkanlarm ve yardimlann yeterli
olmasi.

1 O.Meslegimle ilgili bilmsel ve
teknolojik gelismeleri
izleyebilecek ve kullanabilecek
bir ortamm saglanmasi.
11.0kuldaki laboratuvar ve
smiflann ogretim icin yeterli
olmasi.

12. Okuldaki sosyal etkinliklerin
gerceklestirilecegi tiyatro salonu,
spor salonu,okul bahcesi gibi
alanlann yeterli olmasi.

BEKLENTiNiN
GER(:EKLE~ME DUZEYi

BEKLENTi DUZEYi
Az.

Orta

<;;ok

Tam

Hi9

Az

Orta

Cok

Tam

~
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D.BiREYLER ARASI

iLiSKiLER

BEKLENTi DUZEYi
Hie;

13.0kuldaki ogretmenlerin uyum
icerisinde cahsmasi.
14. Ozellikle zumre ogretmenleri
arasmdaki isbirliginin 90k iyi
olmasi.
15.0kul icindeki ve dismdaki
sosyal faaliyetlerin iyi organize
edilmesi.
16.Hizmetliler ile iyi iliskiler
kurma.
17. Idare ile uyum ve isbirligi
icinde cahsma,

E.OGRENCiLER iLE iLiSKiLER
18.0grencilerle karsihkh anlayis
sevgi ve saygiya dayah bir iliski
icinde olma.
19.S1k sik empati yapma (kendini
baskasmm yerine koyma).
20.0grencilerin sorunlanm
dinlemeye acik olma.
21.0grencilerle ders d1~1 faaliyet
lerin gerekliligine inanma.
22.Mesleki gelisim icin hizmet ici
egitim olanaklarmm saglanmasi.
23. Ogrctmenin kendini mesleki
acidan gelistirebilmesi icin gerekli
olanaklann saglanmasi,
24.0kul idarecilerinin cgretmenlerin yetenek ve becerilerini
gelistirmesi icin butun
imkanlanm kullanmasi.
25. Okul idaresinin ogretmenlere
esit yaklasmasi.

Az

Orta

<;ok

Tam

BEKLENTINiN
GERCEKLE$ME DUZEYi
Hie;

Az

Orta

<;ok

Tam
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BOLUMIII
TUKENMi~LiK OL<;EGi
Degerli meslektaslanm asagida sizin isdurumunuzla ilgili olabilecek bazi maddeler yer
almaktadir. Sizden istenen her bir ifade ile istenen durumu ne kadar sikhkla yasadigimzi
belirtmenizdir. Bunun icin ifadelerin yanmda 7 basamakli bir olcek verilmistir. Sizin o ifade ile
ilgili yasantmiz hangi basamaga daha uygunsa o basamagm altmdaki kutuya (x) isareti koyunuz.

=
s=
=
N

••
....
.i:,.
....c--

l.Isimden duygusal olarak uzaklastigmu hissediyorum.
2.i~ gununun sonunda kendimi bitkin hissediyorum.
3.Sabahlan uyamp diger bir isgunu ile karsilasmak zorunda
oldugumda kendimi yorgun hissediyorum.
4.0grencilerimin neler hissettiklerini kolayca
anlayabilirirri.
5. Bazi ogrencilerime kisiligi olmayan nesnelermis gibi
davrandigimi hissediyorum.
6. Butun gun insanlarla calismak benim icin gercekten bir
gerginliktir.
7 .Ogrencilerimin sorunlan ile c;ok etkin bir bicimde
ilgilenirim.
8.i~imin beni tukettigini hissediyorum.
9.i~im yolu ile diger insanlann yasamlanru olumlu yonde
etkiledigimi hissediyorum.
IO.Bu meslege girdigimden beri insanlara karsi daha kati
oldum.
11.Bu meslegin beni duygusal olarak katilastirmasmdan
endise duyuyorum.
12. Kendimi 90k enerjik hissediyorum.
13. Isimin beni hayal kinkhgma ugrattrguu hissediyorum.
14. Isimde cok siki calistrgmu hissediyorum.
15. Bazi ogrencilere ne oldugu umurumda degil.
16. Dogrudan insanlarla cahsmak bende asm gerginlik
yapiyor.
17.0grencilerime rahat bir atmosferi kolayca
olusturabilirim,
18.0grencilerimle yakm oldugum bir cahsmadan sonra
kendimi neseli hissederim.
19.Bu meslekte bir 90k degerli isler basardim.
20. Kendimi caresiz hissediyorum.
Zl.Isimde duygusal sorunlarla sogukkanlihkla ilgilenirim.
22.0grencilerimin bazi sorunlarmdan dolayi beni
sucladiklanni hissediyorum.
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KUZEY KIBRIS TURK CUMHURiYETi
MiLLi EGiTiM VE KULTUR BAKANLIGI
iLKOGRETiM DAiRESi MUDURLUGU
Sayr: P .P .2282

Lefkosa
5.1.2006

Sn Neriman Soral Tayfunoglu
Degirmenlik Ilkokulu
Lefkosa.

"ilkokul Ogretmenlerinde i~ Doyumu ve Mesleki Tilkenmislik" konulu anket
sorulan Talim ve Terbiye Dairesi Mudurlugu tarafmdan incelenmis ve uygulanmasmda bir
sakmca gorulmemistir.
Anketi uygulamadan once ilgili okul mudurlukleri ile temas kurulmasi ve uygulama
tamamlandiktan sonra da anket sonuclarmm Mudurlugumuze ve Talim Terbiye Dairesi
Mudurlugu'ne iletilmesi hususunda bilgilerinizi saygi ile rica ederim.
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