
27
Temmuz-Aðustos-Eylül 2005

t ü r k  t a b i p l e r i  b i r l i ð i

m e s l e k i  s a ð l ý k  v e  g ü v e n l i k  d e r g i s i

BAZI ÖZELLÝKLERÝNE VE ÖÐRENÝLMÝÞ
GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERÝNE GÖRE 
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ÖÐRETMENLERÝNÝN
TÜKENMÝÞLÝK
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Özet
Bu araþtýrmada, lise öðretmenlerinin cinsiyet,

yaþ, medeni durum, sahip olunan çocuk sayýsý, eði-
tim süresi, meslekteki çalýþma süresi, branþ, mesle-
ðini býrakmayý kaç kez düþündükleri, mesleðini
seçme biçimleri, maaþýndan memnun olup olma-
malarý, aylýk gelirleri ve sosyal etkinlikleri gerçek-
leþtirme düzeyleri gibi bazý özelliklerine ve öðrenil-
miþ güçlülük düzeylerine göre tükenmiþlik düzey-
leri arasýnda anlamlý farklar olup olmadýðý incelen-
miþtir. Araþtýrma, kapsamýna 2000-2001 öðretim
yýlýnda Ankara Ýli Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý i-
çinde bulunan, tesadüfi örnekleme yoluyla belirle-
nen devlete baðlý liselerde görev yapan 292’si ka-
dýn ve 98’si erkek olmak üzere toplam 390 öðret-
men dahil edilmiþtir. Araþtýrmada deðiþkenlere i-
liþkin verilerin toplanmasý için “Potter Tükenmiþ-
lik Ölçeði”, “Rosenbaum Öðrenilmiþ Güçlülük Öl-
çeði” ve “Kiþisel Bilgi Formu” kullanýlmýþtýr. Prob-
lem çerçevesinde oluþturulan alt problemlerde
bahsedilen farklý gruplar arasýnda anlamlý farklar
olup olmadýðý iki yönlü varyans analizi ile tespit e-
dilmiþ ve elde edilen F deðerlerinin anlamlý olma-
sý durumunda hangi gruplarýn ortalamalarý arasýn-
da anlamlý düzeyde fark olduðunun belirlenmesi i-

Müge MARAÞLI
Dr., TED Ankara Koleji Vakfý Okullarý Danýþma ve Rehberlik Merkezi 

çin de “Tukey Testi” uygulanmýþtýr. Araþtýrma so-
nucunda medeni durum, sahip olunan çocuk sayý-
sý, eðitim süresi, branþ, mesleðini seçme biçimleri,
sosyal etkinlikleri gerçekleþtirme düzeyleri deðiþ-
kenleri ve öðrenilmiþ güçlülük düzeylerine göre
tükenmiþlik düzeyleri açýsýndan anlamlý bir etkile-
þim etkisi olduðu görülmüþtür. Ancak cinsiyet, ça-
lýþma süresi, maaþýndan memnun olup olmamalarý
ve aylýk gelirleri ve öðrenilmiþ güçlülük düzeyleri-
ne göre tükenmiþlik düzeyleri açýsýndan ne etkile-
þim etkisine ne de tek tek deðiþkenlerin ana etkisi-
ne rastlanmamýþtýr. Sadece yaþ ve mesleðini býrak-
mayý kaç kez düþündükleri ile öðrenilmiþ güçlülük
düzeyleri açýsýndan tükenmiþlik düzeylerine bakýl-
dýðýnda etkileþim etkisine rastlanmamasýna rað-
men tek tek deðiþkenlerin ana etkileri olduðu göz-
lenmiþtir. 

Anahtar sözcükler : Tükenmiþlik, öðrenilmiþ
güçlülük. 

Summary
In this study it was examined if there is a signi-

ficant difference in high school teachers’ burnout
levels according to some characteristics of teacher
(gender, age, marital statu, having children, edu-
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cation level, branch, years spending in tecahing,
the way of chosing occupation, thinking of leaving
the job, salary, being happy with salary or not and
attandence of soscial aktivity) and learned resour-
cefulness levels. During 2000-2001 academic year,
292 female and 98 male high school teachers were
taken as a sample in the study. In order to exami-
ne the teachers’ burnout levels, “Potter Burnout
Inventory” was utilized. A “Personel Information
Form” was utilized in order to determine the inde-
pendent variables. For learned resourcefulness le-
vels, “Rosenbaum Learned Resourcefulness Inven-
tory” was utilized. To test statistical significances,
“two way ANOVA” has been used for multiple
group analyses and if statisticaly significant diffe-
rences were found between groups then Tukey test
has been used to find out which group causes the
difference. The results showed that significant in-
teraction effects were found among the teachers’
marital statu, having children, education level,
branch, the way of chosing occupation and attan-
dence of soscial activity and their learned resour-
cefulness levels by means of their burnout levels.
However according to the variables of gender, ye-
ars spending in tecahing, salary and being happy
with salary or not and their learned resourceful-
ness levels no interaction effects was found. Also
no main effect was found when each variables is
taken one by one. Allthough there was no signifi-
cant effects among only age and thinking of lea-
ving the job variables and learned resourcefulnes
levels by means of burnout levels, but main effects
was found when each variables is taken one by o-
ne. 

Key Words : Burnout, learned resourcefulness.

Giriþ
Tükenmiþlik uzun süren iþ yoðunluðu ile ilgili

stresin sonucu, bireyin iþinde etkili olarak iþlevde
bulunamamasýdýr. Bu, olumsuz stres koþullarýyla
baþa çýkmada baþarýsýz giriþimler sürecinin son aþa-
masý olarak düþünülebilir. Bu durum insanla ilgili
hizmet elemanlarý ve kurumsal oluþumlarda çalý-
þanlar için oldukça kritik olan tükenmiþlik sendro-
muyla iliþkilidir (Byrne,1993). Ýnsanlar yaþamlarýný
sürdürebilmek için bir iþ sahibi olmak ve çalýþmak
zorundadýrlar. Bu zorunluluk içerisinde çalýþma ko-
þullarý nedeniyle zorlanma yaþanýyorsa iþte o za-

man bireyler için oldukça sýkýntýlý bir süreç söz ko-
nusu demektir. Bu durum bir çok sorunu da bera-
berinde getirmektedir. 

Mesleðinden ya da iþinden dolayý insanlarla tek
yönlü, yani sadece verici bir iletiþime girmek zo-
runda kalan bireyler verdikleri kadar alamadýklarý
durumlarda, sürekli kendilerinden bir þeyler ver-
diklerini düþündükçe, bir süre sonra tükendikleri-
ni ve verecek bir þeyleri kalmadýðýný hissetmeye
baþlayacaklardýr. 

Bireylerde, iþleri gereði karþýlaþtýklarý insanlara
karþý duyarsýzlaþma, duygusal yönden kendilerini
tükenmiþ hissetme ve kiþisel baþarý ve yeterlilik
duygularýnda azalma biçiminde kendini gösteren
tükenmiþlik (burnout), bireyin tüm yaþamýný ve et-
kinliklerini olumsuz yönde etkileyen ve yaþamýnda
olumsuz durumlarla karþýlaþmasýna neden olan bir
sendromdur. Potter’a (1998) göre hiç bir kimsenin
iþ tükenmiþliðine karþý bir baðýþýklýðý yoktur. 

Önceleri tükenmiþlik, stresle iliþkili bir send-
rom olarak tanýmlanmýþtýr. Stres nedeniyle oluþtu-
ðu söylenmiþ, hatta stresle eþanlamlý olarak kulla-
nýlmýþtýr. Yapýlan araþtýrmalar tükenmiþliðin en iyi
biçimde, iþle ilgili stresin sosyal ve durumsal kay-
naklarý içinde anlaþýlabileceðini göstermiþtir
(Gold, 1983). Tükenmiþlik, genellikle stresli olma-
nýn ve bazý destek sistemlerinin olmamasýnýn so-
nucudur. Birçok uzman tarafýndan tükenmiþlik,
çeþitli olumsuz stres durumlarý ile baþa çýkmada
baþarýsýz giriþimlerin sonucu olarak kabul edilir
(Farber 1984). Stres ise çevrenin istekleri ile bire-
yin yapabilecekleri arasýnda dengesizlik olduðu za-
man ortaya çýkar. Organizma strese karþý kendini
korumak için alarm durumuna geçer, daha sonra
normal olarak direnç gösterir ve son olarak bitip-
tükenme ile sonuçlanan stres ciddi düzeylere ula-
þýr. Bu belirtiler tükenmiþliðin belirtileri ile çok
benzerdir.

Tükenmiþlik, özellikle birey iyi bir performans
gösterdiði halde bu çabasýnýn karþýlýðýnda uygun
bir ödül alamadýðý veya takdir edilmediði ve bunu
da kabullenmediði zamanlarda ortaya çýkar. Bu du-
rum sürekli, ümitsizlik ve olumsuzluðun olduðu bir
enerji tükeniþidir. Storlie’ye (1979) göre tükenmiþ-
lik, deðiþimi olanaksýz görünen durumlarýn insan
ruhunda býraktýklarý izlerin birikimi ile oluþan bir
durumdur. Bu bir “mesleksel otizm”dir (Akt. Tüm-
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kaya, 1996). Bir baþka deyiþle, kiþinin kendi içine
çekilmesi, çevresine karþý ilgisini kaybetmesi ve ba-
þarýsýzlýk duygularýný yoðun olarak yaþamasý de-
mektir. 

Tükenmiþlik sendromunda yaþanan duygula-
rýn, depresyondaki umutsuzluk, çaresizlik, boþluk,
hastalýk v.b. duygular ile benzerlik taþýdýðý ifade e-
dilmiþtir. Tükenmiþlik belirtilerinin çeþitliliði ve
tükenmiþliðin gizli bir süreç olmasý bu sendromun
tanýnmasýný zorlaþtýrmakta, depresyon, anksiyete,
stres gibi durumlarla karýþmasýna neden olmakta-
dýr. Ayný zamanda tükenmede, ani öfke patlamala-
rý, sürekli kýzgýnlýk, yalnýzlýk, umutsuzluk, çaresiz-
lik ve engellenmiþlik duygularý en sýk dile getirilen
yakýnmalardýr (Hisli-Þahin, 1994; Baltaþ, 1996).
Bu nedenle tükenmiþlik depresyonla çoðu zaman
iç içe geliþebilmektedir. 

Bireyin stresle baþa çýkmasý geçmiþ yaþantýlarý,
deneyimleri ve öðrendikleriyle yakýndan iliþkilidir.
Rosenbaum’a (1988) göre insanlarýn çoðu stresli
durumlarla baþa çýkmada kullandýklarý kendini dü-
zenleme süreçlerini, erken çocukluk yaþlarýnda ve
yaþamlarý boyunca öðrenirler. Geçmiþte baþarýlý ol-
ma, gelecekte karþýlaþýlacak stres yaratýcý durum-
larla daha baþarýlý bir biçimde baþa çýkmayý saðlar.
Ancak geçmiþte baþarýsýz olunmuþsa bu da stresle
baþa çýkmada yetersizlik anlamýna gelmektedir. Bi-
reylerin yaþam boyu geliþtirdikleri ve stresle baþet-
melerini saðlayan ve öðrenilmiþ güçlülük adý veri-
len bir davranýþ daðarcýðý bulunmaktadýr (Siva,
1991). 

Yukarýda sözü edilen nedenlerle, tükenmiþlik
ve öðrenilmiþ güçlülük arasýnda negatif yönde bir
iliþki olduðu düþünülmektedir. Bireyler stres yara-
tan faktörler nedeniyle tükenmiþlik yaþamaktadýr-
lar. Bu nedenle strese maruz kalan bireyin
tükenmiþlik yaþama düzeyi bu durumla ne kadar
baþarýlý bir biçimde baþa çýktýðýyla yakýndan iliþki-
lidir. Bir baþka deyiþle stres yaratan durumla baþa-
rýlý bir biçimde baþa çýkabiliyorsa bireyin daha az
tükenmiþlik yaþayacaðý söylenebilir. 

Okullar, stresli iþ ortamlarý arasýnda ilk sýralar-
da yer almaktadýr. Öðretmenlerden, öðrencileri sa-
dece eðitmeleri deðil, bunun yaný sýra onlarýn kiþi-
sel problemleri ile de en iyi biçimde ve yakýndan il-
gilenmeleri gibi, pek de gerçekçi olmayan amaçlar
doðrultusunda hareket etmeleri beklenir. Bu da

öðretmenler üzerinde aþýrý bir baskýya ve doðal ola-
rak strese yol açar. Eðer öðretmenler bu baský ile
baþa çýkacak derecede güçlü deðilse, meslek yaþan-
týlarýnýn ilk yedi yýlýnda meslekten ayrýlmakta ve
bir daha okula geri dönmemektedirler (Akt;
Bryne, 1998). 

Öðretmenlerdeki tükenmiþlik beþ aþamada ger-
çekleþir. Birinci basamak “balayý” olarak adlandýrý-
lan dönemdir. Yüksek enerjinin, hýrsýn ve iþ mem-
nuniyetinin kaybý ile karakterize olur. Birçok öð-
retmen bir öðretim yýlý içinde bu dönemi en az bir
kere yaþar. Fark edilirse bu düzeydeki tükenmiþlik
kolay tedavi edilebilir. Herhangi bir önlem alýnma-
dýðýnda kolaylýkla “enerji kaybý (fuel shortage)” a-
dý verilen ikinci döneme geçilir. Bu dönem iþte ye-
tersizliði, hoþnutsuzluðu, uykusuz geceleri, sigara
ve alkol kullanýmýndaki artýþlarý içerir. Bu dönem-
deki tükenmiþlik acil müdahale ile tedavi edilebi-
lir. Kronikleþmiþ tükenme, fiziksel hastalýk, öfke ve
depresyonla karakterize olan üçüncü düzey
tükenmiþlik “kronik semptomlar dönemi” olarak
adlandýrýlýr. Bu dönemde öðretmen içe dönmeye
baþlar. Hastalýða ya da iþi kaybetmeye meyillidir.
Öðrencilere, velilere, arkadaþlarýna ve ailesine kar-
þý deðiþmeye baþlar. Tükenmiþliðin “kriz” aþama-
sýnda problem oldukça belirgin hale gelir. Öðret-
mende þiddetlenmiþ hastalýk ve öfke biçiminde ob-
sesyonlar görülür. Son tükenmiþlik dönemi “duva-
ra çarpmak (hitting the wall)” olarak adlandýrýlýr.
Bu dönem, profesyonel yetersizlik, fiziksel ve psi-
kolojik iþlevsizlik biçiminde karakterize olur
(Bryne, 1998).

Öðretmenler kendilerini öðrencilerden, anne
babalarýndan, arkadaþlarýndan ve ailelerinden u-
zaklaþmýþ bulurlar ve günlük rutinlerden kendileri-
ni geri çekerler. Zihinsel olarak tükenirler ve fizik-
sel olarak çevredeki virüslere açýk hale gelirler.
Çok uðraþmalarýna karþýn takdir göremedikleri sü-
rece yetenekleri hakkýnda þüphe geliþtirirler. Onlar
için öðretmenlik, artýk mesleðe ilk baþladýklarý
günlerdeki kadar çekici gelmez olur (Hamann ve
Gordon, 2000).

Öðretmenlerin tükenmiþlik düzeyleri arttýkça
hizmet verdikleri kiþiler olan öðrencilere ve buna
baðlý olarak velilere karþý da davranýþlarý umursa-
maz, acýmasýz ve alaycý olmaktadýr. Bu da sýnýf or-
tamýný rahatsýz edici bir hale getirmekte ve eðitim-
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*P<0.01

Tablo-1: Medeni durum, sahip olunan çocuk sayýsý, eðitim süresi, branþ, mesleðini seçme biçimleri, sosyal etkinlikleri 
gerçekleþtirme düzeyleri deðiþkenleri ve öðrenilmiþ güçlülük düzeylerine göre tükenmiþlik puanlarýna iliþkin 
varyans analizi sonuçlarý

öðretimin kalitesini düþürmektedir. Okulun birey-
lerin yaþamýndaki yeri ve kapsadýðý alan düþünü-
lünce, böyle sýkýntýlý ve kendilerini deðersiz hisset-
tikleri bir ortamda ne kadar mutlu olabilecekleri
ve almalarý gereken eðitimi ne kadar alabilecekleri
tartýþma konusudur. 

Tükenmiþlik kavramý bir semptomlar örüntüsü
olmasý ve yaþamýn tüm alanlarýný kapsamasý nede-
niyle tanýnmasý ve önlenmesi gerekmektedir. Özel-
likle öðretmenlerdeki tükenmiþliðin yukarýda söz
edilenlerden dolayý tanýmlanmasý ve gerekli ön-
lemlerin alýnmasý önem taþýmaktadýr. 

Gereç ve Yöntem
Araþtýrmanýn, örneklemi 2000-2001 öðretim

yýlýnda Ankara Ýli Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý i-
çinde bulunan, tesadüfi örnekleme yoluyla belirle-
nen devlete baðlý liselerde çalýþan 390 öðretmen-
den oluþmuþtur. 

Araþtýrmada lise öðretmenlerinin bazý özellikle-
rine (cinsiyet, yaþ, medeni durum, sahip olunan
çocuk sayýsý, eðitim süresi, mesleki kýdem, branþ,
mesleðini býrakmayý kaç kez düþündükleri, mesle-
ðini seçme biçimleri, maaþýndan memnun olup ol-
mamalarý, aylýk gelirleri ve sosyal etkinliklere katýl-
ma sýklýklarý) ve öðrenilmiþ güçlülük düzeylerine

göre tükenmiþlik düzeyleri arasýnda anlamlý farklar
olup olmadýðýna bakýlmýþtýr.

Baðýmlý deðiþken olan tükenmiþlik düzeyini be-
lirlemek için “Potter Tükenmiþlik Ölçeði”, baðým-
sýz deðiþkenler olan öðrenilmiþ güçlülük düzeyinin
belirlenmesi için “Rosenbaum Öðrenilmiþ Güçlü-
lük Ölçeði” ve öðretmenlerin bazý özellikleri hak-
kýnda bilgi toplamak için ise “Kiþisel Bilgi Formu”,
öðretmenlere çalýþtýklarý okullara gidilerek araþtýr-
macý tarafýndan daðýtýlmýþ ve cevaplandýrmalarý
saðlanmýþtýr. Oluþturulan alt problemlere göre
gruplar arasýnda anlamlý farklar olup olmadýðý iki
yönlü varyans analizi ile tespit edilmiþ ve varyans
analizi sonucu çýkan F deðerlerinin anlamlý olmasý
durumunda hangi gruplarýn ortalamalarý arasýnda
anlamlý düzeyde fark olduðunun belirlenmesi için
de “Tukey Testi” uygulanmýþtýr (Özgüven, 1998).

Bulgular
Bu bölümde yapýlan istatistiksel analizler sonu-

cunda anlamlý çýkan sonuçlara yer verilmiþtir. Elde
edilen bulgular incelendiðinde medeni durum, sa-
hip olunan çocuk sayýsý, eðitim süresi, branþ, mes-
leðini seçme biçimleri, sosyal etkinlikleri gerçekleþ-
tirme düzeyleri deðiþkenleri ve öðrenilmiþ güçlülük
düzeylerine göre tükenmiþlik düzeyleri açýsýndan

Varyansýn Kaynaðý Kareler Toplamý sd Ortalama Kare F Önem 
Düzeyi

Öðrenilmiþ Güçlülük (A) 792.48 2 396.24 2.81 0.061
Medeni Durum (B) 228.84 2 114.42 .81 0.445
(A x B) 2825.26 3 941.75 6.68* 0.000

Öðrenilmiþ Güçlülük (A) 1201.60 2 600.80 4.31* 0.014
Çocuk Sayýsý (B) 220.99 2 11.49 0.79 0.453
(A x B) 3592.97 4 898.24 6.45* 0.000

Öðrenilmiþ Güçlülük (A) 1795.33 2 897.67 6.28* 0.002
Eðitim Süresi (B) 19.40 1 19.40 0.14 0.713
(A x B) 1871.84 2 935.92 6.55* 0.002

Öðrenilmiþ Güçlülük (A) 603.40 2 301.70 2.20 0.112
Branþ (B) 1297.30 4 324.33 2.37 0.052
(A x B) 4075.70 8 509.46 3.72* 0.000

Öðrenilmiþ Güçlülük (A) 482.81 2 241.40 1.81 0.166
Seçme Biçimi (B) 3310.32 2 1655.16 12.38* 0.000
(A x B) 2570.60 4 642.65 4.81* 0.001

Öðrenilmiþ Güçlülük (A) 180.66 2 90.32 0.67 0.515
Etkinlikleri Gerçekleþtirme Düzeyi(B) 1605.50 2 802.75 5.92* 0.003
(A x B) 2988.92 4 747.23 5.51* 0.000
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anlamlý bir etkileþim etkisi olduðu görülmüþtür.
Buna iliþkin sonuçlar Tablo-1’de sunulmuþtur. 

Tablo-1 incelendiðinde lise öðretmenlerinin
medeni durumlarýna ve öðrenilmiþ güçlülük düzey-
lerine (F=6.68, p<0.01), sahip olunan çocuk sa-
yýsý ve öðrenilmiþ güçlülük düzeylerine (F=6.45,
p<0.01), eðitim sürelerine ve öðrenilmiþ güçlülük
düzeylerine (F=6.55, p<0.01), branþlarýna ve öð-
renilmiþ güçlülük düzeylerine (F=3.72, p<0.01),
mesleði seçme biçimlerine ve öðrenilmiþ güçlülük
düzeylerine (F=4.81, p<0.01) ve sosyal etkinlik-
leri gerçekleþtirme ve öðrenilmiþ güçlülük düzeyle-
rine (F=4.81, p<0.01) göre tükenmiþlik düzeyleri
arasýnda anlamlý etkileþim etkileri olduðu görül-
müþtür 

Tartýþma
Araþtýrma sonucunda medeni durum, sahip o-

lunan çocuk sayýsý, eðitim süresi, branþ, mesleðini
seçme biçimleri, sosyal etkinlikleri gerçekleþtirme
düzeyleri deðiþkenleri ve öðrenilmiþ güçlülük dü-
zeylerine göre tükenmiþlik düzeyleri açýsýndan an-
lamlý bir etkileþim etkisi olduðu görülmüþtür. Alan
yazýn taramasý yapýldýðýnda araþtýrma sonuçlarýný
hem destekleyen hem de desteklemeyen nitelikte
araþtýrmalar olduðu gözlenmiþtir. 

Bazý araþtýrmalarda, medeni durumun tüken-
miþliði yordamada önemli bir faktör olduðu gözlen-
miþtir. Yani evli olmanýn tükenmiþliði önleyici bir
etken olduðu söylenebilir. Greenglass ve Burke
(1988) evlilikten memnun olup olmamanýn, Ergin
de (1992) medeni durumun, tükenmiþliði yordayý-
cý bir deðiþken olduðunu belirtmiþlerdir. Girgin’e
(1995) göre de medeni durum tükenmiþliðin kiþi-
sel nedenleri arasýndadýr. Tükenmiþliðin yaþanma-
masýnda ve azaltýlmasýnda sosyal destek faktörleri
de oldukça önem taþýmaktadýr. Evli olmanýn da
sosyal destek faktörü olduðu düþünülürse araþtýr-
ma sonuçlarýnýn neden bu biçimde çýktýðý anlaþýla-
bilmektedir. 

Maslach ve Jackson (1985) çocuk sahibi çalý-
þanlarda tükenmiþliðin daha az gözlendiðini belirt-
miþtir. Niebrugge (1994) medeni durum ve çocuk
sahibi olma gibi deðiþkenlerin tükenmiþliði yorda-
yýcý olduðunu vurgulamýþtýr. Evli ve çocuk sahibi
olmanýn baþlý baþýna bir sosyal destek anlamýna
geldiði ve sosyal desteðin de tükenmiþliði azaltýcý
ve tedavi edici bir etkisi (Greenglass, Fiksenbaum

ve Burke, 2001) olduðu görüþünden yola çýkýlarak,
çocuklarýn yoðun iþ stresinden uzaklaþtýrýcý bir et-
kiye sahip olduklarý ve bireylerin sevgi ve kabul gi-
bi duygusal ihtiyaçlarýný karþýlamada önemli bir et-
ken olduklarý, bu nedenle de çocuk sahibi olmanýn
tükenmiþliði azaltýcý bir faktör olduðu düþünül-
mektedir. 

Tümkaya (1999) öðretmen tükenmiþliði ile öð-
renim derecesi arasýnda anlamlý iliþkiler bulmuþtur.
Öðretmenler üzerinde yapýlan bir diðer araþtýrma-
da eðitim düzeyi arttýkça tükenmiþliðin daha çok
yaþandýðý gözlenmiþtir (Dursun, 2000). Eðitim dü-
zeyi arttýkça kiþinin mesleki kalitesi, bilgisi ve ye-
terliliði artmaktadýr. Bu, karþýlaþýlan sorunlarla da-
ha kolay baþa çýkmayý ve problemleri daha kolay
çözmeyi beraberinde getirir. Kiþi ayný zamanda ye-
terliliði arttýkça çalýþtýðý kurumdan daha çok tak-
dir görme ve ödüllendirilme beklentisi içine girebi-
lir. Ancak beklentilerinin karþýlanmamasý durumu-
nun, iþ doyumunda düþme, mutsuzluk ve sonrasýn-
da da tükenmiþlik geliþtirmesi kaçýnýlmaz bir hal a-
labilir. Yeterliliðin artmasý ancak buna karþýn iþ do-
yumunun azalmasý tükenmiþlik yaþama olasýlýðýný
artýrabilmektedir. 

Izgar (2001) tarafýndan ilk ve orta dereceli okul
müdürleri üzerinde yapýlan araþtýrmada, branþa gö-
re duygusal tükenme düzeyinde anlamlý bir fark ol-
madýðý, ancak diðer boyutlarda anlamlý farklarýn
ortaya çýktýðý görülmüþtür. Öðretmenlerin branþla-
rý açýsýndan tükenmiþlik düzeyleri arasýnda fark o-
lup olmadýðýna iliþkin yeterli araþtýrma yapýlmamýþ
olmasý bu konuda saðlýklý yorumlamalar yapýlmasý-
ný engellemektedir. 

Mesleði isteyerek seçenlerde tükenmiþliðin da-
ha yoðun yaþandýðý gözlenmiþtir. Yani mesleði iste-
yerek seçmenin, hayal kýrýklýklarýný daha çok ya-
þanmasýna baðlý olarak tükenmiþlik oluþturma ris-
kini artýrdýðý söylenebilir. Ýsteksizlik sonucunda ba-
þa çýkma mekanizmalarýnýn daha az kullanýldýðý ve
olumsuz duygu, düþünce ve yargýlamalarýn, bunlar-
la birlikte depresif duygularýn daha çok yaþandýðý
ve bu nedenle de tükenmiþliðin daha çok görülebi-
leceði düþünülmektedir. Ayrýca mesleðini isteyerek
seçenlerin daha baþarýlý olduklarý görülmektedir. 

Araþtýrma bulgularý incelendiðinde yukarýdaki
bulgulardan farklý olarak cinsiyet, çalýþma süresi,
maaþýndan memnun olup olmamalarý ve aylýk ge-
lirleri ve öðrenilmiþ güçlülük düzeylerine göre
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tükenmiþlik düzeyleri açýsýndan ne etkileþim etki-
sine ne de tek tek deðiþkenlerin ana etkisine rast-
lanmamýþtýr. Sadece yaþ ve mesleðini býrakmayý
kaç kez düþündükleri ile öðrenilmiþ güçlülük dü-
zeyleri açýsýndan tükenmiþlik düzeylerine bakýldý-
ðýnda etkileþim etkisine rastlanmamasýna raðmen
tek tek deðiþkenlerin ana etkileri olduðu gözlen-
miþtir. 

Sonuç ve Öneriler
Bu araþtýrmada lise öðretmenlerinin

tükenmiþlik düzeyleri ile ilgili bir çalýþma yapýlmýþ-
týr. Devlete baðlý okullardaki öðrenci nüfusunun
fazlalýðý, buna karþýn öðretmen sayýsýnýn azlýðý, fizi-
ki koþullarýn uygunsuzluðu ve yetersizliði ve düþük
maaþ gibi faktörler nedeniyle öðretmenler býkkýn-
lýk, yetersiz lik, mutsuzluk ve bunlarla iliþkili ola-
rak tükenmiþlik yaþamaktadýrlar. Bunlarýn yaný sý-
ra, öðretmenlerin stresle baþa çýkmalarýnda, öðre-
nilmiþ güçlülük düzeylerinin etkili ve tükenmiþlik
ile öðrenilmiþ güçlülük kavramlarýnýn da birbirle-
riyle iç içe olduðu düþünülmektedir. 

Tükenmiþliðin tedavisi bireyde, deðiþim ve ye-
nilenme duygusunu saðlar. Bu sözü edilen tedavi
bazen týbbi bir alt yapýlý, bazen de tamamen özel
yaþamdaki etkinlikleri düzenleyici olabilmekte ve
bireyin boþ zamanlarýný kendini iyi hissedecek þe-
kilde planlamasýný saðlayýcý etkinlikleri içermekte-
dir. Bunlarýn yaný sýra iþ sorumluluðunda ve kadro-
sunda deðiþiklik, tatil, profesyonel geliþmeyle ilgili
çalýþma gruplarýna katýlmak, günlük egzersizler,
masaj ya da yoga gibi terapiler destekleyici olabil-
mektedir. Tükenmiþliði azaltmanýn bir baþka yolu
ise iþ yaþamý ile iþ dýþýndaki yaþam arasýnda, iþteki
talepleri aile ve arkadaþlarla geçirilen zamandan
fedakârlýk etmeden yerine getirebilecek bir denge
oluþturmaktýr. 

Öðretmenlerin iþlerinde yaþadýklarý stresli du-
rumlarla baþa çýkma davranýþlarý iki yönlüdür;
bunlar iþe devamsýzlýk, sigara, alkol ve madde kul-
lanýmý gibi olumsuz ya da öðretmenlerin sorunlarý-
ný meslektaþlarý, ailesi ve arkadaþlarý ile tartýþmasý,
hobiler edinmesi ve eðlence içerikli sosyal etkinlik-
lere yönelmesi gibi olumludur. 

Ýþ ortamlarýnýn stresli hale gelmesine neden o-
lan þeyler, çevre tarafýndan biçimlenen bir çok sos-
yal, politik ve ekonomik faktörlerdir (Maslach ve

Goldberg, 1998). Tükenmiþliðin önlenmesi ve/ve-
ya azaltýlmasý için yapýlmasý gerekenler bulunmak-
tadýr. Bu nedenle alanda çalýþan uzmanlara (psiko-
log, psikolojik danýþman, psikiyatrist vs.), kurum
yöneticilerine ve hatta üst düzey bürokratlara çok
iþ düþtüðü düþünülmektedir. Öncelikle iþ ortamý-
nýn düzenlemesine yönelik bir takým çalýþmalar
yapýlmalýdýr; çalýþýlan mekanýn sýcaklýðý, havalan-
dýrmasý, gürültü düzeyinin ayarlanmasý, maddi ka-
zançla iþ performansýnýn dengelenmesi, yurt içi ve
dýþý geziler, iþ yerinde ve dýþýnda davetler düzen-
lenmesi gibi sosyal etkinliklere daha çok yer veri-
lebilir. Tükenmiþliði azaltmanýn bir baþka yolu ise
iþ yaþamý ile iþ dýþýndaki yaþam arasýnda, iþteki ta-
lepleri aile ve arkadaþlarla geçirilen zamandan fe-
dâkarlýk etmeden yerine getirebilecek bir denge o-
luþturmaktýr. Bu konuda destek gruplarý oluþturu-
labilir. Hükümetin öðretmenlere ödediði ücretle il-
gili politika yeniden gözden geçirilmeli ve öðret-
menlerin emeðinin karþýlýðý olacak, onlarý iþ doyu-
mu ve tükenmiþlik açýsýndan rahatlatacak yeterli-
likte gelir elde etmeleri saðlanmalýdýr. 
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ÖÐRETMENLER VAAT DEÐÝL ÝCRAAT ÝSTÝYOR

Eðitim Sen’in, 12 Eylül askeri darbesi tarafýndan ilan e-

dildiði için reddettiði “24 Kasým Öðretmenler Günü”, res-

mi törenlerle kutlandý. Törenler kapsamýnda, Milli Eðitim

Bakaný Hüseyin Çelik ve 81 ilden gelen temsilciler, Anýtka-

bir’i ziyaret etti. Ayrýca Baþbakan Tayyip Erdoðan, öðret-

men temsilcilerini kabul etti. Ýstanbul’da ise Taksim Atatürk

Anýtý’na çelenk býrakýlýrken, diðer illerde de protokol düze-

yinde törenler yapýldý.

24 Kasým’da hükümet cephesinden yapýlan açýklama-

larda pembe bir tablo çizilmesine karþýn, öðretmenler ol-

dukça güç þartlar altýnda mesleklerini devam ettirmeye

çalýþýyorlar. Eðitim alanýnda faaliyet gösteren sendikala-

rýn yaptýðý araþtýrmalara göre, bir kiþinin 719 YTL olan aç-

lýk sýnýrýna karþýn, öðretmenlerin yüzde 41’i 500-1000 YTL,

yüzde 33’ü 1000-1500 YTL ve yüzde 3’ü de 2000-2500 YTL

kazanýyor.

Öðretmenlerin yüzde 46’sý kendi evinde otururken,

yüzde 37’si ise kiracý durumunda. Büyük bir bölümü ise

maddi katký saðlamak amacýyla ek iþ yapýyor. Alaný dýþýn-

da ek iþ yapanlarýn oraný ise yüzde 8.

Sosyal yaþam...

Eðitim Sen’in yaptýðý bir araþtýrmaya göre, öðretmenle-

rin yüzde 84’ü evine günde bir gazete alýyor. Yüzde 29’u

ayda sadece bir kitap okuyor, yüzde 61’i süreli yayýn o-

kumuyor, yüzde 32’si ise ayda bir tiyatro ya da sinemaya

gidebiliyor.

Araþtýrmaya göre öðretmenlerin yüzde 84’ü mesleðini

seviyor ve bu mesleði icra etmek için kendisini yeterli gö-

rüyor. Anketin sonuç bölümünde ise öðretmenlerin

kendisini yenileme ve geliþtirme noktasýnda desteðin

þart olduðuna dikkat çekiliyor.

Tatillerde de çalýþýyorlar

Bir baþka araþtýrmaya göre ise öðretmenlerin yüzde

44’ü hafta sonlarýnda, yüzde 79’u sömestr ve yaz tatille-

rinde çalýþýyor. Ekonomik ve sosyal haklar açýsýndan ya-

þadýklarý sorunlar nedeniyle ücretli etüt, kurs ve özel ders

vererek ek gelir saðlamaya çalýþan öðretmenler, ay sonu-

nu nasýl getireceklerinin hesabýný yapýyorlar.




