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Covid-19 Pandemi Sürecinde Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Psikolojik 

İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi 

 

Serkan POLAT1 

Muharrem TAŞCAN2 

Yılmaz ARARAT3 

Ali Ekber KORKMAZ4 

Öz 

Araştırmanın amacı, Covıd-19 pandemi sürecinde okul yöneticisi ve öğretmenlerin 

psikolojik iyi oluş düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden 

tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 2021-2022 eğitim öğretim yılında 

Malatya ili Battalgazi ve Yeşilyurt’ta bulunan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev 

yapmakta olan ve evren içerisinden rastgele örneklem yöntemi ile ulaşılmış 393 okul 

yöneticisi ve öğretmendir. Araştırmada veri toplama atacı olarak Deiner vd. (2010) tarafından 

geliştirilmiş olan Psikolojik İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın veri setinin analizi 

SPSS 24.0 24.0 istatistiksel veri değerlendirme programı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

analizlerde anlamlılık düzeyi p=0.5 olarak alınmıştır. Araştırmada okul yöneticileri ile 

öğretmenlerin kurumdaki görev, medeni durum, çocuk sahibi olma, kıdem, koronavirüse 

yakalanma ve koronavirüs aşısı olma durumları ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı belirlenmiştir. Okul yöneticisi ve 

öğretmenlerin cinsiyet ve branşları ile psikolojik iyi olma düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda Covid-19 

pandemi sürecinde öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin okul yöneticilerine kıyasla 

daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmada ayrıca okul yöneticisi ve öğretmenlerden 

kadın, evli olanların, çocuğu olmayanların, koronavirüse yakalananların ve koronavirüs aşısı 

yaptırmış olanların psikolojik iyi oluş düzeylerin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Yöneticisi, Öğretmen, Psikolojik İyi Oluş. 
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4OrduzuKümeevleri İlkokulu, Malatya, aekberkorkmaz@gmail.com 
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Investigation of the Psychological Well-Being Levels of School Heads and 

Teachers During The Covid-19 Pandemic Process 

Abstract 

 The aim of the study is to examine the psychological well-being levels of school 

administrators and teachers during the Covid-19 pandemic process. Survey model, one of the 

quantitative research methods, was used in the research. The sample of the study is 393 

school administrators and teachers who work in schools affiliated to the Ministry of National 

Education in Battalgazi and Yesilyurt, Malatya in the 2021-2022 academic year, and were 

reached by random sampling method from the universe. Deiner et al. (2010) Psychological 

Well-Being Scale was used. The analysis of the data set of the research was carriedout with 

the SPSS 24.0 24.0 statistical data evaluation program. The level of significance in the 

analyzes was taken as p=0.5. In the study, it was determined that there was nostatistically 

significant difference between school administrators and teachers' duties in the institution, 

marital status, having a child, seniority, catching corona virus and being vaccinated against 

coronavirus, and psychological well-being levels. It has been determined that there is a 

statistically significant difference between the gender and branches of school administrators 

and teachers and their psychological well-being levels. As a result of the research, it was seen 

that the psychological well-beinglevels of teachers were higher than school administrators 

during the Covid-19 pandemic process. In the study, it was also concluded that the 

psychological well-being levels of school administrators and teachers, women, those who 

aremarried,  those who do not have children, those who have coronavirus and those who have 

had coronavirus vaccine, are high. 

Keywords: School Administrator, Teacher, Psychological Well-Being. 

Giriş 

İnsan hayatında önemli olan birçok konu, uzun yıllardır psikoloji dünyasına dahil 

edilmemiştir. Geleneksel psikolojide ele alınan konular genellikle insanların yaşamsal hataları 

ve hastalıklarıdır. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan insanların neden mutsuz olduğuna dair 

bir açıklama bu alanda fazla yer bulmamıştır. Yapılan araştırmaların çoğu insanların 

psikolojik sorunlarına odaklanmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında psikolojik olarak zarar 

gören kişilerin psikolojilerini onarmaya yönelik araştırmalar, psikolojiye yeni bakış açısı 

kazandırmıştır (Ekti, 2019). Pozitif psikoloji kavramı, insanların olumlu benlik niteliklerine 

odaklanmanın bireyin yaşam standardını olumlu yönde etkileyebileceğini ve mevcut gücünü 

artırabileceğini vurgulamaktadır (Güngör, 2017). 

Ryff (1989), mutluluk kavramını bireyin kendini geliştirme çabaları olarak ifade etmiş 

ve bu nedenle psikolojik iyi oluş kavramını incelerken hümanist varoluşçuların ve benlik 

üzerine çalışan teorisyenlerin yorumlarından yararlanmıştır. Dolayısıyla ruh sağlığı kavramı; 

başkalarıyla olumlu ilişkiler, çevresel güçler, yaşam amacı, kendini kabul, özerklik ve kişisel 

gelişim altı boyutta açıklandığını vurgulamıştır (Ryff, 1995). 

Ruh sağlığı, bireyin etkili iletişim kurmasına, başarılı olmasına, finansal olarak 

gelişmesine, sağlıklı kalmasına ve kişisel gelişimini olumlu yönde etkileyecek farklı 

pozisyonlar oluşturmasına, bireyin hayatını kolaylaştırmasına ve çevresi ile iyi ilişkiler 
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kurmasına yardımcı olmaktadır (Akdağ ve Çankaya, 2015). Ruh sağlığı yüksek olan 

bireylerin en dikkat çekici özelliği, hayata olumlu bakmaları, mutluluğu yakalayabilmeleri ve 

sürdürebilmeleridir (Oymak, 2017). Başkalarına fayda sağlayabilmek, toplumun gelişmesine 

destek olabilmek, insanlarla sosyal hayatta başarılı iletişim kurabilmek ve samimi ilişkiler 

kurabilmek ruh sağlığının yüksek olduğunun göstergesidir (Halisdemir, 2013). 

Diğer meslek gruplarında olduğundan belki de daha fazla öğretmenlik mesleğini 

yapmakta olan bireylerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin yüksek olması gerekmektedir. Okul 

yöneticileri ve öğretmenler, sonuçları yıllar sonra belirgin bir şekilde ortaya çıkacak olan 

eğitim faaliyetlerinin en önde gelen temsilcileridirler. Bu sebeple okul yöneticileri 

öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzeylerini etkileyen faktörlerin araştırılması ve 

öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzeylerinde olumsuz etkenlerin giderilmesi açısından 

önemlidir. Özellikle Covid-19 pandemisi gibi daha önce örneği görülmemiş olan bir süreçte 

okul yöneticileri ve öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzeyleri olumsuz yönde etkilenmiştir. 

Bu araştırmada okul yöneticisi ve öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin araştırılması 

amaçlanmıştır.  

COVID-19   

COVID-19 bir salgındır ve salgın sırasında yaşananların psikolojik bir karşılığı da 

bulunmaktadır. Bu duruma yansıtma denirken; duygusal, entelektüel ve davranışsal süreçleri 

içermektedir. Toplumdaki bu psikolojik etkiler arasında yanlış bilgilendirme, belirsizliğin 

oluşması, limbik sistemde kuluçkaya yatan şüphenin gelişmesi, medya ve taşıyıcı kanallar 

aracılığıyla bireysel veya grup paniğin patlak vermesi ve bireysel başa çıkma kaynaklarını ve 

toplumu bunaltma tehdidi sayılabilir (Khan ve Huremovic, 2019). 

Bu tür dönemlerde yaşanabileceklerin duygusal boyutu, bireyin kişisel olarak önemli 

olay ve durumların üstesinden gelme çabaları da dahil olmak üzere, deneyimsel, davranışsal 

ve psikolojik faktörlerle birlikte karmaşık bir tepki modelidir. Duygunun doğası (korku, utanç 

vb.) olayın anlamı ile belirlenmektedir. Örneğin, anlam tehdit içeriyorsa korku oluşabilmekte, 

olay başkalarınca kınanmayı içeriyorsa utanç oluşabilmektedir. Duygular hisleri içermektedir, 

ancak duygudan farklı olarak davranışları dolaylı veya açık olarak işleyerek 

şekillendirmektedir (APA, 2021). Duygu, ilk elden deneyimlenen bir olgudur. Duygular 

özneldir, değerlendirmeyi içerir ve duygu, düşünce ve onları oluşturan görüntülerden 

bağımsızdır. Bunlar kaçınılmaz olarak hoş veya nahoş olarak kabul edilmektedir. Ancak daha 

öznel manevi nitelikler içermektedir. Örneğin, korkunun duygusal imzası, öfkenin duygusal 

imzasından farklı şekilde deneyimlenmektedir. Biliş, duygu ve algının içsel psikolojik 

deneyiminden duygu farkını değerlendirmenin duygusal bağıdır. Duygular, tamamen ruhsal 

olmaları ve dünyayla ilişki kurmak üzere tasarlanmaları bakımından duygulardan farklıdır. 

Duyumların bir başka anlamı, dokunma veya sıcaklık (ağrı, soğuk vb.) gibi deneyimlenen 

belirli duyumlar olmalarıdır (APA, 2021). 

COVID-19 pandemisi sırasında; bulaşma korkusu, can sıkıntısı, bilgi eksikliği, 

ekonomik kayıp, etiketlenme, sağlıklı ve hasta bireylerin uzun süreli izolasyonda yaşamaları 

en önemli stres faktörleri arasındadır (Presti vd., 2020). Epidemiyolojik süreçler korkuyu 

içermektedir. Salgın öncesinde bizim için hiçbir anlamı olmayan korona kelimesi, salgın 

sonrasında bir uyarıcı haline gelerek korkulu düşünceleri, duyguları ve fiziksel şartlanmaları 
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tetiklemiş olmaktadır (Presti vd., 2020). COVID-19 pandemisinde yaşanan korku, COVID-19 

korkusunu da beraberinde getirmiştir. Fobiler; kalıcı belirgin sıkıntı ve yoğun kaçınma ile 

sonuçlanan belirli durumlara, nesnelere ve etkinliklere (yükseklik, hayvanlar, su, kan, araba 

kullanma, uçağa binme vb.) karşı kalıcı/inatçı ve mantıksız korkulardır (APA, 2021). 

Psikolojik İyi Oluş 

Mutluluk, antik çağlardan beri entelektüel tarihin konusu olan bir kavramdır, ancak 

düşünürler tanımı üzerinde anlaşamamışlardır. Mutluluğun çeşitli tanımlarının yanı sıra, 

mutluluğun insanoğlunun en önemli değerlerinden biri olduğu ve buna ulaşmak için sürekli 

bir çaba olduğu fikri de insanlar tarafından kabul edilmektedir. Aristoteles, mutluluğun 

insanın mükemmelliğe ulaşma veya çoklu mükemmellikler arasından en iyi seçimi yapma 

çabası olduğuna inanmış ve insan hayatı boyunca sürekli mutluluğu aramışlardır 

(Büyükdüvenci, 1993).  

Bu arayışta, insan arzusunun ve mükemmellik ve aktif çaba potansiyelinin önemi 

vurgulanmaktadır. İnsan davranışlarına yön veren temel motivasyonlardan biri mutluluk 

arayışı olsa da felsefenin aksine mutluluk kavramına psikoloji alanındaki araştırmalarda 

nadiren yer verilmiştir. Psikoloji alanına hâkim olan araştırmalarda olumlu duygulardan 

ziyade hastalıkları bulup iyileştirme, eksik ve zayıf yönleri giderme gibi konulara ağırlık 

verilmektedir. Seligman ve Csikszentmihalyi'ye göre psikoloji araştırmalarına yön veren bu 

anlayış, psikolojinin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insanların ve toplumların gelişimsel 

yönlerini görmezden gelen ve insan işleyişini bozan hastalıkları onarmaya odaklanan hastalık 

modellerini benimsemiştir(Seligman ve Csikszentmihalyi, 2000).  

Savaş sonrası literatüre egemen olan araştırmalarda, insan potansiyelini ve gelişimsel 

güçlerini keşfetmeye yönelik araştırma eksikliği, araştırmacıları "pozitif psikoloji" alanını 

ortaya çıkarmaya yöneltmiştir. Pozitif psikolojinin oluşması ile hastalık ve problemlere 

odaklanan geleneksel araştırmaların aksine, ruh sağlığının olumlu yönlerine ve ruh sağlığını 

koruyucu faktörlere odaklanılmıştır. Pozitif psikolojide insan doğasının güçlü özellikleri, 

bireylerin olumlu deneyimleri, olumlu kişilik özellikleri ve erdemli bir yaşam sürmesi her 

zaman araştırmaların odak noktası ve insanların yaşam kalitesini iyileştirmenin ana hedefi 

olmuştur (Seligman ve Csikszentmihalyi, 2000). 

Mutluluk kavramı üzerine yapılan teorik araştırmalar iki kategoriye ayrılmaktadır. 

Bunlar hazcılık ve psikolojik işlevselciliktir. İyi oluşun hazcılık bağlamında ele alınması 

"öznel iyi oluş" kavramını, iyi oluşun psikolojik işlevsellik bağlamında ele alınması ise 

"psikolojik iyi oluş" kavramını ortaya çıkarmıştır. Bugünkü anlamıyla psikolojik iyi oluş 

kavramı, öznel iyi oluş kavramından sonra gelmiştir.  

Bradburn (1969), gelişimde psikolojik iyi oluş kavramını ilk kullanan kişidir ve 

yüksek düzeyde iyi olma durumunu bireyin olumlu ve olumsuz duygularıyla ilgili bir durum 

olarak yorumlamıştır. Bu tanıma göre, bireyin mutluluk ve iyi olma düzeyinin yüksek olması, 

acı verici deneyimlerden daha çok hoş deneyimler yaşamasına bağlıdır. Bu yaklaşım 

psikolojik iyi oluşu haz odaklı bir kavrama indirgediği için mevcut öznel iyi oluş kavramıyla 

büyük ölçüde uyumludur (Timur, 2008).  
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Diener (1984), öznel iyi oluşu, bireyin duygusal bir bileşeni temsil eden olumlu ve 

olumsuz duygularının ve bilişsel bileşeni temsil eden yaşam doyumunun bir değerlendirmesi 

olarak tanımlamıştır. Bu değerlendirmede olumlu duygulanım düzeyinin yüksek olması, 

bireyin başkalarına ve olaylara karşı olumlu duygu ve tutumlara sahip olduğunu ve yaşamının 

istediği gibi devam ettiğini, olumsuz duygulanımların baskın olması ise bireyin hayatından 

memnun olmadığını, öznel iyi olduğunu göstermektedir (Diener, 2006). Ancak kişinin 

olumsuz duygularından çok olumlu duygularıyla karakterize edilen öznel iyi oluş, psikolojik 

iyi oluşun ön koşulu olarak yeterli değildir (Yetim, 2001).  

Ryff (1989), mutluluğun hazcı bir bakış açısıyla yorumlanmasını, öznel iyi oluş 

kavramının olumlu işlevsellik perspektifini göz ardı ettiğini savunarak eleştirmiş ve psikolojik 

iyi olma kavramını, yaşam doyumuna ve duygusal temellere yer bırakmak olarak 

tanımlamıştır.  

Psikolojik İyi Oluşun Yordayıcıları 

Yaş: Psikolojik iyi oluş düzeyleri yaşa göre değişir ve "yaş" ölçeğinde bu, psikolojik 

iyi oluş kavramında önemli bir nitelik, bireyle olumlu bir ilişkidir. Yaş değişkeninin ruh 

sağlığının alt boyutlarından biri olan kişisel gelişim boyutu ile diğer boyutlara göre daha 

yüksek bir korelasyona sahiptir (Ryff, 1989). Yaş değişkenlerini ve ruh sağlığını içeren bir 

çalışmada, genç yetişkinlerin, yaşlı yetişkinlere göre daha yüksek ortalama ruh sağlığı 

puanlarına sahip oldukları görülmüştür(Tuzgöl ve Dost, 2005).  

Cinsiyet: Ryff (1989), psikolojik iyi oluş düzeyinin cinsiyet değişkenine göre 

değiştiğini açıklamış ve kadınların erkeklere göre anlamlı düzeyde daha yüksek psikolojik iyi 

oluş düzeylerine sahip olduğunu belirlemiştir. Kadın ve erkek arasındaki bu farklılık özellikle 

çok boyutlu psikolojik iyi oluş kuramının kişisel gelişim alt boyutlarında kendini 

göstermektedir. Bu sonuçların aksine bazı çalışmalarda cinsiyet değişkenlerinin ruh sağlığı 

düzeylerinde anlamlı farklılıklara yol açmadığı görülmüştür (Telef, 2013).  

Evlilik: Evliliğin ruh sağlığını etkileyen faktörlerden biri olduğu, sağlık ve esenlik 

üzerinde olumlu etkisi olduğuna dikkat çekilmiştir. Evli kişiler; duygusal destek, sevgi 

ifadeleri, acil durumlarda sosyal ve ekonomik destek vb. unsurlara sahip olduğu için sağlık ve 

düşük ölüm oranı gibi faktörlerde bekârlara göre daha iyi bir konumda olmaktadırlar. Evlilik 

yasal bir süreçle oluştuğu için bireyin sosyal çevresiyle ilişkisi geçerlidir. Ancak bireyin 

sosyal bağlarını artırarak ruh sağlığına kavuşmasında önemli bir faktördür. Evlilikte sevgi ve 

özen gibi duygusal katkılar, bireylerin kendilerini değerli varlıklar olarak tanımlamasına ve 

güvende hissetmesine olanak tanımaktadır (Tütüncü, 2012).  

Kalıtım: Tek yumurta ikizi ve çift yumurta ikizi olarak doğan deneklerin yaşam doyum 

düzeyleri araştırıldığı çalışmalarda genetik yapı, ruh sağlığı düzeylerini belirlemek için 

kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Laiken; araştırma konularıyla ilgili bulgularında, kalıtımın 

ruh sağlığını yüzde 50'ye varan oranlarda etkilediği sonucuna varmıştır. Ayrıca din, eğitim ve 

medeni durumlarının yüzde 8'i etkilediğini, yaşamlarındaki olayların ve temas ettikleri 

insanlarla olan ilişkilerin yüzde 42'sini etkilediğini belirtmiştir (Akın, 2008).  

Kültürel Yapı: Bazı toplumlarda, kişisel ihtiyaçlar ve yaşam doyumu izlenimi yaratan 

duygular büyük bir paya sahip olmaktadır. Buna karşılık kültür, ruh sağlığını bireyin sosyal 
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etkileşimlerinin sonucu olarak tanımlamaktadır. Duyguları açıkça yorumlamak ve sosyal 

çevre ile iyi bir ilişki kurmak, bireyci kültürlerde çok kültürlü kültürlere göre daha önemlidir 

(Gediksiz, 2013). Christopher (1999), ruh sağlığı ve kültürel faktörler arasındaki ilişkiyi 

incelerken, kültürel faktörlerin nihayetinde ruh sağlığını belirleyebileceğine dikkat çekmiştir. 

Ona göre farklı kültürler ruh sağlığını yapısal değerleri içinde açıklayabilmektedir. Bu durum, 

içindeki kültürel değerler ve yargılarla ilgilidir(Tütüncü, 2012). 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Covid-19 pandemi sürecinde okul yöneticisi ve öğretmenlerin psikolojik iyi oluş 

düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılan çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama 

modeli kullanılmıştır. Bu modelde, geçmişte yaşanmış veya da halen yaşanmakta olan bir 

durumu olduğu gibi betimlemeyi sağlamaktadır (Karasar, 2012). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Malatya ili Battalgazi ve 

Yeşilyurt’ta bulunan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu 

Lisesi, Şehit Ekrem Toktamış Anadolu Lisesi, Canihde Nebiolu Ortaokulu, Galip Demirel 

Ortaokulu, Akmercan Anadolu Lisesi, Yalçın Koreş Ortaokulu, Şehit hasan Yıldırım İmhatip 

Ortaokulu, Göztepe Anadolu Lisesi, Battalgazi Anadolu Lisesi ve Şehit Zekeriya Bitmez 

Anadolu Lisesinde görev yapmakta olan 521 okul yöneticisi ve öğretmenlerdir. Araştırmanın 

örneklemi ise evren içerisinden rastgele örneklem yöntemi ile ulaşılmış 393 okul yöneticisi ve 

öğretmendir (Tablo 1).  

 

Tablo 1. Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Demografik Dağılımları  

 N % 

Kurumdaki Görev Müdür / Müdür Yardımcısı 67 17,0 

Öğretmen 326 83,0 

Cinsiyet Erkek 210 53,4 

 Kadın 183 46,6 

Medeni durum Evli 324 82,4 

Bekar 69 17,6 

Çocuğu sahibi olma Evet 309 78,6 

Hayır 84 21,4 

Branş Türkçe 144 36,6 

Matematik 31 7,9 

Sosyal Bilgiler 32 8,1 

Fen Bilgisi 44 11,2 

Beden Eğitimi 68 17,3 

Diğer 74 18,8 

Kıdem 5 yıldan az 30 7,6 

6-10 yıl 88 22,4 
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11-15 yıl 93 23,7 

16-20 yıl 86 21,9 

21 yıl ve üzeri 96 24,4 

Koronavirüse 

yakalanma 

Evet 176 44,8 

Hayır 217 55,2 

Koronavirüs aşısı 

yaptırma 

Evet 349 88,8 

Hayır 44 11,2 

Toplam 393 100,0 

Tabloya göre araştırmaya katılanlardan %83’ü öğretmen, %17’si okul yöneticisidir. 

Okul yöneticisi ve öğretmenlerden %53,4’ü erkek, %82,4’ü evli, %78,6’sının çocuğu 

bulunmaktadır. %36,6’sının branşı Türkçe olan katılımcılardan %24,4’ünün kıdem yılı 21 yıl 

ve üzeridir. Araştırmaya katılan okul yöneticisi ve öğretmenlerden %55,2’si Koranavirüse 

yakalanmamış, %88,8’i de Koronavirüs aşısı yaptırmıştır.  

 

Veri Toplama Aracı 

İki bölümden oluşan veri toplama aracının birinci bölümünde araştırmaya katılan okul 

yöneticisi ve öğretmenlerin demografik özelliklerinin, koronavirüse yakalanma ve 

koronavirüs aşısı yaptırma durumlarının tespit edilmesi amacıyla sorulmuş sekiz soru 

bulunmaktadır. Veri toplama ölçeğinin ikinci bölümünde “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” yer 

almaktadır. Deiner vd. (2010) tarafından geliştirilmiş olan Psikolojik İyi Oluş Ölçeğinin 

Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması Telef (2021) tarafından yapılmıştır. 

Sekiz maddeden oluşan Psikolojik İyi Oluş Ölçeği tek boyutludur. Ölçek maddelerinin 

cevaplama seçenekleri kesinlikle katılmıyorum (1) ile kesinlikle katılıyorum (7) arasında 

dağılmaktadır. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır ve puanları 8 ile 56 arasında 

değişmektedir. Güvenirlik çalışması sonucunda .80 olarak hesaplanmış olan ölçeğin Cronbach 

alfa katsayısı bizim çalışmamızda .97 olarak hesaplanmıştır.  

 

Verilerin Analizi 

Araştırmanın veri setinin analizi SPSS 24.0 istatistiksel veri değerlendirme programı 

ile gerçekleştirilmiştir. Veri setinin normallik durumunun belirlenmesi amacıyla Çarpıklık ve 

Basıklık analizi yapılmıştır (Tablo 2).   

 

Tablo 2. Araştırma veri setinin Normallik Analizi  

 Ort. ss. Min-Max Çarpıklık Basıklık 

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği 5,12 1,87 1,00-7,00 -1,124 -0,071 

Araştırmanın veri setinde yer alan verilerin normallik dağılımı gösterip göstermeme 

durumlarını tespit etmek amacıyla yapılan analizde, çarpıklık değerinin -1,124, basıklık 

değerinin ise -0,071 olduğu görülmüştür. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1.500 ile +1.500 

arasında olması dağılımın normal olduğunu ifade ediyor olmasından (Tabachnick ve Fidell, 
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2013) dolayı araştırma verilerinin analizinde parametrik testler yapılmıştır. Analizlerde 

anlamlılık düzeyi p=0.5 olarak alınmıştır.    

Araştırmaya katılan okul yöneticileri ve öğretmenlerin demografik özelliklerinin 

dağılımının tespit edilmesi amacıyla frekans ve yüzde analizi yapılmıştır. Bağımlı ve 

bağımsız değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlılık durumunun tespit edilmesi 

amacıyla t Testi ve ANOVA testi yapılmıştır. 

Bulgular 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler, araştırmaya katılan okul yöneticisi ve 

öğretmenlerin demografik özelliklerine göre analiz edilmiş, değişkenler arasındaki anlamlılık 

düzeyleri analiz edilmiştir.   

 

Tablo 3.  Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Kurumdaki Görevlerine Göre Psikolojik İyi Oluş 

Düzeylerinin Analizi   

Kurumdaki görev N Ort. ss. t p 

 Müdür / Müdür Yardımcısı 67 5,082 2,014 -0,160 0,873 

Öğretmen 326 5,122 1,846   

Okul yöneticisi ve öğretmenlerin kurumdaki görevlerine göre psikolojik iyi oluş 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzeyi ortalamaları okul yöneticileri göre daha yüksek 

düzeydedir.  

 

Tablo 4.  Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Psikolojik İyi Oluş 

Düzeylerinin Analizi   

Cinsiyet N Ort. ss. t p 

 Erkek 210 4,891 1,974 -2,580 0,011 

Kadın 183 5,372 1,720   

Okul yöneticisi ve öğretmenlerin cinsiyetlerine göre psikolojik iyi oluş düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Kadın okul 

yöneticisi ve öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzey ortalamaları erkek okul yöneticisi ve 

öğretmenlere göre daha yüksek durumdadır.   

 

Tablo 5.  Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Medeni Durumlarına Göre Psikolojik İyi Oluş 

Düzeylerinin Analizi   

Medeni durum N Ort. ss. t p 

 Evli 324 5,118 1,911 0,082 0,935 

Bekar 69 5,098 1,694   
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Okul yöneticisi ve öğretmenlerin medeni durumları ile psikolojik iyi oluş düzeyleri 

arasına istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Evli okul yöneticisi 

ve öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzey ortalamaları bekar olanlara göre daha yüksektir.  

 

Tablo 6.  Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Çocuk Sahibi Olma Durumlarına Göre 

Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Analizi 

Çocuğu sahibi olma N Ort. ss. t p 

 Evet 309 5,098 1,916 -0,331 0,741 

Hayır 84 5,175 1,717   

Araştırmaya katılan okul yöneticisi ve öğretmenlerin çocuk sahibi olma durumları ile 

psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05). Çocuğu olmayan okul yöneticisi ve öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzeyleri 

çocuğu olanlara göre daha yüksek düzeydedir.  

 

Tablo 7.  Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Branşlarına Göre Psikolojik İyi Oluş 

Düzeylerinin Analizi 

Branş N Ort. ss. F p 

Türkçe 144 5,135 1,911 2,471 0,031 

Matematik 31 5,139 1,685   

Sosyal Bilgiler 32 4,362 2,195   

Fen Bilgisi 44 5,306 1,597   

Beden Eğitimi 68 4,791 2,025   

Diğer 74 5,574 1,619   

Toplam 393 5,115 1,873   

Okul yöneticisi ve öğretmenlerin branşları ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Psikolojik iyi oluş düzeyi en 

yüksek olan okul yöneticisi ve öğretmenleri branşı Fen Bilgisi olanlarken, en düşük olanlar 

ise branşı Sosyal Bilgiler olanlardır.  

 

Tablo 8.  Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Kıdemlerine Göre Psikolojik İyi Oluş 

Düzeylerinin Analizi 

Kıdem N Ort. ss. F p 

5 yıldan az 30 4,807 2,181 2,285 0,060 

6-10 yıl 88 5,374 1,552   

11-15 yıl 93 5,053 1,852   

16-20 yıl 86 5,441 1,954   

21 yıl ve üzeri 96 4,741 1,936   

Toplam 393 5,115 1,873   
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Okul yöneticisi ve öğretmenlerin kıdem süreleri ile psikolojik iyi oluş düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Psikolojik iyi oluş 

düzeyi en yüksek olanlar kıdem süresi 16-20 yıl arası olanlarken, en düşük olanlar ise kıdem 

süresi 21 yıl ve üzeri olanlardır.   

Tablo 9.  Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Koronavirüse Yakalanma Durumlarına Göre 

Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Analizi 

Koronavirüse yakalanma N Ort. ss. t p 

 Evet 176 5,176 1,780 0,582 0,561 

Hayır 217 5,065 1,948   

Okul yöneticisi ve öğretmenlerin koronavirüse yakalanma durumları ile prikolojik iyi 

oluş düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Koronavirüse yakalanmış olanların psikolojik iyi olma düzey ortalamaları yakalanmamış 

olanlara kıyasla daha yüksektir.  

 

Tablo 10. Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Koronavirüse Aşısı Yaptırma Durumlarına Göre 

Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Analizi 

Koronavirüs aşısı yaptırma N Ort. ss. t P 

 Evet 349 5,159 1,868 1,320 0,188 

Hayır 44 4,764 1,898   

Koronavirüs aşısı yaptırma durumu ile okul yöneticisi ve öğretmenlerin psikolojik iyi 

oluş düzeyleri arasına istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Koronavirüse yakalanmış olan okul yöneticisi ve öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzey 

ortalamaları, yakalanmamış olanlara göre daha yüksek düzeydedir.   

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Okul yöneticisi ve öğretmenlerin kurumdaki görevlerine göre psikolojik iyi oluş 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Öğretmenlerin 

psikolojik iyi oluş düzeyi ortalamaları okul yöneticileri göre daha yüksek düzeydedir. 

Aydoğan (2019) yapmış olduğu araştırmada öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin 

yüksek düzeyde olduğunu tespit etmiştir. Covid-19 pandemisi sürecinde öğretmenler uzaktan 

eğitime devam etmişlerdir. Eğitimin uzaktan yapılması, öğretmenler için zor olmakla birlikte, 

koronavirüse yakalanma risklerini en aza indirecek önlemlerden biri olmuştur. Okul 

yöneticileri ise öğretmenler kıyasla okula daha fazla gelmek durumunda kalmışlardır. Bu da 

okul yöneticilerinin koronavirüse yakalanma riski hissetmelerine ve buna bağlı olarak 

psikolojik iyi oluş düzeylerinin düşmesine sebep olabilmiştir.  

Okul yöneticisi ve öğretmenlerin cinsiyetlerine göre psikolojik iyi oluş düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Aydoğan (2019) yaptığı 

araştırmada benzer şekilde öğretmenlerin cinsiyetleri ile psikolojik iyi olma düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığını belirlemiştir. Kadın okul 

yöneticisi ve öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzey ortalamaları erkek okul yöneticisi ve 
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öğretmenlere göre daha yüksek durumdadır. Yüksel Şahin ve Şerbetçioğlu (2020) yaptıkları 

araştırmada erkek öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin kadın öğretmenlere göre 

daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Buna karşılık bizim çalışmamızda tersi bir sonuç 

elde edilmiştir. Bu farklılığın sebebinin Covid-19 pandemi şartları ile ilgili olduğu 

söylenebilir. Covid-19 pandemisini önlemek amacıyla alınan önlemlerin en önde geleni 

sosyal mesafenin korunması ve hijyene dikkat edilmesi olmuştur. Özellikle hijyen kurallarına 

her birey dikkat etmekle birlikte kadınların toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı olarak 

hijyen sağlayıcı tedbirleri konusunda daha fazla bilgilerinin olduğu varsayıldığında, hijyen 

tedbirlerini almış bireyler olarak psikolojik iyi olma düzeylerinin daha yüksek olduğu 

söylenebilir.    

Okul yöneticisi ve öğretmenlerin medeni durumları ile psikolojik iyi oluş düzeyleri 

arasına istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Aydoğan (2019)  

araştırmasında öğretmenlerin medeni durumları ile psikolojik iyi olma düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığını tespit etmiştir. Araştırmada evli okul 

yöneticisi ve öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzey ortalamaları bekar olanlara göre daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Bekar olan okul yöneticisi ve öğretmenler aileleri ile birlikte 

veya tek başlarına yaşarlarken, evli olan okul yöneticisi ve öğretmenler kendi aile düzenleri 

içerisinde Covid-19 pandemisi sürecine yakalanmışlardır. Bekar okul yöneticisi ve 

öğretmenlere kıyasla evli olanların daha düzenli bir yaşam biçimlerinin olduğu varsayılırsa 

buna bağlı olarak evli olan okul yöneticisi ve öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin 

daha yüksek olabileceği düşünülmektedir.       

Araştırmaya katılan okul yöneticisi ve öğretmenlerin çocuk sahibi olma durumları ile 

psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır. Çocuğu olmayan okul yöneticisi ve öğretmenlerin psikolojik iyi oluş 

düzeyleri çocuğu olanlara göre daha yüksek düzeydedir. Covid-19 pandemi süreci daha önce 

örneği görülmemiş önlemlerin alındığı bir süreç olmuştur. Öğretmenler ve okul yöneticileri de 

diğer bireyler gibi evden işlerini yürütmek durumunda kalmışlardır. Pandemi sürecinde 

hastalığa yakalanmama korkusu her bireyde görülürken, çocuğu olan bireyler kendileri için 

kaygılandıkları gibi aynı zamanda diğer aile bireyleri için de kaygılanmak durumunda 

kalmışlardır. Evden çalışmak bu kaygıyı biraz olsun azaltırken, özellikle çocuğu olanlar kısa 

süreli dışarı çıkmaları sırasında hastalığı eve taşıma ve çocuklarına bulaştırma riski ile daha 

çok kaygılanmışlar ve bu durum da onların psikolojik iyi olma düzeylerine olumsuz yönde 

etkili olmuştur.  

Okul yöneticisi ve öğretmenlerin branşları ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Aslan ve Erözyürek (2021) yaptıkları 

araştırmada öğretmenlerin branşlarına göre psikolojik iyi oluş düzeylerinin anlamlı farklılık 

gösterdiğini belirlemişlerdir. Psikolojik iyi oluş düzeyi en yüksek olan okul yöneticisi ve 

öğretmenleri branşı Fen Bilgisi olanlarken, en düşük olanlar ise branşı Sosyal Bilgiler 

olanlardır. Covid-19 pandemisi sürecinde öğretmenler eğitimi uzaktan vermişler, bu da her 

branştaki öğretmenler için çeşitli zorlukları beraberinde getirmiştir. Bu durum her branştaki 

öğretmen için geçerli olurken, öğrencilerle yüz yüze olmayı gerektiren derslerin işlenmesi, 

ödev verilmesi ödev kontrolü gibi konularda bazı branşlar daha zorluk yaşamışlar ve bu 

durum da onların psikolojik iyi oluş düzeylerine olumsuz bir şekilde yansımıştır.   



Covid-19 Pandemi Sürecinde Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin…        12 
 

Polat, Taşcan, Ararat, Korkmaz,2022                                        Toplumsal Eğitim 

Okul yöneticisi ve öğretmenlerin kıdem süreleri ile psikolojik iyi oluş düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Aslan ve Erözyürek (2021) 

yaptıkları araştırmada öğretmenlerin kıdemlerine göre psikolojik iyi oluş düzeylerinin anlamlı 

farklılık gösterdiğini belirlemişlerdir. Psikolojik iyi oluş düzeyi en yüksek olanlar kıdem 

süresi 16-20 yıl arası olanlarken, en düşük olanlar ise kıdem süresi 21 yıl ve üzeri olanlardır. 

Kıdem süresi yüksek olan okul yöneticisi ve öğretmenler yaşlarının verdiği tecrübe ile bir 

yandan kendilerine ve ailelerine koronavirüs bulaşmaması yönünde kaygı içerisinde 

olurlarken diğer yandan da yaşam tecrübelerinden dolayı bu kaygıyı daha az yaşamışlardır.  

Okul yöneticisi ve öğretmenlerin koronavirüse yakalanma durumları ile prikolojik iyi 

oluş düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Koronavirüs 

aşısı yaptırma durumu ile okul yöneticisi ve öğretmenlerin psikolojik iyi oluş düzeyleri 

arasına istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Koronavirüse yakalanmış 

olanların psikolojik iyi olma düzey ortalamaları yakalanmamış olanlara kıyasla daha 

yüksektir. Koronavirüse yakalanmış olan okul yöneticisi ve öğretmenlerin psikolojik iyi oluş 

düzey ortalamaları, yakalanmamış olanlara göre daha yüksek düzeydedir. Koronavirüse 

yakalanan ve koronavirüs aşısı olan okul yöneticisi ve öğretmenlerin bu olumsuz durumu 

yaşadıktan sonra tekrar yaşamayacakları düşüncesi; koronavirüs aşısı olan okul yöneticisi ve 

öğretmenler de aşının koruyucu etkisinden dolayı psikolojik iyi oluş düzeylerini daha yüksek 

tutabildikleri söylenebilir.   

Araştırmanın sonucunda Covid-19 pandemi sürecinde öğretmenlerin psikolojik iyi 

oluş düzeylerinin okul yöneticilerine kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmada 

ayrıca okul yöneticisi ve öğretmenlerden kadın, evli olanların, çocuğu olmayanların, 

koronavirüse yakalananların ve koronavirüs aşısı yaptırmış olanların psikolojik iyi oluş 

düzeylerin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.     

Covid-19 pandemi süreci her iş kolu için olağan üstü tedbirler ile geçerken, okul 

yöneticisi ve öğretmenler için de olağan dışı bir dönemin yaşanmasına sebep olmuştur. Bu 

açıdan bakılarak Covid-19 pandemi süreci gibi olağan üstü dönemler için okul yöneticisi ve 

öğretmenlerin hazır bulunmalarını sağlayacak hizmet içi eğitimlerin verilmesi yararlı 

olacaktır.  

Covid-19 pandemi süreci okul yöneticileri ve öğretmenlerin yanında eğitimin tüm 

paydaşları üzerinde olumsuz etkiler doğurmuştur. Farklı bölgelerde ve farklı örneklem 

guruplarında yapılacak araştırmalar Covid-19 pandemisinin etkilerini doğru bir şekilde tespit 

edilmesi açısından yararlı olabilecektir.   
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Okul Müdürlerinin Sürekli Kaygı ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi  

 

Hakan CANPOLAT1 

Ali SEMERCİ2 

Rüstem BAYRAM3 

Öz 

 Okul müdürlerinin sürekli kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi amacıyla 

yapılmış olan çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmanın örneklem gurubu, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Malatya ilinde bulunan 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda görev yapmakta olan, seçkisiz örnekleme 

yöntemi ile belirlenen ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 300 okul müdürüdür. 

Araştırmanın veri toplama aracında kişisel bilgiler formunun yanında Sürekli Kaygı Ölçeği ve 

Beck Umutsuzluk Ölçeği bulunmaktadır. Araştırma verilerinin analizi SPSS 22.0 istatistiksel 

veri değerlendirme programı ile yapılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi p=0.05 olarak 

alınmıştır. Araştırmada okul müdürlerinin yaşları ile sürekli kaygı düzeyleri, cinsiyetleri ile 

umutsuzluk düzeyleri, görev yaptıkları okul türü, ebeveyn tutumları ve kıdem süreleri ile 

sürekli kaygı ve umutsuzluk düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda okul müdürlerinin yaşlarının, kıdem 

sürelerinin yükselmesi ile birlikte sürekli kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin de yükseldiği, 

yüksek lisans eğitimi almış okul müdürlerinin, lisede görev yapmakta olan okul müdürlerinin, 

ebeveyn tutumu otoriter olan okul müdürlerinin kaygı düzeylerinin diğer okul müdürlerine 

göre sürekli kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler:Eğitim, Okul Müdür, Sürekli Kaygı, umutsuzluk. 

 

Examining the Levels of Trait Anxiety and Hopelessness of School 

Principals 

Abstract 

 The survey model, one of the quantitative research methods, was used in the study, 

which was conducted to examine the trait anxiety and hopelessness levels of school 

principals. The sample group of the research is 300 school principals, who are working in 

public schools affiliated to the Ministry of National Education in the province of Malatya in 
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the 2021- 2022 academic year, determined by the random sampling method and volunteered 

to participate in the research. In the data collection tool of the research, there are Trait 

Anxiety Inventory and Beck Hopelessness Inventory, as well as the personal information 

form. Analysis of the research data was made with the SPSS 22.0 statistical data evaluation 

program. The level of significance in the study was taken as p=0.05. In the study, it was 

determined that there is a statistically significant difference between the age of the school 

principals and their trait anxiety levels, their gender and their hopelessness levels, the type of 

school they work in, their parental attitudes and their seniority, and their trait anxiety and 

hopelessness levels. As a result of there search, the anxiety and hopelessness levels of school 

principals with graduateed ucation, school principals working in high schools, and school 

principals with authoritarian parenting attitudes were found to be higher than those of other 

school principals was found to be higher. 

Keywords:Education, School Principal, Trait Anxiety, Hopelessness. 

Giriş 

Kurumlar, bireysel güçleri aşan hedeflere ulaşmak için birlikte çalışan insanlardan 

oluşmaktadır. Ortak çaba gerektiren bir hedefe ulaşmak, birden fazla kişinin güçlerinin ve 

eylemlerinin birliğini ve bütünleşmesini gerektirir. İşbirliği olmadan sosyal hayat 

olmamaktadır. Kurum ve medeniyet eş anlamlıdır (Aydın, 1998). Kurum, bazı sosyal 

ihtiyaçları karşılamak için önceden belirlenmiş hedeflere ulaşacak görev ve rolleri 

gerçekleştirmek için güçlü yanlarını ve eylemlerini koordine eden çalışanlardan oluşan sosyal 

açık bir sistemdir (Başaran, 1982). 

Bir kurum bir yapıdır. Yönetim, bu yapıyı manipüle etme sürecidir. Öte yandan, bir 

eğitim kurumu, üyeleri arasında bir ilişkiler ağıdır. Toplumun ihtiyaçlarını karşılama amacıyla 

kurulmuş olan kurumlar arasında eğitim kurumları bulunmaktadır. Okul olarak adlandırılan 

imiz bu kurumun en öne çıkan özelliği, toplumdan gelen ve topluma giden insanların 

hammaddeleri ile faaliyet göstermesidir. Bu sebeple, okulların kurumsal boyutu bireysel 

boyutuna göre daha az hassastır. İnformal yönü resmi boyuttan daha ağır ve etki alanı daha 

kapsamlıdır. Sosyal bir yapı biçiminde kurularak ve eğitim işlevini yürütmesi gereken 

okullarda davranış biliminin ve insanlar arasındaki ilişkilerinin yeri çok önemli olmasından 

olayı okul yöneticilerinin daha informal bir ortamda çalışması, otoriteden çok etkilemeye 

başvurması ve davranış bilimleri konusunda iyi eğitim almış olması gerekmektedir 

(Bursalıoğlu, 1982). 

Bir kurumun hayatta kalması, öncelikle hizmet verdiği kişi ve topluma fayda sağlıyor 

olmasına bağlı olmaktadır. Bu misyonu başarabilmek için işgücü kaynaklarının sağlanması, 

bu kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması, çalışanların teşvik edilmesi ve 

entegrasyonlarının sağlanması gibi psikolojik konular ele alınmalıdır (Aydın, 1998). 

Owens’a (2001) göre bir organizasyondaki insanların davranışlarını organizasyonun 

hedeflerine ulaşmak için etkileyerek onları yönlendirmek, yöneticiler ile liderlerin birincil 

görevi olmalıdır. Bu nedenle eğitim liderleri, eğitimin tüm paydaşlarını kurumda sosyalleşme 

imkanı bulduğu süreç ve faktörlere, tüm paydaşların kurum hakkındaki algılarının, 

değerlerinin ve inançlarının nasıl geliştiğine ve bunların davranışlarını nasıl etkilediğine 

odaklanmalıdır.  
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Bireyler ve kuruluşlar arasındaki ilişki çift yönlüdür. Bu durum kurumdan bireye ve 

bireyden kuruma doğru etkileşimin olduğunu ifade etmektedir. Kurumlar, bireylerin 

davranışlarını etkilemenin yanı sıra kurumların ve bireylerin çalışma şeklini de 

biçimlendirmektedir (Aydın, 1998). 

Kurumlardaki davranış yalnızca; ihtiyaçlar, beklentiler ve üyelerin motivasyonları ile 

ilgili değildir. Davranışların şekillenmesini sağlayan bu unsurların dinamik bir yapısı 

bulunmaktadır. Kurum üyeleri, kuruma kendilerine özgü birçok benzersiz değer, amaç ve 

inanç katmaktadırlar. Bu kişisel özellikler, kurumsal yaşamın rasyonel yönlerini 

oluşturmaktadır. Böylece, kurum üyelerinin kuruma kattıklarının toplamı, kurumun benzersiz 

"kişiliğini" ortaya çıkartmaktadır. Bundan doğan kurumsal iklim, kurumun doğallığını ve 

insaniliğini oluşturmaktadır (Hoy ve Miskel, 2001). 

Eğitim kurumlarına görev yapan öğretmenlerin duygudurumları arasında 

bulunabilecek kaygı ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilen umutsuzluk durumu da okul iklimi 

üzerinde etkili olabilecek unsurla arasındadır. Öğretmen kaygı düzeyleri, eğitim ve psikoloji 

alanında araştırma konusu olmuştur. Öğretmenlerin ruh sağlığını etkileyen olumsuz faktörler 

arasında olan stres faktörleri, halk arasında görülebilen öğretmenlerin çalışma saatlerin kısa 

olduğu, öğrenci fazlalığı ve buna bağlı olarak velilerin sayıca artması, kaynaştırma eğitimi 

kapsamında olan öğrencilerin diğer öğrenciler ile entegrasyonlarının sağlanması, diğer 

öğretenler ile etkin bir iletişim ortamının kurulamamış olması, okullarda görülen istenmeyen 

olaylar, okul yönetiminden yeterince destek alınamaması, kurum içerisindeki rol karmaşası, 

eğitim araç ve gereçlerindeki yetersizlikler gibi faktörler bulunabilmektedir (Bursalıoğlu, 

1982). 

Eğitim ortamının okul müdürüne vermiş olduğu stres yükü onların kaygı ve 

umutsuzluk yaşamalarına sebep olabilmektedir. Bu düşünceden hareketle araştırmada okul 

müdürlerinin sürekli kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır .   

Kaygı Kavramı  

Kaygının birçok farklı tanımı olmasına rağmen (Monat ve Lazarus, 1985), çoğunlukla 

dile getirilen tanımına göre kaygı, hoşa gitmeyen bir duygudurumu ifade etmektedir. Kaygı, 

tehlike veya istenmeyen bir durum yaşama korkusu ya da beklentisinden kaynaklanan 

huzursuzluk oluşturan bir korku durumu tanımlamaktadır. Kaygı, kişisel gelişimin normal bir 

parçası olsa da, çoğu kişi stresli veya tehlikeli durumlarla karşılaştığında kaygıyı 

yaşamaktadır ve kaygıya genellikle panik, korku, acı ve dehşet duyguları eşlik etmektedir. 

Kaygı, korkudan nesnesiz olması bakımından farklıdır (Budak, 2005).Genel olarak kaygı, 

bireyde tamamen rahatsız edici, hoş olmayan bir duygu olarak kendini göstermektedir, bu da 

bireye açıklanabilen veya açıklanamayan bir tehlikenin aniden ortaya çıkabileceği ve belli 

olmayan bu tehlike ile beraber gerginlik ve buna bağlı olarak saldırganlık duyguları olarak 

ortaya çıkabilmektedir (Tükel, 2000). 

Kaygının özellikleri arasında, bireyin yaşadığı durumu öznel olarak anlaması ve 

hissetmesi, bireyin gelecekle ilgili kaygı duyması, kendini kötü hisseden ancak  bu durumu 

ifade edemediği bir duygu ve bu durumla birlikte gelişen panik ve huzursuzluk gibi fiziksel 

tepkilerin ortaya çıkmasıdır (Tükel, 2000). 
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Bireyler belirsiz bir durumla karşı karşıya kaldıklarında nasıl bir sonucun 

gerçekleşeceğini bilememektedirler. Durum bazen yönetilebilir ve kişiye ve duruma 

rahatsızlık vermezken, bazen kontrol edilemez ve rahatsız edici hale gelebilmektedir. Bu 

nedenle bazı bireyle benzer olaylar veya durumlar hakkında yoğun bir endişe duymakta ve 

yaşamları üzerinde hiçbir kontrole sahip olamamaktadırlar.Buna karşılık bazı bireyler ise aynı 

durumlara tepki vermemektedir (Ladouceur vd., 2000). 

Kaygı, bir dizi istenmeyen duygu ve kontrolü yapılamayan düşünceler bütünüdür 

(Hayes, 2008). Kaygı durumu bir seviyeye kadar birey için motive edici bir unsur 

olabilmektedir  (Kelly, 2002). Buna karşılık kaygı düzeyinin artması ve kalıcılığı, bireyin 

günlük faaliyetleri ve topluma uyumu üzerinde olumsuz psikolojik stres yaratmaktadır (Ulutaş 

ve Alişanoğlu, 2003). 

Kaygı tarif edilemez bir duygudur, kişinin kendince yaşamış olduğu hislerden ortaya 

çıkmaktadır (Türkçapar, 2004). Kaygının düzeyinin yükselmesi, fiziksel, bilişsel, duyuşsal, 

davranışsal birçok etkinin ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Kaygı farklı yaş 

guruplarında farklı semptomlarla kendini göstermektedir. Bu semptomlar kaygının 

belirtilerinden olsa da kaygıyı bir veya birden fazla faktör bir araya gelerek oluşturmaktadır  

(Köknel, 1982). 

Fizyolojik açıdan bakıldığında; kalp atışında hızlanma, terleme, ayak ve el 

parmaklarının üşümesi, baş ve midede ağrılar oluşması, iştahsızlık, uyku düzeninin bozulması 

gibi yaygın bedensel reaksiyonlar oluşturan kaygı, ayrıca titreme, ağızda kuruluk, ses kısıklığı 

ve çekingenlik, bazen idrar kaçırma gibi sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir 

(Şahin, 2019). Korku ve kaygı durumları arasındaki benzerlikten dolayı, korku hissi sırasında 

ortaya çıkan sonuçlara benzer durumlar kaygı anında da ortaya çıkabilmektedir (Cüceloğlu, 

2000). 

Kaygının yüksek düzeyde olmayan hali bireyler için yapıcı ve yaratıcı davranışların 

ortaya çıkmasına sebep olabilirken, yükselen kaygı düzeyi bu tür davranışların önündeki en 

büyük engel olabilmektedir. Kaygı ile korkulan nesnelerden veya ortamlardan kaçınmak veya 

alışıldık davranışları gerçekleştirmek için tasarlanmış davranışlar sergilemeye 

başlamaktadırlar (Cüceloğlu, 2000).  

Kaygı, engelleyici ve motive edici özelliklere sahiptir. Kaygı, yeni davranışlar, başarı  

ve verimlilik öğrenmede itici bir güçtür. Düşük kaygı düzeyine sahip kişilerin, yüksek kaygı 

düzeyine sahip kişilere göre basit davranışlara uyum sağlama olasılıkları daha zor  

olabilmektedir (Cüceloğlu, 2000). Bunun yanı sıra, çevreyi kontrol etme, hafıza güçlükleri, 

beklenti ve gereksinimleri düzenlemede güçlük, başarıda düşme, işe isteksiz davranma gibi 

belirtiler oluşabilmektedir (Öztürk, 2001). 

Kaygı, bireyin gelecekle ilgili düşüncelerinde de etkili olmaktadır. Bireyin gelecekle 

ilgili kaygı içerikli düşünceleri arasında, yapmayı arzu ettiği bir durumu yapamayacağını 

düşünmesi, kendisinin veya ailesinin başına istenmeyecek bir durumun gelmesini düşünmesi 

gibi düşünceleri saymak mümkündür. Kaygı ayrıca, bireyin olaya karşı algıladığı stresi, 

algılanan stresli olaylar için başa çıkma için ortaya koyacağı davranışları da kapsamaktadır. 

Bireyde karışık düşüncelerin oluşması, hafıza ile ilgili güçlükler yaşaması, konsantre 

olamaması, dikkatin dağılması, düşünceler üzerinde kontrol kaybı" gibi çeşitli şekillerde 

ortaya çıkmaktadır (Öztürk, 2001). 
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İnsanlar, maruz kaldıkları çevresel koşullara göre kaygı düzeyinin gelişmeye başladığı 

yaşam boyu süren bir gelişim sürecine katılmaktadırlar. Ekonomik sorunlar, nüfus artışı ve 

hızlı teknolojik ilerleme gibi stresi artıran çevresel faktörler de bireyin kaygı düzeylerini 

artırabilmektedir. Fiziksel zarara yönelik tehditler, öz değere yönelik tehditler ve bireyin 

genellikle potansiyel olarak yapma ihtimali olan, yüksek bir performans gerekliyken bireyin 

bunu gösterememesi, sağlığını tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması da bireyin kaygı 

durumunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Kırıcı, 2010). 

Genel olarak kişiyi kaygıya iten faktörler dört faktörden oluşmaktadır. Bu faktörler 

arasında; yaşadıkları arasında belirsizlikler olması, iç çatışma hissi, ortaya koyacağı 

davranışların sonucunda olmasını beklediklerin gerçekleşmemesi gibi faktörler 

bulunmaktadır. Belirsizlik, bireyin gelecekle ilgili beklentilerinin olduğu ve geleceğin 

öngörülemez olduğu durumlarda kişisel kaygıya neden olmaktadır. İç çatışma anlamında 

kaygı, kişinin inandıkları, önemsedikleri ve yaptıkları arasında içsel bir çatışma yaşaması 

durumunda ortaya çıkmaktadır. Birey herhangi karşılaşacağı sorunların çözümünün 

olumsuzlukla neticeleneceğini düşünmesi halinde kaygının ortaya çıkması beklenmektedir 

(Tükel, 2000). 

Diğer bir faktör de sosyal desteğin çekilmesi durumudur. Bazı insanlar sosyal 

çevrelerini değiştirmez, aynı ortamda uzun süre kalırlar ve alıştıkları ortam ve düzende 

desteklenerek, sosyal çevreleriyle etkileşime girerek yaşamlarını sürdürmektedirler. Buna 

karşılık mevcut durumdaki değişimler de yeni durum ile uyum sorundan dolayı kaygının 

ortaya çıkmasını sağlayabilmektedir (Tükel, 2000). 

Yapılan araştırmalarda kaygı duygularına yol açabilecek birçok tehlikeli durumun 

bulunduğu belirlenmiştir (Butcher vd., 2013). Kaygıyı etkileyen diğer faktörlere 

baktığımızda; yaş, cinsiyet, ebeveyn tutumları, ebeveyn eğitim düzeyi, sosyoekonomik 

durum, ebeveyn mesleği, kardeş sayısı ve başarı gibi faktörler öne çıkmaktadır (Tükel, 2000). 

Umutsuzluk 

Umutsuzluk, bireyin olumsuz niteliklerle tanımladığı, geleceğe yönelik beklentilerinin 

olumsuz olduğu ve bu olumsuzluğun değiştirilemeyeceği bir düşünce ve duygu durumudur. 

Umutsuz insanlar, gelecekte her şeyin daha da kötüye gideceğine inanarak geleceğe olumsuz 

bakmaktadırlar (Kumcağız, 2007). 

Umutsuzluk kavramı, insanların başarısızlığı başarıya dönüştüremeyeceğine ve 

sorunları çözemeyeceğine, yaşanan olaylardan haksız da olsa yanlış çıkarımlarda 

bulunamayacaklarına ve bunları çözmeye çalışmadan bile olumsuz sonuçlar bekleyeceklerine 

inanmaları olarak tanımlanmaktadır (Akandere vd., 2009). 

İnsanlar kendilerini umutsuz hissederlerse, hayatlarında yaşadıkları durumlara bir 

çözüm bulamadıklarını düşünmektedirler. Geleceğe olumsuz bakarlar, geleceklerini karanlık 

görürler, elde etmek istediklerine ulaşamayacaklarını, attıkları her adımın başarısız olacağını 

düşünmektedirler (Kumcağız, 2007). 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 



Okul Müdürlerinin Sürekli Kaygı ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi                                                20 
 

Canpolat, Semerci, Bayram, 2022                                             Toplumsal Eğitim 

Okul müdürlerinin sürekli kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi amacıyla 

yapılmış olan çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Tarama 

modelinde çok satıdaki bir gurup içerisinden alınan örneklemin iki veya daha fazla değişken 

arasındaki ilişkinin incelenmesi mümkün olabilmektedir (Karasar, 2011).  

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Malatya ilinde bulunan Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların müdürleridir. Araştırmanın örneklemi ise evren 

içerisinden seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 

300 okul müdürüdür (Tablo 1). 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Okul Müdürlerinin Demografik Özelliklerinin Dağılımı  

 N % 

Yaş 25 ve altı 23 7,7 

26-35 34 11,3 

36 ve üzeri 243 81,0 

Cinsiyet Erkek 158 52,7 

Kadın 142 47,3 

Öğrenim durumu Lisans 250 83,3 

Yüksek Lisans 50 16,7 

Okul türü İlkokul 14 4,7 

Ortaokul 131 43,7 

Lise 155 51,7 

Anne baba tutumu Otoriter 138 46,0 

İlgisiz 22 7,3 

Demokrat 140 46,7 

Mesleki kıdem 10 yıldan az 42 14,0 

11-20 yıl 147 49,0 

21 yıl ve üzeri 111 37,0 

Total 300 100,0 

Araştırmaya katılan okul müdürlerinin %81’i 36 ve üzeri yaşlardadırlar. %52,7’si 

erkek olan okul müdürlerinin %83,3’ü lisans mezunudur. Okul müdürlerinden %51,7’sinin 

görev yaptığı okul türü lisedir. Okul müdürlerinden %46,7’sinin ailesi demokrat, %46’sının 

otoriterdir. Okul müdürlerinden %49’unun mesleki kıdemi 11-20 yıl, %37’sinin ise 21 yıl ve 

üzeridir.  

Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın veri toplama aracında kişisel bilgiler formunun yanında Sürekli Kaygı 

Ölçeği ve Beck Umutsuzluk Ölçeği bulunmaktadır.  

Sürekli Kaygı Ölçeği, Spielberger vd. tarafından 1964 yılında geliştirilmiş ve 

envanterin Türk kültürüne uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Öner & Le Compte 

(1983) tarafından yapılmıştır. Durumluk-Sürekli Kaygı Envanterinde durumluk kaygı ve 

sürekli kaygı şeklinde iki alt ölçek bulunmaktadır. Bu çalışmada sürekli Kaygı Envanteri 
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kullanılmıştır. Sürekli kaygı maddelerinde ifade edilen duygu davranışları ise sıklık 

derecesine göre; (1) hemen hiçbir zaman, (2) bazen, (3) çok zaman ve (4) hemen her zaman 

şeklinde cevaplandırılır. Ölçeklerin puanlaması 20 ile 80 arasındadır. Puanın artması kaygı 

seviyesinin yüksek olduğunu, düşük puan ise kaygı seviyesinin azlığını ifade eder. Düşük 

yüzdelik kaygı seviyesinin az olduğunu belirtir. Bu araştırma kapsamında yürütülen 

güvenirlik analizinde Cronbach Alpha (α) değeri sürekli kaygı için .87 olarak hesaplanırken, 

bizim çalışmamızda ise .79 olarak bulunmuştur.  

Beck, Weissman, Lester ve Trexler tarafından geliştirilmiş, özgün adı "Hope1essness 

Scale" olan Beck Umutsuzluk Ölçeği, 20 maddeden oluşmaktadır. “Evet” veya “Hayır” 

şeklinde cevaplanan ve ölçekte alınacak en düşük puan “0” ve en yüksek puan “20”dir. 

Ölçekteki ifadelerden 11’i olumlu, 9’u olumsuz ifadelerdir (Durak ve Palabıyıkoğlu, 1994). 

Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analizi SPSS 22.0 istatistiksel veri değerlendirme programı ile 

yapılmıştır. Araştırmaya katılanların demografik özelliklerinin dağılımının tespit edilmesi 

amacıyla yüzde ve frekans analizi yapılmıştır. Araştırma verilerinin normal dağılım gösterip 

göstermediğinin belirlenmesi amacıyla çarpıklık ve basıklık analizi yapılmıştır (Tablo 2). 

Tablo 2.Normallik Analizi 

 Ort. ss. Min-Max Çarpıklık Basıklık 

Sürekli Kaygı 2,56 0,38 1,60-3,55 -0,304 -0,758 

Umutsuzluk  1,54 0,12 1,05-2,00 -1,381 1,446 

Araştırma verilerinin normallik analizinde çarpıklık değerlerinin -0,304 ile -1,381 

arasında değiştiği, basıklık değerlerinin ise -0,758 ile 1,446 arasında değiştiği belirlenmiştir. 

Çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1,500 ile +1,500 arasına olması sebebiyle araştırmanın veri 

setinin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Araştırma 

verilerinin normal dağılım göstermesi sebebiyle verilerin anlamlılık düzeylerinin analizinde 

parametrik testlerden t testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 

p=0.05 olarak alınmıştır.    

Bulgular 

Araştırmaya katılan okul müdürlerinin demografik özelliklerine göre sürekli kaygı ve 

umutsuzluk düzeylerinin anlamlılık düzeylerinin analizi yapılmıştır.  

Tablo 3. Okul müdürlerinin Yaşlarına Göre Sürekli Kaygı ve Umutsuzluk Düzeylerinin 

Analizi 

 N Ort. ss. F p 

Sürekli 

Kaygı 

25 ve altı 23 2,357 0,368 8,149 0,000 

26-35 34 2,393 0,396   

36 ve üzeri 243 2,596 0,365   

Total 300 2,555 0,377   

Umutsuzluk 25 ve altı 23 1,528 0,122 1,329 0,266 

26-35 34 1,509 0,140   
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36 ve üzeri 243 1,543 0,116   

Total 300 1,538 0,119   

Okul müdürlerinin yaşları ile sürekli kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunurken (p<0,05), umutsuzluk düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05).   

Tablo 4. Okul Müdürlerinin Cinsiyetlerine Göre Sürekli Kaygı ve Umutsuzluk Düzeylerinin 

Analizi 

 N Ort. ss. t p 

Sürekli Kaygı Erkek 158 2,522 0,400 0,060 0,115 

Kadın 142 2,591 0,348   

Umutsuzluk Erkek 158 1,523 0,135 0,017 0,021 

Kadın 142 1,555 0,096   

Okul müdürlerinin cinsiyetleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmazken (p>0,05), umutsuzluk düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05).  

Tablo 5. Okul Müdürlerinin Öğrenim Durumlarına Göre Sürekli Kaygı ve Umutsuzluk 

Düzeylerinin Analizi 

  N Ort. ss. t p 

Sürekli 

Kaygı 

Lisans 250 2,541 0,377 0,996 0,149 

Yüksek Lisans 50 2,625 0,373   

Umutsuzluk Lisans 250 1,534 0,124 0,182 0,176 

Yüksek Lisans 50 1,559 0,091   

Okul müdürlerinin eğitim durumları ile sürekli kaygı ve umutsuzluk düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

Tablo 6. Okul Müdürlerinin Okul Türlerine Göre Sürekli Kaygı ve Umutsuzluk Düzeylerinin 

Analizi 

 N Ort. ss. F p 

Sürekli Kaygı İlkokul 14 2,336 0,409 18,599 0,000 

Ortaokul 131 2,436 0,368   

Lise 155 2,675 0,342   

Total 300 2,555 0,377   

Umutsuzluk İlkokul 14 1,486 0,142 4,722 0,010 

Ortaokul 131 1,521 0,121   

Lise 155 1,557 0,113   

Total 300 1,538 0,119   

Okul müdürlerinin görev yaptıkları okul türü ile sürekli kaygı ve umutsuzluk düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). 
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Tablo 7. Okul Müdürlerinin Ebeveynlerinin Tutumuna Göre Sürekli Kaygı ve Umutsuzluk 

Düzeylerinin Analizi 

 N Ort. ss. F p 

Sürekli Kaygı Otoriter 138 2,594 0,345 5,870 0,003 

İlgisiz 22 2,302 0,369   

Demokrat 140 2,555 0,396   

Total 300 2,555 0,377   

Umutsuzluk Otoriter 138 1,556 0,097 9,054 0,000 

İlgisiz 22 1,443 0,151   

Demokrat 140 1,535 0,127   

Total 300 1,538 0,119   

Okul müdürlerinin ebeveynlerinin tutumu ile sürekli kaygı ve umutsuzluk düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). 

 

Tablo 8. Okul Müdürlerinin Kıdemlerine Göre Sürekli Kaygı ve Umutsuzluk Düzeylerinin 

Analizi 

 N Ort. ss. F p 

Sürekli 

Kaygı 

10 yıldan az 42 2,276 0,295 18,666 0,000 

11-20 yıl 147 2,547 0,380   

21 yıl ve üzeri 111 2,670 0,346   

Total 300 2,555 0,377   

Umutsuzluk 10 yıldan az 42 1,495 0,154 3,212 0,042 

11-20 yıl 147 1,545 0,111   

21 yıl ve üzeri 111 1,547 0,113   

Total 300 1,538 0,119   

Okul müdürlerinin kıdemleri ile sürekli kaygı ve depresyon düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05).  

Tablo 9. Okul Müdürlerinin Sürekli Kaygı ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki Korelasyon 

Analizi 

 Sürekli Kaygı Umutsuzluk 

Sürekli Kaygı r 1 ,415** 

p  ,000 

N 300 300 

Umutsuzluk r ,415** 1 

p ,000  

N 300 300 

Okul müdürlerinin sürekli kaygı düzeyleri ile umutsuzluk düzeyleri arasında pozitif 

yönlü orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Kaygı düzeyinin 

yükselmesi umutsuzluk düzeyinin de yükselmesine sebep olmaktadır.  
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Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Kaygı ve umutsuzluk, birbirini etkileyebilen duygudurumlardandır. Okul müdürleri 

eğitim dönemi boyunca kurumun hedeflerine ulaşmak amacıyla çalışırlarken kaygı düzeyleri 

buna bağlı olarak umutsuzluk düzeyleri de yükselebilmektedir. Araştırmada okul 

müdürlerinin bazı demografik özelliklerine göre sürekli kaygı ve umutsuzluk düzeyleri 

incelenmiştir.   

Okul müdürlerinin yaşları ile sürekli kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunurken, umutsuzluk düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır. Yaş değişkeni bireyler için kaygı ve umutsuzluk düzeyinin 

artmasında etkili olabilmektedir. Araştırmada okul müdürlerinin yaşlarının yükselmesi ile 

birlikte kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin de yükseldiği görülmüştür. Yaşla birlikte oluşabilen 

tükenmişlik durumu okul müdürlerinin sürekli kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin 

yükselmesine sebep olabilmektedir.  

Okul müdürlerinin cinsiyetleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmazken, umutsuzluk düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmaktadır. Erdem (2020) okul müdürlerinin kaygı düzeylerini tespit etmek 

amacıyla yapmış olduğu araştırmasında okul müdürlerinin cinsiyetleri ile kaygı düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu tespit etmiştir. Günal (2020) okul 

müdürlerinin kaygı düzeylerini tespit etmek amacıyla yapmış olduğu araştırmasında okul 

müdürlerinin cinsiyetleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığın bulunmadığını tespit etmiştir. Araştırmada kadın okul müdürlerinin sürekli kaygı 

ve umutsuzluk düzeyleri erkek okul müdürlerine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Kadınların toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı almış oldukları sorumluluklar ile birlikte okul 

müdürlüğü görevini yapmaları sırasında daha fazla kaygı ve umutsuzluk 

yaşayabilmektedirler.  

Okul müdürlerinin eğitim durumları ile sürekli kaygı ve umutsuzluk düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Günal (2020) yaptığı araştırmada 

eğitim düzeyiş ile sürekli kaygı düzeyi arasında sadece lisans düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılığın bulunduğunu, diğer eğitim düzeyleri ile sürekli kaygı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığını belirlemiştir. Eğitim durumunun 

yükselmesi bireylerin yaptıkları işe daha yoğunlaşmalarına sebep olabilmektedir. Okul 

yöneticilerinin eğitim düzeylerinin yükselmesi ile işleri ile ilgili bilgi düzeylerinin artmasına 

bağlı olarak kaygı ve umutsuzluk düzeyleri artabilmektedir.    

Okul müdürlerinin görev yaptıkları okul türü ile sürekli kaygı ve umutsuzluk düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Araştırmada okul 

müdürlerinin görev yaptıkları eğitim kademesi yükseldikçe kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin 

yükseldiği görülmüştür. Görev yapılan eğitim kurumunun düzeyi yükseldikçe farklı 

sorumluluklar olmakla birlikte, öğrencilerin yaşlarının yükselmesi, lise ve üniversite 

sınavlarına girecek olmaları gibi durumlar yüzünden okul müdürlerinin de sorumlulukları 

artabilmektedir.  

Okul müdürlerinin ebeveynlerinin tutumu ile sürekli kaygı ve umutsuzluk düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Ebeveyn tutumu bireyin 

ileriki yaşamına da etki edebilen bir faktör olmaktadır. Ebeveynlerin tutumları bireylerin 
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ileriki yaşamlarında kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin yükselmesini sağlayabilmektedir. 

Araştırmada okul müdürlerinden ailesi otoriter olanların kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin 

diğerlerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Ailenin çocuğuna kazandırdığı tutum, 

çocuğun da ileriki yaşlarda benzer bir tutum göstermesine ve buna bağlı olarak da kaygı ve 

umutsuzluk düzeylerinin yükselmesine sebep olabilmektedir.  

Okul müdürlerinin kıdemleri ile sürekli kaygı ve depresyon düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Erdem (2020) yaptığı araştırmasında 

okul müdürlerinin kıdemleri ile kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olduğunu tespit etmiştir. Araştırmada okul müdürlerinin kıdem düzeylerinin 

yükselmesi ile birlikte sürekli kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin yükseldiği belirlenmiştir. 

Kıdem durumunu artması da okul müdürlerinin sürekli kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin 

yükselmesine sebep olabilmektedir. Kıdem süresinin yükselmesi okul müdürlerinin 

yaşayabileceği tükenmişlik durumunun da ekişiyle onların kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin 

yükselmesine sebep olabilmektedir.  

Araştırma sonucunda okul müdürlerinin yaşlarının, kıdem sürelerinin yükselmesi ile 

birlikte sürekli kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin de yükseldiği, yüksek lisans eğitimi almış 

okul müdürlerinin, lisede görev yapmakta olan okul müdürlerinin, ebeveyn tutumu otoriter 

olan okul müdürlerinin kaygı düzeylerinin diğer okul müdürlerine göre sürekli kaygı ve 

umutsuzluk düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Okul müdürlerinin kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin yükselmesi görevlerini yaptıkları 

sırada zorluklar yaşamalarına sebep olabilecek önemli faktörlerdir. Okul müdürlerinin 

hizmetiçi eğitimle kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin yükselmesine sebep olan faktörlerine en 

aza indirilmesi adına çalışmalar yapılması yararlı olabilir.  

Okul müdürlerinin kaygı ve umutsuzluk düzeyleri üzerinde etkili olan faktörlerin 

belirlenmesi amacıyla açık uçlu sorular sorularak yeniş araştırmalar yapılması, okul 

müdürlerinin kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin yüksek olmaması için yapılacak çalışmalara 

veri oluşturması adına yararlı olabilecektir.  
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Öğretmenlerin Benlik Saygısı Düzeylerinin Değerlendirilmesi 
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Öz 

 Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin benlik saygısı düzeylerinin bazı değişkenler 

açısından değerlendirilmesidir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli 

kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi 2021-2022 eğitim öğretim yılında Malatya ilinde 

bulunan 8 ayrı ortaokul ve lisede görev yapmakta olan 300 öğretmendir. Çalışmada veri 

toplama aracı olarak Rosenberg (1965) tarafından ergenlere yönelik benlik saygısı ölçüm 

aracı olarak geliştirilmiş Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada verilerin analizi 

SPSS 24.0 istatistiksel veri değerlendirme programı ile yapılmıştır. Çalışmada anlamlılık 

düzeyi p=0.05 olarak alınmıştır. Çalışmada öğretmenlerin cinsiyetleri, medeni durumları, 

eğitim durumları ve anne eğitim durumları ile benlik saygısı düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmadığı yaş ve baba eğitim durumu ile benlik saygısı düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğu tespit edilmiştir. Araştırma 

sonucunda kadın öğretmenlerin benlik saygı düzeylerinin daha yüksek olduğu görülürken, 

bekar olan ve yaş itibariyle göreve yeni başlama çağında olan öğretmenlerin de benlik saygısı 

düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmada ayrıca öğretmenlerin kendilerinin 

eğitim düzeyi yükseldikçe benlik saygısı düzeylerinin düştüğü, anne ve babalarının eğitim 

düzeyi yükseldikçe benlik saygısı düzeylerinin yükseldiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Eğitim, Öğretmen, Benlik Saygısı 

Evaluation of Teachers' Self-Respect Levels 

Abstract 

 The aim of this study is to evaluate teachers' self-esteem levels in terms of some 

variables. In the study, the survey model, which is one of the quantitative research methods, 
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was used. The sample of the study is 300 teachers working in 8 different secondary and high 

schools in Malatya in the 2021- 2022 academic year. The Self-Esteem Scale developed by 

Rosenberg (1965) as a self-esteem measurement tool for adolescents was used as a data 

collection tool in the study. The analysis of the data in the study was made with the SPSS 24.0 

statistical data evaluation program. In the study, the level of significance was taken as p=0.05. 

In the study, it was determined that there was no statistically significant difference between 

teachers' gender, marital status, educational status, mother's educational status and self-esteem 

levels, and there was a statistically significant difference between age and father's education 

level and self-esteem levels. As a result of there search, it was seen that the self-esteem levels 

of female teachers were higher, while the self-esteem levels of the teachers who were single 

and were in the age of starting a new job were also high. In the study, it was also determined 

that as the education level of the teachers themselves increased, their self-esteem levels 

decreased, and as the education level of their parents increased, their self-esteem levels 

increased. 

Keywords:Education, Teacher, Self-Esteem. 

 

Giriş 

Sosyal yaşamın hemen alanında insanoğlu her zaman "bir bilen" olarak öğrenmenin 

değerine önem atfetmiştir. Yüzyıllara dayanan köklü bilgi ve tecrübeyi taşıyan bu ikili 

ilişkiler, farklı kavramlarla isimlendirilmektedir (Çam, 2016). Hayatın kendisi iyi bir 

öğretmen olsa da, eğitim kurumları sayesinde deneyimleri sınıflandırabilmektedir. Yirmi 

birinci yüzyıldaki gelişmeler, eğitim sistemini ve okullaşmayı birçok yönden yeniden 

düşünmeyi gerekli kılmıştır. İkili ilişkiler yöneticilerin, velilerin, personelin, öğretmenlerin ve 

öğrencilerin tek çatı altında bir araya gelerek eğitimin amaçlarına hizmet ettikleri ve tüm 

unsurların sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayan bir eğitim ortamı için kabul edilen bir 

gerçektir. Günümüzde eğitim programları, teknolojik gelişme, mesleki donanım, yönetim 

yöntemleri, öğretim yöntemleri ve teknoloji eğitim alanında önemli unsurlar olmakla birlikte 

eğitimin asıl unsuru öğretmendir. Öğretmenlerin eğitime dair vizyon sahibi bir “teorisyen” ve 

özümsediği kazanımları alana taşıyan “uygulayıcı”lar olması beklenmektedir. Eğitimi 

başlatan, geliştiren ve hayata geçiren öğretmendir (Erdoğan, 2014).  

Öğrencileri geleceğe hazırlamak için en önemli ortamlardan biri günün büyük bir 

bölümünü geçirdikleri okuldur. Eğitim politikasının, eğitim programlarının, yöneticilerin ve 

nihayetinde öğretmenlerin misyonu, öğrencilerin okulla bağlantı kurabilmeleri için çevreden 

zevk almalarını sağlamaktır (Karademir ve Ören, 2020). Eğitim ortamı, sınıf yönetimi, 

öğretmen ilgileri, akran ilişkileri, aile desteği ve kişisel özellikler de bu bağın oluşmasında 

önemli rol oynamaktadır. Eğitim ortamını seven ve öğretmenleri ile sağlıklı iletişim kuran 

öğrenciler, kendilerini anlayabilmekte, hayata karşı meraklı yaklaşarak ve eğitim yolculuğuna 

devam edebileceklerdir. 

Öğretmenlerin eğitim öğretim faaliyetlerini etkin bir biçimde yürütebilmelerini 

etkileyen faktörlerden birinin de mesleki benlik saygısı olduğuna inanılmaktadır. Mesleki 

benlik saygısı, kişinin kariyerini tüm yaşamı olarak görmesi ve kendi alanında başarılı olmak 

için ihtiyaç duyduğu kariyerinin değerine ilişkin algısıdır (Tabassum, vd., 2011). Bir 

öğretmen, karakter özelliklerine ve beklentilerine göre seçeceği mesleğe karşı olumlu bir 



Öğretmenlerin Benlik Saygısı Düzeylerinin Değerlendirilmesi                                                                             30 
 

Akel, Ayaz, Özcan, Meriç,2022                                                 Toplumsal Eğitim 

tutum geliştirmelidir. Mesleğe verilen değer, öğretmenleri motive edecek, bu da tüm eğitim 

ortamını ve özellikle öğrencileri olumlu yönde etkileyecektir. Mesleki benlik saygısı, 

öğretmenlik mesleğinde, her meslekte çok önemli bir tutumdur. Çünkü mesleğe saygı ve 

aidiyet sevgi ve sahiplenmeyi beraberinde getirir. Bu çalışmada öğretmenlerin benlik saygısı 

düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Benlik Kavramı  

Psikologlar ve eğitimciler yıllardır insan kişiliğini ve işleyişini anlamak için benlik 

kavramı üzerinde durmaktadırlar (Schunk, 2011). Bireyle ilgili sorunlar sadece psikolojide 

değil birçok alanda inceleme konusu olmuş, psikoloji ve sosyal psikoloji alanlarında 

önemsenen bir kavram olmuştur. İnsan organizmasında benliğin olduğu bir alan veya yer 

yoktur, ancak bu soyut kavram olan benlik üzerinde toplanan bazı zihinsel işlevler 

bulunmaktadır (Öztürk ve Uluşahin, 2011).'Benlik saygısı', 'benlik kavramı', 'benlik imajı' ve 

'ideal benlik' kavramları birbirleriyle ilişkili olmalarından dolayı kavramsal karışıklığa neden 

olabilmektedir. Bu kavramlar birbirleri ile ilişkili olmakla birlikte farklı anlamları 

bulunmaktadır (Pişkin, 2003).  

Plummer, (2007)’e göre benlik kavramı, bir kişinin sahip olduğu içsel imajdır. Benlik 

imajı, tutumlarımızı, davranışlarımızı, yeteneklerimizi ve inançlarımızı içermektedir. Başka 

bir tanımda benlik imajı; bireyin kendisi hakkındaki bilinç durumunu kapsamı içine 

almaktadır. Farkı bir ifadeyle, kişinin fiziksel ve zihinsel olarak kendini nerede ve nasıl 

gördüğü ile ilgili bir kavram ve bireyin kendisi hakkında ne düşündüğünü ifade eden bir 

kavramdır. İdeal benlik kavramı, bireyin ulaşmak istediği amaçtır (Akt. Pişkin, 2003). 

Benlik, bireyin bilinçli ve bilinç dışı olarak ona atfedebileceği orijinal varoluşun 

toplamıdır. Benlik aynı zamanda herhangi bir anda bireyin kendisi hakkında algıladığı belirli 

tutum ve düşünce kombinasyonunu da ifade etmektedir. Ayrıca benlik kavramı, benlik 

deneyimi ile ortaya çıkan düzenli bir bilişsel yapı olarak da düşünülebilmektedir (Adams, 

1995).Benlik kavramı, bireyi diğer bireylerden ayırmakta ve birey için özel bir alan 

yaratmakradır. Bu özel alanı korumak ya da daha iyi bir düzeye çıkarmak ve sosyal çevre ile 

etkileşimi artırmak önemlidir. Bu çaba "ben olma savaşı" şeklinde tanımlanmaktadır 

(Cüceloğlu, 2011).Ayrıca benlik kavramının daha iyi kavranabilmesi için ilişkili olduğu 

benlik saygısı kavramının açıklanması önemlidir. 

Benlik Saygısı 

Benlik ve benlik saygısı kavramları birbirlerinden farklı anlamlardadırlar.İki kavram 

da bir kişinin kendini tanımlamak için kullandığı ifadelerdir. Benlik saygısı, benlik 

kavramında yer alan bilgilerin ve bireyin tüm bu bileşenler hakkında nasıl hissettiğinin bir 

değerlendirmesidir (Pope ve diğerleri, 1988). Benlik saygısı, bir kişinin dünyada değer verme 

derecesidir (Lingren, 1991). 

Benlik saygısı, özgüven düzeyine ve başarıların özlemlere oranına bağlıdır. Bu 

nedenle, yalnızca arzuları ve hedefleri gerçekçi olan kişi, kendini değerli gördüğü için mutlu 

olabilmektedir (Bruno, 1996).Benlik saygısı,kişinin kendisine yönelik olumlu ve olumsuz 

tutumları şeklinde tanımlanmaktadır. Benlik saygısı, kişinin kendisini analiz etmesinin bir 

sonucudur. Bireyin kendini değerlendirmesi neticesinde ulaşmış olduğu yargılar, benlik 
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saygısının düzeyini belirleyen bir faktördür. Benlik saygısı, bireyin benlik kavramıyla ilgili 

değer yargılarıdır (Üre, 2007). 

Benlik saygısı, bireyin kendisini değerli, çalışkan, başarılı ve verimli hissetmesidir. 

Bu, karmaşık bir öz-yargılama ve değerlendirmenin sonucudur. Beğenme, kişinin kendini 

değerlendirmesinin ve kendini kabul etmesinin neticesidir.Ego, öncelikle bir kişiyi 

diğerlerinden ayıran özellikler iken, benlik saygısı, kişinin bu özellikleri değerlendirirken 

kendini nasıl algıladığı ile ilgilidir (Özkan, 1994). 

Benlik Saygısının Boyutları 

Aralarında önemli farklılıklar bulunmakla birlikte barometrik benlik saygısı ve temel 

benlik saygısı kavramları öne çıkmaktadır. Barometrik benlik saygısı, her dakika değişen ruh 

halindeki değişkenliği ve dalgalanmaları tanımlamaktadır. Örneğin, bir toplantı odasına 

yanlışlıkla girip özür dilediğinizde hissettiğiniz duygu özgüvendir. Temel benlik saygısı; anlık 

deneyimlerden kolay kolay etkilenmez ve değişmemektedir. Temel benlik saygısına sahip 

insanlar, olayları başarma konusunda daha emindirler (Ürün, 2010). 

Benlik saygısının genel benlik saygısı ve rol benlik saygısı boyutları da 

bulunmaktadır. Genel benlik saygısı, bir bireyin istikrarlı bir birey olarak kendisini nasıl 

gördüğüne ve hissettiğine ilişkin değerlendirmesi durumudur. Bu durum, bireyin kendini 

onaylaması veya onaylamamasını ve kişinin kendisini hangi düzeyde, önemli, değerli ve 

başarılı olarak gördüğünü göstermektedir. Buna genellikle benlik saygısı denmektedir. Rol 

benlik saygısı ise bireylerin kendi performanslarını, yeteneklerini ve meslekteki değerlerini 

incelemelerini gerektirmektedir. Bireylerin meslekleri hakkında nasıl düşündüklerinin ve 

hissettiklerinin değerlendirilmesidir (Schumann, 1991). 

Genel benlik saygısı, kendi değerin bir bütün olarak düşünerek her şekilde değerli 

olunduğu hissidir. Ancak bunun ötesinde birey, özel koşulları veya yetenekleri nedeniyle 

kendimizi özel ve değerli hissedebilmektedir. Bununla birlikte, genel benlik saygısı üzerinde 

büyük bir etkisi olmayabilecek belirli bir durum yoktur. Örneğin, matematikte veya sportif 

faaliyetlerde yetersiz hissedildiğinde bireyin özel benlik saygısı düşük olmakta, ancak bu 

genel benlik değerini etkilememektedir (Lawrence, 2006). 

Mesleki Benlik ve Mesleki Benlik Saygısı 

Psikologlar son elli yıldır benlik kavramı üzerinde çalışmaktadırlar. Fikirlerin kişisel 

davranışları belirlediği görüşünden hareketle, insanların kariyer seçimlerinde karar verme 

sürecinde kişiliklerine uygun kariyerleri seçme eğiliminde olduklarına inanılmaktadır. Kariyer 

seçiminde benlik kavramının performansı üzerine yapılan araştırmalar da benlik kavramının 

mesleki rollerle uyumluluğuna odaklanmıştır (Fleming, 1965). Kolektif bir yaşam içinde iş 

paylaşımıyla oluşan bir meslek, yaşamı sürdürürken aynı zamanda kişi mesleği aracılığıyla 

toplumda yer edinmekte ve geleceğini şekillendirmektedir. Mesleklerin bireyin kişiliğini 

etkileyebileceği, benlik yapısına uygun mesleklerin egoyu güçlendirebileceği ve tam tersine 

ciddi olumsuz etkileri olabileceği bilinmektedir. Kimlik oluşumu ve benlik kavramı kariyer 

seçiminde önemli motive edici araçlardır. Bir ana dal seçmek aynı zamanda profesyonel bir 

kimlik oluşturma aşamasına girmek demektir. Profesyonel benlik, tüm benlik bilgisinin bir 

parçasıdır ve yaşam boyu sürecek bir kariyerin itici gücü olmaktadır. Benlik ve meslek 

etkileşimi, mesleki benlik kavramı ile nitelendirilmektedir (Isaacson, 1985). 
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Mesleki ilgiler, beklentiler ve meslek seçiminde insan davranışsal kısıtlamalarının 

anlaşılması üzerine araştırmaların 1919 yılına kadar uzandığı bilinmektedir. Bazı kariyer 

seçim yöntemleri benlik kavramına dayalıdır. Bu süreçte akışa uygun olarak gelişen benlik 

algısı ile karşılaşılan iş alanları şekillenmektedir. Kariyer oluşturma süreci, benlik algısının 

seçilen mesleğin özellikleriyle benzerliği ve koordinasyonuna dayanmaktadır. Kariyer seçimi 

ve başarısına paralel olarak gelişen benlik kavramı, kariyer benliği kavramı olarak ifade 

edilmektedir (Arıcak, 1999). 

Mesleki Benlik Saygısı ve Öğretmen 

Ülkelerin bireysel ve toplumsal refaha ulaşmasında en etkin rol eğitim 

sistemlerinindir. Eğitim sistemi yönetiminin, eğitim ve öğretim teknolojisi ve personel gibi bir 

dizi faktörün dikkate alınması ile planlanması gerekmektedir. Bu etkinliklerin en önemli 

bileşeni kuşkusuz öğretmenlerdir. Öğretmenlik mesleki yeterlik gerektiren meslektir ve 

profesyonelliğin sınırları resmi olarak çizilmiştir. İş tanımının yanı sıra bireyin kişisel 

özellikleri, tutum ve davranışlarının da önemlidir. Bir öğretmenin en önemli becerisi 

öğrencilerine gerekli rehberliği sağlayabilmektir. Bu nedenle öğretmen adayları mesleğe 

girmeden önce neden bu alanda çalışmak istediklerini kendilerine sormalıdırlar (Özbek vd. 

2007). Öğretmenler, yaşam boyu edindikleri bilgi, deneyim ve farkındalıklarını eğitim 

yoluyla diğer nesillere aktarmaktadırlar. Bu nedenle öğretmenlerin benlik saygıları yüksek 

olmalıdır. 

Öğretmenlik mesleğinin faaliyet alanı yönetmeliklerle belirlense de bir öğretmenin 

işine saygı duyması diğer tüm faktörlerden daha etkilidir. İşbaşı eğitim veya destek 

programları mesleklerinin icrasında teknik destek sağlarken, daha belirleyici olan 

öğretmenlerin meslekleri hakkında geliştirdikleri tutumlardır. Bu değerin kariyer tatmininde 

de önemli olduğu bilinmektedir. Kariyer, yetenek ve becerileri gerçekleştirme fırsatları, 

güvenlik, çekicilik vb. değerler bir kariyerde gerçekleşmesi beklenen özelliklerdir. Bu 

değerlere verilen önem mesleki benlik saygısını da etkiler ve profesyonel hissetmenin yolu bu 

etik standartlara uygun hareket etmekten geçmektedir (Şişman ve Acat, 2003). Mesleki benlik 

saygısı, sadece bireyle ilgili bir kişisel değerlendirme biçimi değildir. Özellikle öğretmenlik 

gibi nesillerin eğitimini doğrudan üstlenen mesleklerde mesleki özgüven, kişisel tercihten 

daha fazlasını ifade etmektedir (Okan ve Döğer, 2017). 

Diğer meslek gruplarından farklı olarak, öğretim sadece öğrencilerle iletişim kurmakla 

kalmaz, aynı zamanda geniş bir etkileşim ağına sahiptir. Yöneticiler, veliler ve diğer topluluk 

üyeleri ile iç içe olan öğretmenlerin belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Çubukçu 

ve arkadaşları (2012) ortaöğretimde öğrenim gören öğrenciler, bu kurumlarda görev yapan 

öğrenciler, yöneticiler, öğretmenler ve veliler ile görüşerek öğretmenlerin sahip olması 

gereken değerleri belirlemeye yönelik veriler elde etmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre 

öğretmenlerin sahip olması gereken nitelik öğretmenlerin gözünde yol gösterici rol, 

öğrencilerin gözünde temel değer ise iletişim kurma yeteneğidir. Veliler öğretmenlerin 

mesleki becerilerine daha fazla önem verirken, yöneticiler öğretmenlerin kapsayıcılığına daha 

fazla dikkat etmektedir. Toplumsal tutumlar da profesyonel benlik saygısının şekillenmesinde 

rol oynamaktadır (Baloğlu, vd., 2006).  

 

Yöntem 
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Araştırmanın Modeli 

Öğretmenlerin benlik saygısı düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu 

çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, 

geçmişte olan ya da halen var olan bir durumu mevcut durumdaki hali ile betimlemeyi 

amaçlayan çalışmalarda kullanılmaktadır. Tarama modeli ile var olan durumun bağımlı ve 

bağımsız değişkenlerin derinlemesine incelemesi yapılabilmektedir (Karasar, 1999).  

Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evreni, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Malatya ilinde bulunan 8 ayrı 

ortaokul ve lisede görev yapmakta olan 501 öğretmendir. Çalışmanın örneklemi ise evden 

içerisinden seçkisiz örneklem yöntemi ile belirlenmiş 300 öğretmendir (Tablo 1).  

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Özelliklerinin Dağılımı 

 N % 

Cinsiyet Kadın 190 63,3 

Erkek 110 36,7 

Yaş 25 ve altı 13 4,3 

26-35 175 58,3 

36-45 91 30,3 

46 ve üzeri 21 7,0 

Medeni Durum Evli 71 23,7 

Bekâr 229 76,3 

Eğitim Durumu Lisans 152 50,7 

Yüksek Lisans 142 47,3 

Doktora 6 2,0 

Anne Eğitim Durumu Okuryazar değil 48 16,0 

İlkokul 119 39,7 

Ortaokul 44 14,7 

Lise 55 18,3 

Lisans 26 8,7 

Lisansüstü 8 2,7 

Baba Eğitim Durumu Okuryazar değil 10 3,3 

İlkokul 97 32,3 

Ortaokul 69 23,0 

Lise 82 27,3 

Lisans 31 10,3 

Lisansüstü 11 3,7 

Toplam 300 100,0 

Araştırmaya katılan öğretmenlerden %63,3’ü kadındır. %58,3’ü 26-35 yaş arasına olan 

öğretmenlerden %76,3’ü bekardır. %50,7’si lisans mezunu olan öğretmenlerden %39,7’sinin 

annesi ilkokul mezunu, %32,3’ünün babası da yine ilkokul mezunudur. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Rosenberg 

(1965) tarafından ergenlere yönelik benlik saygısı ölçüm aracı olarak geliştirilmiş bir kendini 
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değerlendirme ölçeğidir. Ölçek 63 maddeden ve 12 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar 

benlik saygısı, kendilik kavramının sürekliliği, insanlara güvenme, eleştiriye duyarlılık, 

depresif duygulanım, hayalperestlik, psikosomatik belirtiler, kişiler arası ilişkilerde tehdit 

hissetme, tartışmalara katılabilme derecesi, ana-baba ilgisi, babayla ilişki ve psişik izolasyon 

şeklindedir. Benlik Saygısı alt boyutu dörtlü Likert tipindedir ve 10 maddeden oluşmaktadır. 

Türkçe geçerlik güvenilirlik çalışması Çuhadaroğlu (1986) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin 

güvenirlilik katsayısı .75 olarak saptanmışken bizim çalışmamızda ise 0.79 olarak tespit 

edilmiştir. Ölçeğin ilk 10 maddesi Benlik Saygısı boyutunu ölçmektedir. 

Testi değerlendirmek için: 1, 2, 4, 6 ve 7. maddelerde: Çok doğru= 4, Doğru= 3, 

Yanlış= 2, Çok Yanlış= 1; 3,5,8, 9 ve 10. maddelerde: Çok doğru=1, Doğru= 2, Yanlış=3, 

Çok Yanlış= 4 olarak puanlanmaktadır ve ölçekten elde edilebilecek puanlar 10 ile 40 

arasında değişmektedir. Ölçekten alınabilecek yüksek puanlar yüksek benlik saygısını ifade 

etmektedir.  

Bu çalışmada öğretmenlerin benlik saygısı düzeylerini belirlemek amacıyla ölçeğin 

Benlik Saygısı alt boyutuna ait 10 maddesi kullanılmıştır.  

Verilerin Analizi 

Çalışmada verilerin analizi SPSS 24.0 istatistiksel veri değerlendirme programı ile 

yapılmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesi öncesinde, katılımcılardan alınan 

cevapların normallik analizi yapılmıştır (Tablo 2). 

Tablo 2. Normallik Analizi  

 Ort. ss. Min-Max Çarpıklık Basıklık 

Benlik Saygısı Ölçeği 2,31 0,26 10,00-40,00 -0,359 0,013 

Yapılan normallik analizi sonucunda çarpıklık değerinin -0,359, basıklık değerinin 

0,013 olduğu tespit edilmiştir. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1,500 ile +1,500 arasına 

olması sebebiyle araştırmanın veri setinin normal dağılım gösterdiği belirlenmiş (Tabachnick 

ve Fidell, 2013), bu sebeple veri setinin analizinde parametrik testler uygulanmıştır. Araştırma 

verilerinin güvenirlik düzeyini tespit etmek amacıyla Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmıştır. 

Öğretmenlerin demografik özelliklerinin dağılım durumunun tespitinde yüzde (%) ve frekans 

(N) analizleri yapılmıştır. Öğretmenlerin benlik saygısı düzeylerinin demografik özelliklerine 

göre anlamlılık durumunun belirlenmesi amacıyla t Testi ve ANOVA testi yapılmıştır. 

Araştırmada anlamlılık düzeyi p=0.05 olarak alınmıştır. 

Bulgular 

Çalışmada öğretmenlerin benlik saygı düzeyleri ile ilgili verilerin demografik 

özelliklerine göre anlamlılık düzeyleri hesaplanmıştır.  

 

Tablo 3. Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Benlik Saygısı Düzeylerinin Analizi  

 N Ort. ss. t p 

 Kadın 190 2,298 0,265 -0,615 0,539 

Erkek 110 2,317 0,239   



Öğretmenlerin Benlik Saygısı Düzeylerinin Değerlendirilmesi                                                                             35 
 

Akel, Ayaz, Özcan, Meriç,2022                                                 Toplumsal Eğitim 

Araştırmaya katılan öğretmenlerden kadın olanların benlik saygısı ortalaması erkek 

öğretmenlere göre daha düşüktür. Öğretmenlerin cinsiyetleri ile benlik saygısı düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

 

Tablo 4. Öğretmenlerin Yaşlarına Göre Benlik Saygısı Düzeylerinin Analizi  

 N Ort. ss. F p 

25 ve altı 13 2,446 0,302 3,597 0,014 

26-35 175 2,293 0,251   

36-45 91 2,280 0,244   

46 ve üzeri 21 2,433 0,273   

Toplam 300 2,305 0,256   

Öğretmenlerden benlik saygısı düzeyi en yüksek olanlar 25 ve altı yaşlarda olanlar, en 

düşük olanlar ise 36-45 yaşları arasında olanlardır. Öğretmenlerin yaşlarına göre benlik saygı 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05).  

Tablo 5. Öğretmenlerin Medeni Durumlarına Göre Benlik Saygısı Düzeylerinin Analizi  

 N Ort. ss. t p 

 Evli 71 2,296 0,231 -0,360 0,719 

Bekar 229 2,308 0,263   

Öğretmenlerden bekar olanların benlik saygısı düzeyleri evli olan öğretmenlere göre 

daha yüksektir. Öğretmenlerin medeni durumları ile benlik saygısı düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

 

Tablo 6. Öğretmenlerin Eğitim Durumlarına Göre Benlik Saygısı Düzeylerinin Analizi  

 N Ort. ss. F p 

Lisans 152 2,311 0,237 1,140 0,321 

Yüksek Lisans 142 2,306 0,274   

Doktora 6 2,150 0,288   

Toplam 300 2,305 0,256   

Öğretmenlerden benlik saygısı ortalamaları en yüksek olanlar lisans mezunu 

olanlarken, doktora eğitimi almış öğretmenlerin benlik saygısı düzey ortalamaları düşük 

düzeydedir. Öğretmenlerin eğitim durumları ile benlik saygısı düzeyleri arasında istatistikse l 

olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  

 

Tablo 7. Öğretmenlerin Anne Eğitim Durumuna Göre Benlik Saygısı Düzeylerinin Analizi 

Anne Eğitim Durumu N Ort. ss. F p 

Okuryazar değil 48 2,254 0,228 1,989 0,080 

İlkokul 119 2,284 0,257   

Ortaokul 44 2,286 0,305   

Lise 55 2,367 0,210   

Lisans 26 2,400 0,250   



Öğretmenlerin Benlik Saygısı Düzeylerinin Değerlendirilmesi                                                                             36 
 

Akel, Ayaz, Özcan, Meriç,2022                                                 Toplumsal Eğitim 

Lisansüstü 8 2,300 0,330   

Toplam 300 2,305 0,256   

Araştırmaya katılan öğretmenlerin benlik saygı düzeyi ortalaması en yüksek olanlar 

anne eğitim durumu lisans olanlarken, en düşük olanlar ise annesi okuryazar olmayanlardır. 

Öğretmenlerin anne eğitim durumları ile benlik saygısı düzeyleri arasında istatist iksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05).    

 

Tablo 8. Öğretmenlerin Baba Eğitim Durumuna Göre Benlik Saygısı Düzeylerinin Analizi  

Baba Eğitim Durumu N Ort ss. F p 

Okuryazar değil 10 2,220 0,362 2,261 0,048 

İlkokul 97 2,267 0,247   

Ortaokul 69 2,300 0,216   

Lise 82 2,311 0,270   

Lisans 31 2,397 0,252   

Lisansüstü 11 2,455 0,281   

Toplam 300 2,305 0,256   

Öğretmenlerden benlik saygı düzeyi ortalaması en yüksek olanlar babası lisansüstü 

eğitim almış olanlarken, en düşük olanlar babası okur yazar olmayanlardır. Öğretmenlerin 

baba eğitim durumları ile benlik saygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmaktadır (p<0,05).  

 

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Benlik saygısı bireyler arasında farklı düzeylerde olabilmektedir. Çalışmada 

öğretmenlerin demografik özelliklerine göre benlik saygı düzeyleri analiz edilmiştir.  

Öğretmenlerin cinsiyetleri ile benlik saygısı düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Apaydın (2020) yaptığı araştırmada cinsiyet değişkeni 

ile benlik saygısı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğunu 

belirlemiştir. Güleç ve Özbek Ayaz (2017) yaptıkları araştırmada ise öğretmen adaylarının 

cinsiyetleri ile benlik saygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın 

bulunmadığını belirlemişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenlerden kadın olanların benlik 

saygısı ortalaması erkek öğretmenlere göre daha düşüktür. Benlik saygısı yüksek olan bireyler 

güçlükleri yenme konusunda daha çok kendisine güvenen bireyler olmaktadırlar. Toplumsal 

cinsiyet rollerinin etkisiyle kadınlar daha çok ev işleri ile meşgul olan bireyler olarak 

görülürken, günümüzde bu durum değişmiştir. Kadınlar eğitim alarak bir meslek sahibi olmak 

için daha mücadeleci olmakta ve öğretmen olmak gibi başarılı bir kariyer yapmaları 

dolayısıyla benlik saygısı düzeyleri de daha yüksek olabilmektedir.  

Öğretmenlerin yaşlarına göre benlik saygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmaktadır. Apaydın (2020) yaptığı araştırmada yaş değişkeni ile benlik 

saygısı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğunu belirlemiştir. 

Aslan (2021) ise öğretmenlerin yaşları ile benlik saygısı düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmadığını tespit etmiştir. Öğretmenlerden benlik saygısı düzeyi en 

yüksek olanlar 25 ve altı yaşlarda olanlar, en düşük olanlar ise 36-45 yaşları arasında 
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olanlardır. Yaşın ilerlemesi diğer bireyler gibi öğretmenlerde de daha yoğun yaşam 

koşullarını beraberinde getirmektedir. Meslek hayatına yeni başlama döneminde olan 25 yaş 

ve altı bireyler evlenmemiş ya da evliliklerinin ilk dönemlerini yaşayacakları çağda 

olurlarken, daha ileri yaşlarda olan öğretmenler ise çocuklarına bir gelecek sağlama 

düşüncesinin de etkisiyle daha düşük benlik saygısına sahip oldukları söylenebilir.  

Öğretmenlerin medeni durumları ile benlik saygısı düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Başaran (2016) yaptığı araştırmada 

öğretmenlerim medeni durumlarına göre benlik saygısı düzeyleri arasına istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılığın bulunduğunu ve bekar öğretmenlerin benlik saygısı düzeyinin evli 

öğretmenlere göre daha yüksek olduğunu belirlemiştir. Öğretmenlerden bekar olanların benlik 

saygısı düzeyleri evli olan öğretmenlere göre daha yüksektir. Benlik saygısının yüksek olması 

bireylerin başarılı olabileceklerine olan inançlarını göstermektedir. Bekar olan öğretmenler iş 

yaşamları ile birlikte aile kurmanın zorluklarını yaşamamış olmalarından dolayı bu zorlukları 

henüz fark etmemelerinden kaynaklı olarak benlik saygı düzeyleri daha yüksek 

olabilmektedir.  

Öğretmenlerin eğitim durumları ile benlik saygısı düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Saygılı vd. (2015) yaptıkları araştırmada 

öğretmenlerin benlik saygısı düzeyi ile eğitim durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklığın bulunduğunu tespit etmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenlerden benlik 

saygısı ortalamaları en yüksek olanlar lisans mezunu olanlarken, doktora eğitimi almış 

öğretmenlerin benlik saygısı düzey ortalamaları düşük düzeydedir. Eğitim düzeyi yüksek olan 

öğretmenler aldıkları eğitimin karşılığını alamadıkları, hak ettikleri görev kademesine 

gelemediklerini düşünerek başarısız olduklarını addederek, benlik saygılarının düşük olduğu 

söylenebilir.   

Öğretmenlerin anne eğitim durumları ile benlik saygısı düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Öğretmenlerin baba eğitim durumları ile benlik 

saygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Cevher (2004) 

yaptığı araştırmada anne ve baba eğitim durumu ile benlik saygısı düzeyi arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunduğunu belirlemiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 

benlik saygı düzeyi ortalaması en yüksek olanlar anne eğitim durumu lisans olanlarken, en 

düşük olanlar ise annesi okuryazar olmayanlardır. Öğretmenlerden benlik saygı düzeyi 

ortalaması en yüksek olanlar babası lisansüstü eğitim almış olanlarken, en düşük olanlar 

babası okuryazar olmayanlardır. Anne babanın eğitim durumunun yüksek olması bireyler için 

bir rol model olmaktadır. Annesi ve babasının eğitim düzeyi düşük olan bireylerin ailelerinin 

bu yönde desteğinin de az olabileceği düşünüldüğünde, bu yapıdaki bireylerin başaramama 

düşüncesinden kaynaklı olarak benlik saygısı düzeylerinin düşük olabilecektir.  

Araştırma sonucunda kadın öğretmenlerin benlik saygı düzeylerinin daha yüksek 

olduğu görülürken, bekar olan ve yaş itibariyle göreve yeni başlama çağında olan 

öğretmenlerin de benlik saygısı düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmada ayrıca 

öğretmenlerin kendilerinin eğitim düzeyi yükseldikçe benlik saygısı düzeylerinin düştüğü, 

anne ve babalarının eğitim düzeyi yükseldikçe benlik saygısı düzeylerinin yükseldiği 

sonucuna ulaşılmıştır.  
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Benlik saygısı yüksek olan öğretmenlerin kendilerine güven düzeyleri yükselmektedir. 

Benlik saygısı yüksek olan öğretmenler eğitim öğretim faaliyetlerinde daha etkin olarak 

faaliyet göstermektedirler. Bu sebeple eğitim kurumlarında öğretmenlerin benlik saygı 

düzeyini yükseltebilecek eğitim programlarının uygulanması yerinde olacaktır.  

 Öğretmenlik özverili mesleklerden birdir ve severek yapılırsa daha başarılı 

olunmaktadır. Yapılacak araştırmalarda öğretmenlerin işlerinden olan memnuniyet düzeyleri 

ile birlikte benlik saygısı düzeylerinin arasındaki ilişkinin incelenmesi öğretmenlerin benlik 

saygısı düzeyine etki eden faktörlerin belirlenmesi açısından yararlı olabilecektir.  
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Öz 

 Bu araştırmanın amacı, okul müdürlerinin öğretimsel denetim davranışlarına ilişkin 

öğretmenlerin algı düzeylerinin tespit edilmesidir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmanın örneklemi, Malatya ilinde bulunan Milli eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda 

görev yapmakta olan ve evren içerisinden seçkisisz örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 345 

öğretmendir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Veri toplama 

aracında öncelikle araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerinin tespit edilmesi 

amacıyla sorulmuş beş soru yer almaktadır. Veri toplama aracında ayrıca Ilgan (2014) 

tarafından geliştirilmiş “Öğretimsel Denetim Ölçeği” yer almaktadır. Araştırma verilerin 

analizi SPSS 22.0 programı ile yapılmıştır. Araştırmada Öğretmenlerin mevcut okuldaki 

çalışma süreleri ile okul müdürlerinin öğretimsel denetim davranışları ölçeği alt boyutları ve 

ölçek toplamı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Araştırmanın sonucunda okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarına ilişkin kadın ve 

erkek öğretmenlerin algı düzeylerinin yüksek olduğu, öğretmenleirn eğitim düzeyleri, kıdem 

düzeyleri, mevcut okulda çalışma süreleri yükseldikçe okul müdürlerinin öğretimsel denetim 

sıklığına ilişkin algı düzeylerinin de yükseldiği belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca okul 

müdürlerinin kıdem sürelerinin artması ile öğretmenlerin okul müdürlerinin öğretimsel 

denetim sıklığına ilişkin algı düzeylerinin de yükselmekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler:Eğitim, Okul Müdürü, Öğretmen, Öğretimsel Denetim. 
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Investigation of Instructional Supervision Behaviors of School Principals 

According to Teachers' Opinions 

Abstract 

 The aim of this research is to determine the perception levels of teachers regarding the 

instructional supervision behaviors of school principals. Scanning model was used in the 

research. The sample of there search is 345 teachers working in secondary schools affiliated 

to the Ministry of National Education in the province of Malatya and determined by random 

sampling method from the universe. Questionnaire form was used as data collection tool in 

the research. In the data collection tool, there are five questions asked in order to determine 

the demographic characteristics of the teachers participating in the research. The data 

collection tool also includes the "Instructional Supervision Scale" developed by Ilgan (2014). 

The analysis of the research data was made with the SPSS 22.0 program. In thes tudy, a 

statistically significant difference was found between the working hours of the teachers at the 

current school and the sub-dimensions of the instructional supervision behavior scale of the 

school principals and the total scores of the scale. As a result of there search, it has been 

determined that the perception levels of male and female teachers regarding the instructional 

leadership behaviors of school principals are high, and that as the education levels, seniority 

levels, and working hours in the current school increase, the perception levels of the school 

principals regarding the instructional supervision frequency also increase. In the study, it was 

also concluded that witht hein crease in the seniority of school principals, the perception 

levels of teachers regarding the frequency of instructional supervision of school principals 

alsoincreased. 

Keywords:Education, School Principal, Teacher, InstructionalSupervision. 

Giriş 

Öğretim liderliği kavramı, eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin öğretme 

becerilerine model olan, öğrenme-öğretme sürecinin koordinesinide kapsamaktadır (Blase ve 

Blase, 1999). 1980'lerde müdürün okulu bekleyen kişi olarak algılanırken, zamanla bu 

düşünce değişmiş ve okul müdür öğretimsel lider olarak görülmeye başlamıştır. Etkili liderler, 

öğretmeye diğer faaliyetlere göre öncelik vererek, zamanlarının çoğunu öğretme 

problemlerine ayırarak ve öğretimi destekleyerek bu imaja ulaşabilmektedirler (Balcı, 2007). 

Okul müdürünün sorumlulukları dikkate alındığında bu sorumluluklar bürokratik ve 

kültürel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bürokratik sorumluluklar, üst yönetimle okul 

ilişkilerini, mali işlemleri, bina ve tesislerin onarım ve bakımını içerirken, kültürel 

sorumluluklar öğretim alanları hazırlama, öğrenci başarısı için öğrenme, aile ve toplum 

desteği ve öğretim liderliği gibi görevleri içermektedir (Şişman, 2002). 

Eğitim süreci, birbiriyle etkileşim halinde olan üç bileşenden oluşmaktadır. Bunlar 

pedagoji, öğrenme ve öğretmedir. Öğretmen-öğrenci ilişkisi pedagojiyi, öğrenci-bilgi ilişkisi 

öğrenmeyi, öğretmen-bilgi ilişkisi öğretimi oluşturmaktadır. Bilgiyi küçük parçalara ayırarak 

öğrenciye uygun hale getirip uygun ve düzenli bir şekilde öğrencilere sunmaya öğretim 

denmektedir. Öğretim üç faktörle ilişkilidir: bunlar öğretmenler, bilgi ve öğrencilerdir. 

Öğretim sürecinde öğretmenin öğrencilere iletmek istediği bilgileri, bu bilgiler arasındaki 

bağlantının nasıl kurulacağını, bilgilerin sırasını ve aşamasını, öğretmen ile öğrenci arasındaki 
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uyumu belirlemektedir. Bilgi ve öğrenciler güvence altına alınmakta, böylece eğitimin 

kalitesini artırmaya çalışılmaktadır (Güneş, 2014). 

Öğretim denetimi, öğretmenin kendini geliştirmesini, mesleki ilerlemesini, problem 

çözme becerilerini, iletişim becerilerini geliştirmeyi, öğretim sürecini iyileştirmeyi ve örgütsel 

amaçlara ulaşmayı amaçlamaktadır (Zepeda, 2012). Bu çalışmada okul müdürlerinin 

öğretimsel davranışlarının durumunun öğretmenlerin algılarına göre analiz edilmesi 

amaçlanmıştır.  

 Öğretimsel Liderlik  

Günümüz dünyasında değişim çok hızlı gerçekleşmekte ve toplum eğitim örgütlerinde 

değişimlere uyum sağlamaya ve bu değişimleri yapabilecek bireyler yetiştirmeye başlamıştır. 

Özellikle yönetim biliminin gelişmesinden sonra örgütlerdeki değişimler ve toplumun 

örgütlerden beklentilerindeki farklılıklar nedeniyle örgütlerde yeni liderlik tarzları 

görülmektedir (Sağır, 2011). Okullardaöğretimsel liderlik tarzlarından biri olarak öğretim 

liderliği ortaya çıkmıştır. Öğretim liderleri bazen "eğitimsel veya öğretimsel" liderler olarak 

kullanılmaktadır (Southworth, 2002). 

Eğitim kurumlarının yönetiminde liderlik, 1980'lere kadar işletme yönetimi alanında 

geliştirilen teorilere dayanmaktadır. Davranış teorisinde liderlik davranışı; yapı oluşturma ve 

ilişkilere değer verme açısından ele alınmıştır. Okul yöneticilerinin liderlik davranışları da bu 

iki boyuta incelenmektedir (Özden, 2013). Bu kavramın ortaya çıkması, eğitim ve sosyal 

kaliteyi ihmal ettikleri için eleştirilen okul yöneticileri tarafından harekete geçirilmiştir (Hess, 

2003).  

Okul yöneticileri önemli düzeyde bir baskı altındadır (Kış, 2013). Etkili okullarda 

liderlik öğretim sürecinde önemli bir rol oynamaktadır (Şişman, 2014). Bu bakış açısıyla 

eğitim yönetimi alanında etkili okullar oluşturabilecek okul yöneticilerinin rolünün ortaya 

konması amaçlanmıştır (Ergen, 2009). Belirlenmiş olan rollerde, okulun farklılaşan yapısına 

ayak uydurmak ve belirlenmiş olan hedeflere ulaşmak için mevcut planları uygulamanın yanı 

sıra okul yöneticileri de öğrenci başarısını artırmada önemli bir rol oynamaktadır (Glanz, 

2006). 

Belirlenen bu rollerde, okulun değişen yapısına ayak uydurmak ve belirlenen hedeflere 

ulaşmak için mevcut planları uygulamanın yanı sıra okul yöneticileri de öğrenci başarısını 

artırmada önemli olmaktadır (Lashway, 2002). Bu liderlik tarzı, okul yöneticilerinin 

geleneksel liderlik düşüncelerini temelden değiştirmekte ve önceki liderlik teorilerinde olduğu 

gibi okulun yönetim rolünü ön planda tutmaktan ziyade öğretimi geliştirmeye 

odaklanmaktadır (Çelik, 2015). 

Okul birçok unsuru içerir, alt sistemlerden oluşur ve şüphesiz öğretim liderliğini 

uygulamak için en iyi yerdir. Okulun öğretim liderlerinin kapsamı, etkileşimlerini artırmak ve 

etkili yönetişim göstermek için öğretmenler, öğrenciler ve okul topluluğu ile sınırlıdır. Ancak 

bu etkin yönetim anlayışını ortaya koyabilmek için öncelikle öğretim liderliği kavramının iyi 

anlaşılması gerekmektedir (Özdemir ve Sezgin, 2002). 
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 Denetim Kavramı 

TDK (2022) sözlüğünde denetim, önceden belirlenmiş kriterler doğrultusunda, özel 

veya kamuya ait bir kuruluşun incelenerek, belirlenmiş olan kriterlere uygunluğunun 

araştırılması sürecini ifade etmektedir.  

Denetim, bir kuruluşun hedeflerine en verimli şekilde, zamanında ve belirlenen 

kurallara uygun olarak ulaşıp ulaşmadığının, kullanılan yöntemlerin hedeflerle tutarlı olup 

olmadığının, gerçekleştirilen faaliyetler, verimlilik düzeyi, etkinlik ve koşullara 

uygunluğunun incelenmesi ve kontrolüdür. Amaçlanan hedeflerden ve mevzuattan sapmaların 

nedenlerini ortaya koymak ve bu mevzuattan sapmalar varsa, sapmaları düzeltmede 

uygulayıcılara ve organizasyon yöneticilerine en iyi şekilde rehberlik edecek yolu seçerek 

önerilerde bulunmak kısaca mevzuat ve hizmetleri hedefleri organize edecek şekilde 

yürütmek teşvik edilmektedir (Taymaz, 2015). Milli Eğitim Bakanlığı da anayasa ve yasalarla 

belirlenmiş olan genel çerçeve içerisinde kurum ve kuruluşların mevcut durumlarının ortaya 

konulması olarak tanımlamıştır (MEB, 2016). 

Denetim işlevsel bir süreçtir ve işlevselliğin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi bu sürecin 

olmazsa olmaz bir ön koşulu durumundadır. Bu açıdan bakılarak örgütün devamlılığının ve 

amaçlanan hedeflerin büyümesinde gözetimin önemli bir rol oynadığı söylenebilir. 

Unutulmamalıdır ki başarılı olan ve belirli bir program dahilinde istenilen hedeflere 

ulaşabilen organizasyonlar geleceğe bakabilmektedirler (Açıkgöz, 1987). 

Okulun gözetim sorumluluğu, modern yöntemlerle benimsenen bir öğretim liderliği 

modeli ile müdüre devredilmiştir. Okul müdürü, okulda lider bir rol oynamaktadır. Eğitim 

faaliyetlerinin başarısı, öğrencilerin ve öğretmenlerin bir yansımasıdır. Etkili denetim, okulun 

amaçlanan amaçlarına ulaşması için öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesi 

ve geliştirilmesi için önemlidir. Müdürlerin denetim sorumlulukları ve sürecin nasıl 

yönetildiği ile ilgili literatür incelendiğinde çok sayıda çalışmanın yapıldığı görülmektedir 

(Sağlamer, 1997). 

Denetim, eğitim hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunduğu düşünülen bir yönetim alt 

sistemidir. Denetim bulgularından yararlanmayan kuruluşların çok yüksek düzeyde etkinlik, 

gelişme ve problem çözme yeteneklerine sahip olmaları beklenemez, dolayısıyla kuruluşların 

varlıklarını sürdürebilmeleri için denetim şarttır. Bir denetimin sorgulanabilir olabilmesi için 

bir işlemin olması, işlemin plan, amaç, mevzuat ve kurallara uygun olarak yürütüldüğünün 

araştırılması ve kontrol edilmesi zaruridir. Bu kontrol denetim çalışmaları öncesinde, denetim 

sırasında veya denetim sonrasında da gerçekleştirilebilmektedir. Denetimlerin sağlıklı bir 

şekilde sürdürülebilmesi ve yürütülebilmesi için her kuruluşun koşulları göz önünde 

bulundurulmalı ve kuruluşa uygun bir denetim modeli uygulanmalıdır (Taymaz, 2015). 

 Eğitim Denetimi 

Günümüz eğitim sisteminde meydana gelen değişiklikler birçok yeniliği beraberinde 

getirmiş ve çağdaş eğitim programlarının uygulanmasını sağlamıştır. Bu değişimlerden en çok 

etkilenen kurumların başında hiç şüphesiz eğitim gelmektedir. Bu doğrultuda bazı yapısal 

değişiklikler gözlemlenmekle birlikte, eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası olan sınavlarda 

da denetim araştırmalarının yapıldığı görülmektedir. Denetim, müdürler ve öğretmenler 



Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Öğretimsel Denetim Davranışlarının İncelenmesi             45 
 

Demirbağ, Demirbağ, Doğdu, Selen, 2022                                Toplumsal Eğitim 

arasındaki karşılıklı güvene ve karşılıklı ilişkiye dayalı meslektaşlar birliğinin sonucudur 

(Aydın, 2014). 

Literatürde eğitim denetiminin birçok tanımı bulunmaktadır. Denetim, okul 

organizasyonlarının ve öğretim süreçlerinin doğrudan etkilenerek daha etkili öğretim 

sağlamak için düzenlenmesidir. Denetim; bu, öğretmenlere daha iyi rehberlik sağlamak için 

bir hizmettir. Öte yandan, denetim sorumlulukları arasında problem çözme, iletişim becerileri, 

kaynak personele rehberlik etme ve bireylerin birbirlerini anlamalarını ve empati kurmalarını 

sağlama yer almaktadır (Aydın, 1986). 

Denetim, geçmişteki durumun belirli standartlara göre raporlanması, durumun 

belirlenen amaç ve ilkelere uygunluğunun belirlenmesi, değişiklik ve gelişim önerilerinin 

önerilmesi ve öğretmenlere talimat verilmesi olarak tanımlanmaktadır. Çağdaş eğitim 

anlayışlarını en etkili şekilde anlatabilmek için 1980'lerden itibaren eğitim denetiminin 

tanımını kısaca gözden geçirmenin gerekli olduğu düşünülmektedir (MEB, 2005). 

Eğitim çalışmalarını iyileştirme çalışmaları, öğrencilerin daha iyi öğrenebilmeleri için 

öğretim sürecini doğrudan etkilemektedir. Denetim, amaçları dikkate alan, gözlemler ve 

davranışlar arasında bağlantı kuran, örgütsel faaliyetleri destekleyerek müfredatın gelişimini 

ve sürekliliğini sağlayan ve buna göre değerlendiren bir öğretim liderliği türüdür (Krey ve 

Burke, 1989). 

Eğitim denetimi öğretmenlere sınıf içi etkinlikler hakkında geri bildirim sağlayarak ve 

öğretim etkinliklerini geliştirmeleri için onlara rehberlik ederek öğretmen mesleki gelişimini 

teşvik etme süreci olarak tanımlanmaktadır. Denetim, sorunları tanımlamadan, 

değerlendirmeden ve düzeltmeden gerçekleşen döngüsel bir süreçtir. Basitçe söylemek 

gerekirse, organizasyonel hedeflerden sapmaları önlemek için organizasyonel fonksiyonların 

izlenmesi ve düzeltilmesi sürecidir (Glatthorn, 1984). 

Öğretmenleri, öğretimi etkili bir şekilde kullanmak ve öğrenci başarısını en üst düzeye 

çıkarmak için eğitici konuşmalar oluşturmaya yönlendiren süreçtir. Denetim, bir 

organizasyonun belirlenen amaç ve ilkelere ve kurallara uygun hareket edip etmediğini 

anlama süreci olarak ifade edilmektedir. Öğretmenlerin ve öğrencilerin akademik 

başarılarının arttırılması için öğretmenlerin mesleki gelişiminin devamlılığının sağlanması ile 

ilgili örgütsel işlev şeklinde tanımlanmaktadır (Sullivan ve Glanz, 2009). 

Eğitim denetimi, önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için tasarlanmış etik kurallar, 

eğitim uygulamaları ve bunların çıktıları, yasal durumlara ve organizasyonel planlamaya 

uygunluk, mevcut kaynaklar, istenen davranışlar için destek ve kötü davranışların ortadan 

kaldırılması veya iyileştirilmesinden oluşan bir süreçtir. Denetim, eğitim hedeflerine uygun 

ilerlemenin sağlanması ve öğretmenlerin mesleki anlamda kendilerini geliştirmelerini 

sağlamaktır. Denetim, öğretim sürecindeki tüm koşulları değerlendirerek daha etkili bir 

öğrenme ve öğretme ortamı oluşturma ve koşulları iyileştirme görevidir (Bursalıoğlu, 2015). 

Eğitim Denetiminin Amacı ve Önemi 

Eğitim yönetimi bir süreç olarak düşünüldüğünde denetim, bu sürecin bir aşaması 

olarak görülmektedir. Denetimin etkin bir şekilde yapılması eğitim sürecinin de doğru 

ilerlemesini sağlamaktadır (Taymaz, 2005).Başar (2005), denetimin bir süreci, 
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değerlendirmenin ise bütün yönetim sürecini kapsayan bir işlevdir. Denetim ve değerlendirme 

kavramları farklı amaçlara hizmet ediyor gibi görünse de birbirlerinin yerine kullanılmazlar. 

Değerlendirme de denetimin bir alt boyutu olduğundan öğretim faaliyetleri sonucunda elde 

edilenlerin analizini kapsamaktadır.  

Aydın (2010), örgütsel amaçlara ulaşmak için eğitim denetiminin olmazsa olmaz 

olduğunu vurgulamıştır. Bahçivan vd. (2011) örgütsel denetimin kurumun hedeflerine ulaşma 

konusunda önemli bir kriter olduğunu vurgulamıştır. Kontrolden çıkan organizasyonlar 

hedefleri kaçıracak ve organizasyonun altındaki hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecektir. Bu 

açıdan bakılarak eğitim kurumunun amacına uygun bir şekilde denetim faaliyetlerinin 

yapılması da gerekli olacağını söylemek mümkündür.  

Eğitim sürecinde denetimin vazgeçilemeyecek bir yeri bulunmaktadır. Eğitim öğretim 

faaliyetlerinde denetimin etkin bir şekilde gerçekleştirilememesi eğitim kurumunun 

düzensizliğe sevk edebilecektir (Kimbrough ve Burkett, 1990). Eğitim süreci içerisinde 

yapılan denetimin farklıbir amacı da öğretim etkinliğini arttırmaktır. Bunu başarmak için 

eğitim kurumunun hedefleri arasında rehberlik yapmak, işi geliştirmek ve öğretmenlerin 

kişisel ve profesyonel niteliklerini geliştirmek için çalışmak yer almaktadır. 

Eğitim denetimi, bir yandan eğitim sürecini iyileştirmeyi, diğer yandan öğretmenlerin 

mesleki gelişimini, böylece öğretim ortamını ve sürecini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. 

Öğretmen değerlendirmesi ile öğretmenlerin yeterlik alanlarını belirlenmektedir. Denetim 

öğretmenin iyileştirici yöntemlerle mesleki gelişimini desteklemektir. Bu süreçte öğretmenler 

neden değerlendirildiklerini ve neden denetlendiklerini bilmelidirler. Denetim zamanının 

önceden belirlenmesi ve denetlenenin bilgilendirilmesi denetim verimliliğini 

artırabilmektedir. Önceden planlanmış bir sınavda yer, yer ve zaman sınavın sağlıklı 

geçmesini sağlamaktadır. Denetim, gizlilik gerektiren bir olgudur. Modern eğitim denetiminin 

etkinliğini ve verimliliğini artıran denetim sürecine herhangi bir müdahale bulunmamaktadır 

(Deniz, 2017). 

Eğitim denetiminin bir diğer amacı da rehberlik etmektir. Zamanla, düzenleme 

anlayışı, destek ve rehberlik için kontrol mekanizmalarının ötesine geçmiştir. Günümüzde 

denetimin işlevlerinden biri de öğrencilere beklenen davranışları kazandırmak, mesleki 

gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrenmeleri sırasında onları daha verimli ve üretken 

kılmakla sorumlu olan öğretmenlere yardımcı olmak ve rehberlik etmektir (Bursalıoğlu, 

2015). 

Erdem (2006)’e göre eğitim denetiminin bir diğer amacı da öğretimin verimliliğini 

artırmaktır. Dolayısıyla öğretim etkinliklerinin süreci ile denetim arasında yakın bir ilişki 

bulunmaktadır. Öğretim denetimi, hedeflere ulaşmak için bir pusuladır. Denetimin amacı, 

öğretim sürecinde karşılaşılan eksiklikleri tespit etmek, düzeltmek ve yeni yöntemler 

geliştirmenin yollarını bulmaktır. Bu nedenle belirlenen hedeflere azami ölçüde ulaşabilmek 

için eğitim denetiminin gerekliliğini ve önemini kavramalı, denetim sistemini güncellemeli ve 

geliştirmeli ve değişen durum karşısında eğitim denetimi çalışmaları yürütülmelidir . 
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Yöntem 

 Araştırmanın Modeli  

Öğretmenlerin görüşlerine göre Okul müdürlerinin öğretimsel denetim davranışlarının 

incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada tarama modeli tercih edilmiştir. Bu model, çok 

sayıdaki bireyden oluşan evren içerisinden, o evren hakkında bir genelleme yapabilmek için 

belirlenen örneklem üzerinden bir tarama yapılmasıdır (Karasar, 2011).   

 Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni, Malatya ilinde bulunan Milli eğitim Bakanlığına bağlı 

ortaokullarda görev yapmakta olan 650 öğretmendir. Araştırmanın örneklem gurubu ise evren 

içerisinden seçkisisz örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 345 öğretmendir (Tablo 1). 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Özelliklerinin Dağılımı 

 F % 

Cinsiyet Kadın 143 41,4 

Erkek 202 58,6 

Eğitim Durumu Lisans 257 74,5 

Yüksek Lisans 81 23,5 

Doktora 7 2,0 

Mesleki Kıdem 5 Yıldan az 33 9,6 

6-10 yıl 49 14,2 

11-15 yıl 71 20,6 

16-20 yıl 69 20,0 

21 yıl ve üzeri 123 35,7 

Mevcut okulda çalışma 
süresi 

5 Yıldan az 154 44,6 

6-10 yıl 105 30,4 

11-15 yıl 49 14,2 

16-20 yıl 22 6,4 

21 yıl ve üzeri 15 4,3 

Okul müdürünün mesleki 
kıdemi 

5 Yıldan az 20 5,8 

6-10 yıl 26 7,5 

11-15 yıl 51 14,8 

16-20 yıl 80 23,2 

21 yıl ve üzeri 168 48,7 

Toplam 345 100,0 

Tablo 1’de yer alan bilgilere göre araştırmaya katılan öğretmenlerin %58,6’s erkek, 

%41,4’ü kadındır. Araştırmaya katılan öğretmenlerden  %74,5’i lisans mezunuyken, %23,5’i 

yüksek lisans, %2’si doktora eğitimi almıştır. Öğretmenlerden %35,7’sinin mesleki kıdemi 21 

yıl ve üzeriyken, %30,4’ü mevcut okulda 5 yıldan az bir süredir görev yapmaktadır. 

Öğretmenlerden %48,7’sinin görev yaptığı okuldaki müdürün mesleki kıdemi 21 yıl ve üzeri, 

%23,2’sinin 16-20 yıldır. 

 Araştırmanın Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Veri toplama 

aracında öncelikle araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerinin tespit edilmesi 

amacıyla sorulmuş beş soru yer almaktadır. Veri toplama aracında ayrıca Ilgan (2014) 

tarafından geliştirilmiş “Öğretimsel Denetim Ölçeği” yer almaktadır. 22 maddeden oluşan 

Öğretimsel Denetim Ölçeği 5’li likert tipinde ve iki alt boyuttan oluşmaktadır. Öğretimi ve 
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öğretmeni geliştirme alt boyutunda 14, Sınıf ziyaretleri ve geri bildirim alt boyutunda 8 soru 

yer almaktadır. Ilgan (2014) tarafından yapılan geliştirme çalışmasında ölçeğin Cronbach’s 

Alfa katsayısı öğretimi ve öğretmeni geliştirme” boyutu için .969 “sınıf ziyaretleri ve geri 

bildirim sunma” boyutu için ise .932, ölçeğin tamamında ise .975 şeklinde ortaya çıkmış; 

bizim çalışmamızda ise sırasıyla .981, .963 ve .986 olarak belirlenmiştir. 

 Verilerin Analizi 

Araştırma verilerin analizi SPSS 22.0 programı ile yapılmıştır. Araştırma veri setinin 

güvenirlik düzeyini tespit etmek amacıyla Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerinin dağılım durumunu belirlemek 

amacıyla frekans ve yüzde değerleri hesaplanmış, anlamlılık analizleri yapılmadan önce 

araştırmanın veri setinin normal dağılım durumunun belirlenmesi adına normallik analizi 

yapılmıştır (Tablo 2). 

Tablo 2. Araştırma verilerinin Normallik Analizi 

 Ort. ss. Min-Max Çarpıklık Basıklık 

Öğretimi ve Öğretmeni Geliştirme 3,74 1,07 1,00-5,00 -0,576 0,812 

Sınıf Ziyaretleri ve Geri Bildirim 2,00 0,64 0,57-2,86 -0,376 -0,936 

Ölçek Toplamı 3,65 1,07 1,00-5,00 -0,493 -0,873 

Tablo 2’de yer alan verilere göre Öğretimsel Denetim Ölçeği alt boyutları ve ölçek 

toplamında çarpıklık değerleri -0,576 ile -0,376, basıklık değerleri 0,812 ile -0,936 arasında 

değişmektedir. Tabachnick ve Fidell (2013)’e göre çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1,500 

ile +1,500 arasına olması sebebiyle araştırmanın veri setinin normal dağılım göstermektedir. 

Araştırma veri setinin normal dağılım gösteriyor olması sebebiyle anlamlılık analizlerinde t 

Testi ve ANOVA testi uygulanmış, araştırmada anlamlılık düzeyi p=0.05 olarak alınmıştır . 

Bulgular 

Öğretmenlerin demografik özelliklerine göre okul müdürlerinin öğretimsel denetim 

davranışlarının anlamlılık düzeyleri ile ilgili analizler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.  

Tablo 3. Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Okul Müdürlerinin Öğretimsel Denetim 

Davranışlarının Analizi   

  N Ort. ss. t p 

Öğretimi ve Öğretmeni 

Geliştirme 

Kadın 143 3,789 0,967 0,017 0,463 

Erkek 202 3,704 1,132   

Sınıf Ziyaretleri ve Geri 

Bildirim 

Kadın 143 2,004 0,608 0,119 0,917 

Erkek 202 1,997 0,669   

Ölçek Toplamı Kadın 143 3,686 0,983 0,039 0,594 

Erkek 202 3,624 1,132   

Öğretmenlerin cinsiyetleri ile okul müdürlerinin öğretimsel denetim davranışları 

ölçeği alt boyutları ve ölçek toplamı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

 



Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Öğretimsel Denetim Davranışlarının İncelenmesi             49 
 

Demirbağ, Demirbağ, Doğdu, Selen, 2022                                Toplumsal Eğitim 

Tablo 4. Öğretmenlerin Eğitim Durumlarına Göre Okul Müdürlerinin Öğretimsel Denetim 

Davranışlarının Analizi   

 N Ort. ss. F p 

Öğretimi ve 

Öğretmeni Geliştirme 

Lisans 257 3,397 1,060 0,368 0,692 

Yüksek Lisans 81 3,744 1,089   

Doktora 7 3,753  1,129   

Toplam 345 3,739 1,066   

Sınıf Ziyaretleri ve 

Geri Bildirim 

Lisans 257 1,633  0,640 1,167 0,313 

Yüksek Lisans 81 2,006 0,639   

Doktora 7 2,012 0,804   

Toplam 345 2,000 0,643   

Ölçek Toplamı Lisans 257 3,201  1,066 0,627 0,535 

Yüksek Lisans 81 3,656 1,085   

Doktora 7 3,668 1,186   

Toplam 345 3,650 1,071   

Öğretmenlerin eğitim durumları ile okul müdürlerinin öğretimsel denetim davranışları 

ölçeği alt boyutları ve ölçek toplamı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Tablo 5. Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Okul Müdürlerinin Öğretimsel Denetim 

Davranışlarının Analizi   

 N Ort. ss. F p 

Öğretimi ve 

Öğretmeni 

Geliştirme 

5 Yıldan az 33 3,792 1,136 2,097 0,081 

6-10 yıl 49 4,118 0,830   

11-15 yıl 71 3,674 1,017   

16-20 yıl 69 3,740 0,949   

21 yıl ve üzeri 123 3,612 1,193   

Toplam 345 3,739 1,066   

Sınıf Ziyaretleri 

ve Geri Bildirim 

5 Yıldan az 33 2,152 0,648 1,924 0,106 

6-10 yıl 49 2,169 0,560   

11-15 yıl 71 1,916 0,635   

16-20 yıl 69 2,005 0,561   

21 yıl ve üzeri 123 1,937 0,707   

Toplam 345 2,000 0,643   

Ölçek Toplamı 5 Yıldan az 33 3,782 1,125 2,017 0,092 

6-10 yıl 49 4,000 0,864   

11-15 yıl 71 3,556 1,036   

16-20 yıl 69 3,655 0,941   

21 yıl ve üzeri 123 3,525 1,194   

Toplam 345 3,650 1,071   
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Öğretmenlerin mesleki kıdemleri ile okul müdürlerinin öğretimsel denetim 

davranışları ölçeği alt boyutları ve ölçek toplamı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Tablo 6. Öğretmenlerin Mevcut Okuldaki Çalışma Sürelerine Göre Okul Müdürlerinin 

Öğretimsel Denetim Davranışlarının Analizi   

 N Ort. ss. F p 

Öğretimi 

ve 

Öğretmeni 

Geliştirme 

5 Yıldan az 154 3,833 1,059 1,211 0,036 

6-10 yıl 105 3,976  1,080   

11-15 yıl 49 3,540 1,053   

16-20 yıl 22 3,670 0,973   

21 yıl ve üzeri 15 3,567 1,184   

Toplam 345 3,739 1,066   

Sınıf 

Ziyaretleri 

ve Geri 

Bildirim 

5 Yıldan az 154 2,064 0,643 1,475 0,020 

6-10 yıl 105 2,156  0,642   

11-15 yıl 49 1,894 0,627   

16-20 yıl 22 1,946 0,576   

21 yıl ve üzeri 15 1,833 0,742   

Toplam 345 2,000 0,643   

Ölçek 

Toplamı 

5 Yıldan az 154 3,747 1,068 1,310 0,026 

6-10 yıl 105 3,903  1,079   

11-15 yıl 49 3,456 1,057   

16-20 yıl 22 3,574 0,960   

21 yıl ve üzeri 15 3,4373 1,202   

Toplam 345 3,6495 1,07127   

Öğretmenlerin mevcut okuldaki çalışma süreleri ile okul müdürlerinin öğretimsel 

denetim davranışları ölçeği alt boyutları ve ölçek toplamı puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05). 

Tablo 7. Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Mesleki Kıdemlerine Göre Okul Müdürlerinin 

Öğretimsel Denetim Davranışlarının Analizi   

 N Ort. ss. F p 

Öğretimi ve 

Öğretmeni 

Geliştirme 

5 Yıldan az 20 3,400 1,3281 0,923 0,451 

6-10 yıl 26 3,667 1,1162   

11-15 yıl 51 3,722 1,0272   

16-20 yıl 80 3,770 0,9757   

21 yıl ve üzeri 168 3,918  1,0785   

Toplam 345 3,739 1,0662   

Sınıf Ziyaretleri 

ve Geri Bildirim 

5 Yıldan az 20 1,880 0,7683 0,894 0,468 

6-10 yıl 26 1,951 0,6637   

11-15 yıl 51 1,967 0,6038   

16-20 yıl 80 2,031 0,5963   

21 yıl ve üzeri 168 2,131  0,6574   
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Toplam 345 2,000 0,6429   

Ölçek Toplamı 5 Yıldan az 20 3,359 1,3289 0,912 0,457 

6-10 yıl 26 3,575 1,1104   

11-15 yıl 51 3,616 1,0229   

16-20 yıl 80 3,690 0,9867   

21 yıl ve üzeri 168 3,849  1,0861   

Toplam 345 3,650 1,0713   

Öğretmenlerin okul müdürlerinin mesleki kıdemleri ile okul müdürlerinin öğretimsel 

denetim davranışları ölçeği alt boyutları ve ölçek toplamı puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Okul müdürünün öğretimsel denetim davranışlarının sıklığını öğretmenlerin 

düşüncelerine göre belirleme amacıyla yapılmış olan çalışmanın bu bölümünde öğretmenlerin 

demografik özellikleri ile okul müdürünün öğretimsel denetim davranışlarının sıklığı 

arasındaki analiz sonuçları ilgili literatür eşliğinde tartışılmıştır. Alanyazında okul 

müdürlerinin öğretimsel denetim sıklığı ile ilgili oldukça az sayıda çalışma bulunmaktadır.  

Öğretmenlerin cinsiyetleri ile okul müdürlerinin öğretimsel denetim davranışları 

ölçeği alt boyutları ve ölçek toplamı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır. Kaya (2021) öğretmenlerin okul müdürlerinin öğretimsel denetim 

davranışlarına ilişkin algılarını tespit etmek amacıyla yapmış olduğu araştırmada bizim 

çalışmamızdan elde edilen bulgulara benzer şekilde öğretmenlerin cinsiyetleri ile okul 

müdürlerinin öğretimsel denetim davranışlarına yönelik algıları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılığın bulunmadığını tespit etmiştir. Yılmaz (2019), öğretmen algılarına göre 

okul müdürlerinin öğretimsel denetim sıklığını belirlemek amacıyla yapmış olduğu 

araştırmada öğretmenleirn cinsiyetleri ile okul müdürlerinin öğretimsel denetim ölçeği alt 

boyutlarından sınıf ziyaretleri ve geri bildirim alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunduğu, öğretimi ve öğüretimi geliştirme ve ölçek toplam puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığını tespit etmiştir. Deniz (2017) 

öğretimsel liderliğin sınıf denetimi üzerine yansıma durumunu tespit etmek amacıyla yapmış 

olduğu araştırmada öğretmenlerin cinsiyetleri ile okul müdürlerinin öğretimsel denetim sıklığı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığını tespit etmiştir. Nitelikli bir 

eğitim ortamı oluşturmak için öğretmen ve öğrencilerle birlikte öğretim denetimi stiline 

dayalı öğretim sürecini temel alan bir anlayış vardır. Bu anlayışı etkili kılmak için okul 

müdürlerinin öğretimsel denetim davranışlarının öğretmenler tarafından benimsenmesi 

önemlidir. Araştırmada okul müdürlerinin öğretimsel denetim davranışlarının sıklığının 

birbirine çok yakın olmakla birlikte kadın öğretmenlerin algı düzeylerinin daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Bu yönüyle bakıldığında okul müdürlerinin öğretimsel denetim sıklığı 

algı düzeylerinin öğretmenler arasında olumlu algılanıyor olduğu be benimsenmiş davranışlar 

olarak algılandığı sonucuna ulaşılabilir.   

Öğretmenlerin eğitim durumları ile okul müdürlerinin öğretimsel denetim davranışları 

ölçeği alt boyutları ve ölçek toplamı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır. Kaya (2021) yaptığı araştırmada öğretmenlerin eğitim durumları ile okul 

müdürlerinin öğretimsel denetim davranışlarına yönelik algıları arasında istatistiksel olarak 
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anlamlı bir farklılığın bulunmadığını belirlemiştir. Yılmaz (2019), yaptığı araştırmada 

öğretmenlerin mesleki kıdem düzeyleri ile okul müdürlerinin öğretimsel denetim sıklık 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığını belirlemiştir. 

Araştırmada öğretmenlerin eğitim düzeylerinin yükselmesine bağlı olarak okul müdürlerinin 

öğretimsel denetim sıklığına ilişkin algılarının da yükseldiği belirlenmiştir. Bu yönüyle 

bakıldığında öğretmenlerin eğitim düzeylerinin yükselmesiyle öğretimsel denetimin önemini 

daha etkin bir şekilde kavramış oldukları sonucuna ulaşılabilmektedir.  

Öğretmenlerin mesleki kıdemleri ile okul müdürlerinin öğretimsel denetim 

davranışları ölçeği alt boyutları ve ölçek toplamı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmamaktadır. Kaya (2021) yaptığı araştırmada öğretmenlerin kıdemleri ile 

okul müdürlerinin öğretimsel denetim davranışlarına yönelik algıları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığını belirlemiştir. Öğretmenlerin mevcut okuldaki 

çalışma süreleri ile okul müdürlerinin öğretimsel denetim davranışları ölçeği alt boyutları ve 

ölçek toplamı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Yılmaz 

(2019), yaptığı araştırmada öğretmenlerin mevcut okulda çalışma süreleri ile okul 

müdürlerinin öğretimsel denetim sıklık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığın bulunmadığını belirlemiştir. Araştırmada okul müdürlerinin öğretimsel denetim 

sıklığına öğretmenlerin algı düzeyi ortalamasının 6-10 yıl kıdem düzeyinde yüksek olduğu 

kıdem düzeyinin yükselmesi ile öğretmenlerin okul müdürlerinin öğretimsel denetim algı 

düzeyi ortalamalarının düştüğü görülmüştür. Benzer şekilde öğretmenlerin mevcut okuldaki 

görev sürleri ile okul müdürlerinin öğretimsel denetim davranışlarına olan algı düzeylerinin 6 -

10 yıl çalışma süresi olanlarda daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler mesleki 

kıdemleri arttıkça okul müdürlerinin öğretimsel denetim davranışlarını içselleştirerek, normal 

eğitim öğretim faaliyetleri arasında görmeye başladıkları ve farklı bir tutum geliştirmedikleri 

düşünülmektedir.    

Öğretmenlerin okul müdürlerinin mesleki kıdemleri ile okul müdürlerinin öğretimsel 

denetim davranışları ölçeği alt boyutları ve ölçek toplamı puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Yılmaz (2019), yaptığı araştırmada okul müdürlerinin 

kıdemlerine göre okul müdürlerinin öğretimsel denetim davranışı ölçeği alt boyutlarından 

öğretimi ve öğretmeni geliştirme ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılığın bulunduğunu belirlemiştir. Araştırmada okul müdürlerinin mesleki kıdem 

düzeyleri arttıkça öğretimsel denetim davranışlarına ilişkin öğretmenlerin aldı düzeyi 

ortalamalarının yükseldiği görülmüştür. Okul müdürlerinin mesleki kıdem düzeylerinin 

yükselmesi onların denetim davranışlarını okul iklimine göre daha etkin ve verimli hale 

getirmelerine sebep olabilmektedir.  

Araştırmanın sonucunda okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarına ilişkin 

kadın ve erkek öğretmenlerin algı düzeylerinin yüksek olduğu, öğretmenleirn eğitim 

düzeyleri, kıdem düzeyleri, mevcut okulda çalışma süreleri yükseldikçe okul müdürlerinin 

öğretimsel denetim sıklığına ilişkin algı düzeylerinin de yükseldiği belirlenmiştir. 

Araştırmada ayrıca okul müdürlerinin kıdem sürelerinin artması ile öğretmenlerin okul 

müdürlerinin öğretimsel denetim sıklığına ilişkin algı düzeylerinin de yükselmekte olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Okul müdürlerinin öğretimsel denetim faaliyetleri ile ile ilgili öğretmenlerin 

bilinçlendirilmesi açısından öğretimsel denetim konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi 
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yararlı olabilecektir. Bu şekilde okul müdürlerinin öğretimsel denetim davranışlarına ilişkin 

öğretmenlerin algı düzeyleri daha yükselerek eğitimi kurumunun hedeflerine ulaşma hedefine 

daha da yaklaşmak mümkün olabilecektir.  

Okul müdürlerinin öretimsel denetim davranışları okul müdürlerinin demofrafik 

özelliklerine, okulun bulunduğu bölgeye göre de değişiklik gösterebilecektir. Mevcut konu 

hakkında alanyazında yeteri kadar çalışma bulunmamasından dolayı bu konuda veri 

çeşitliliğinin sağlanabilmesi adına yeni yapılacak çalışmalarda farklı bölgelerde, farklı eğitim 

kademelerinde görev yapmakta olan okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarının 

tespit edilmesine yönelik çalışmaların yapılması yararlı olabilecektir.    
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Öğretmenlerin İşkoliklik Düzeylerinin İncelenmesi 
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Öz 

 Öğretmenlerin işkoliklik düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılan çalışmada nicel 

araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2021-2022 

eğitim öğretim yılında Malatya ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak eğitim vermekte 

olan resmi okullarda görev yapmakta olan 310 öğretmendir. Araştırmada veri toplama aracı 

olarak Schaufeli vd. (2006) tarafından geliştirilen ve Doğan ve Tel (2011) tarafından 

Türkçeye uyarlanan DUWAS-işkoliklik ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin 

analizinde SPSS 24.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin 

mezun oldukları fakülte türü ile işkoliklik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığın bulunduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda erkek öğretmenlerin işkoliklik 

düzeylerinin kadın öğretmenlere göre daha yüksek olduğu, branş öğretmenleri ve eğitim 

Fakültesi dışında başka bir fakülteden mezun olan öğretmenlerin ve lise öğretmenlerinin 

işkoliklik eğilimlerinin daha yoğun olduğu, eğitim düzeyinin ve hizmet sürelerinin 

yükselmesi ile birlikte işkoliklik davranışların daha yoğun gösterilebildiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:Eğitim, Öğretmen, İşkoliklik. 

 

Examination of Teachers' Workaholism Levels 

Abstract 

The survey model, one of the quantitative research methods, was used in the study 

conducted to examine the workaholism levels of teachers. The sample of the research is 310 

teachers working in public schools in Malatya province in the 2021- 2022 academic year 

under the Ministry of National Education. As a data collection tool in the research, Schaufeli 
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et al. (2006) and adapted into Turkish by Doğan and Tel (2011), the DUWAS-workaholism 

scale was used. SPSS 24.0 statistical package program was used in the analysis of the data of 

the research. In the study, it was determined that there was a statistically significant difference 

between the type of faculty the teachers graduated from and their workaholism levels. As a 

result of the research, it was concluded that male teachers' workaholism levels are higher than 

female teachers, branch teachers and teachers who graduated from a faculty other than the 

Faculty of Education and high school teachers have more intense workaholism tendencies, 

and workaholism behaviors can be shown more intensely with the increase in education level 

and length of service. 

Keywords:Education, Teacher, Workaholism. 

Giriş 

Modern çalışma hayatı, geçmişe göre sadece çalışanlar için daha iyi koşullar 

sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda çalışanlar olumsuz yönde etkileyen sonuçlar da otata 

çıkabilmektedir. Yöneticiler, daha fazla çıktı elde edilmesi için işgörenlerin olabildiğince 

fazla çalışmaları gerektiğini, fazla çalışmanın örgütün verimliliğine olumlu yönde katkı 

sağlayacağını düşünmektedirler. Buna karşılık, işgörenlerin gereğinden fazla çalışmaları 

onların tükenmişlik gibi sorunlar y6aşamalarına sebep olabilmektedir. Ayrıca bir çalışanın 

gereğinden ya da farklı bir anlatımla olması gerekenden fazla çalışması onun işkolik olmasına 

sebep olabilmektedir. Tükenmişlik veya işkoliklik durumu da işgörenlerin kuruma karşı 

olmuşuz tutumlarının oluşmasına sebep olabilmektedir (Keown, 2008). 

İşkoliklik, işgörenin gerekli olandan daha fazla olacak şekilde bağımlılık olarak 

nitelendirilebilecek bir düzeyde çalışması durumunu ifade etmektedir (Temel, 2006). 

İşkoliklik davranışlarının üç boyutu bulunmaktadır. Bunlar işten keyif alma, iş motivasyonu 

ve işe bağımlı olmaktır. Bu yönü ile bakıldığında işkoliklik davranışlarının istenerek veya 

istem dışı (zorunlu) olarak da ortaya konabildiğini söylemek mümkündür. İşkolik davranışları 

gösteren işgörenler zamanlarının önemli bir bölümünü iş ortamında geçirmeyi tercih 

etmektedirler. Bu sebeple işkolik davranışlar gösteren işgörenler; işine bağlılığı yüksek, iç 

baskı nedeniyle işe girişen ve iş tatmini düşük çalışanlardır (Spence ve Robbins, 1992).  

İşkoliklik, önceleri olumlu bir davranış olarak görülebilirken, sonuçları itibariyle 

bakıldığında olumsuz bir durumu ifade etmektedir. Özellikle öğretmenlerin işkoliklik 

davranışları sergilemeleri onların iş tatmin düzeylerini düşürebilecek, eğitimin hedeflerinden 

uzaklaştıracak sonuçlar doğurabilmektedir. Türkiye’de eğitim çalışanlarında işkolikliği ele 

alan sınırlı sayıda çalışma bulunduğu göz önüne alınarak bu çalışmada öğretmenlerin 

işkoliklik düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

İşkoliklik Kavramı 

Kapitalizmin temeli, örgütsel süreklilik için rekabetçi bir ortamda büyüme ve gelişme 

ihtiyacıdır. Bu zorunluluk, belirli bir noktadan sonra çalışanların daha fazla sömürülmesine 

yol açmaktadır. Çalışanların çalışma saatlerinin arttırılması, çalışma temposunun arttırılması, 

teknolojiyi gerekli kılmak, çağa dönüş ve çalışanlar üzerinde baskı oluşturan unsurlardan 

biridir. Bu baskıların bir sonucu olarak çalışanlar, zamanlarının daha fazlasını çalışmaya 

adayan ve işe entegre bir yaşam tarzı benimseyen, başarı odaklı mükemmeliyetçi hale 
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gelmektedir. Bu ifade literatürde "işkolik" olarak tanımlanmakta ve çalışanlar ve örgütler için 

potansiyel bir sorun olarak değerlendirilmektedir (Başkaya, 2004). 

İşkoliklik veya diğer bir ifade ile işkolizm terimi ilk defa 1971 yılında Amerikalı bir 

psikolog ve din eğitmeni olan Wayne Edward Oates’in “Bir İşkoliğin İtirafları - Confessions 

of a Workaholic” isimli kitabında kullanılmış ve Oxford İngilizce Sözlüğüne dâhil edilmiştir. 

Genellikle çalışmalarını din eğitimi ve alkolikler üzerine yapan Oates’in bu kelimeyi de bir 

tür bağımlılık anlamında kullandığı, çalışmaları incelendiğinde görülmektedir (Martin, 1999). 

İşkoliklik, bir taraftan gerekli olandan fazla çalışma olarak tanımlanırken, diğer 

taraftan işe bağımlı gale gelmeyi kapsamaktadır. Bu yönüyle bakıldığında işkoliklik saplantılı 

(obsesif) bir davranış olarak açıklanmaktadır. Kelimenin İngilizce karşılığı “workaholism” 

terimi iş bağımlılığı anlamında ve “overstriving” aşırı derecede çalışma olarak ifade de 

edilmektedir. İşkolik çalışanlar, sahip oldukları zamanın büyük bir kısmını, iş yerinde, işi ile 

ilgili konu veya alanlarda harcayan işe bağımlı bireyler biçiminde tarif edilmektedir (Temel, 

2006). 

İşkolikliğin Özellikleri 

Birey zamanının çoğunu işyerinde geçirmekte ve işinden tatmin olması için örgüte bir 

ölçüde fayda sağlamaktadır. Araştırmalara göre, insanlar günün yaklaşık %70'ini oluşturan 

uyku dışında zamanlarının çoğunu işyerinde geçirmektedir (Özsoy, 2002). Birçok ihtiyaca 

cevap verme işi doğru bir çaba biçiminde yorumlanabilmektedir. Buna karşılık bazı hallerde 

insanlar kendilerini yalnızca kendilerinin değil çevrelerindekilerin de zararına olacak şekilde 

işlerine adayabilmektedirler (Temel, 2006). Böylece ortaya çıkan adanma durumu işkoliklik 

olgusunu oluşturmaktadır.  

İşkolik davranışları içerisinde bulunmanın ekonomik ve sosyal belirleyicileri 

bulunmaktadır. Bu bağlamda çalışma ortamının insanlar üzerindeki baskısı, sosyal çevrenin 

ve ailenin beklentileri, bilişim teknolojilerinin sağladığı etkileşim ve iletişim olanakları, 

çalışma ortamındaki değişiklikler gibi faktörler işkolikliği artırabilecektir (Aydın, 2007). 

Günbeyi ve Gündoğdu (2010) işkoliklerin özverili olduğunu ve herkesten farklı olmak 

için fazladan çalışmaya istekli olduklarını vurgulamaktadırlar. İşkolikler kendilerini iş 

arkadaşlarından daha az güvende hissetmekte ve daha fazla onaya ihtiyaç duymaktadırlar. 

İşkolik belirtileri olarak görülebilecek davranışlardan üçü bireyde görülüyorsa kişi 

işkolik olarak nitelendirilebilecektir. Ögel'in ifade ettiği bu davranışlar arasında; işi 

bırakmadan devamlı olarak yapmak istemek, kendisine zaman ayıramamak, çalışmıyor 

olduğu zaman rahatsız hissetmek, devamlı çalışma nedeniyle diğer görevlerini yerine 

getirememek, hastalık ya da yaralanma gibi durumlara rağmen işe devam etmek, çalışma 

saatlerinin artması bulunmaktadır (Ögel, 2015). 

İşkolik kişiler içerisinde bulundukları durum ne olursa olsun işlerini düşünmektedirler 

(Temel, 2006). İşkolikler, çalışmak için motive olmak, çok fazla ve yoğun çalışmak ve işte 

çok az eğlenmek için kendilerine sürekli baskı yapan kişilerdir. İşkoliklerin ısrarcı ve kontrol 

edilemeyen aşırı çalışma talepleri olmaktadır. Bu nedenle işkolikler kendilerine sürekli 

çalışma ortamları yaratmaktadırlar. Ek olarak, işkolik olarak tanımlanan insanlar, yüksek 
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derecede çalışmaya bağlılık gösterirler ve bu faaliyetler dış taleplerden kaynaklanmasa bile 

işle ilgili faaliyetlere önemli miktarda zaman ayırmaktadır (Harpaz ve Snir, 2004). 

İşlerinde titiz, temiz ve düzenli, çok çalışkan ve karşılaştığı sorunlara sabırla 

yaklaşabilen işgörenler, bazı başarılara da ulaşabilmektedirler. Bunun yanında işkolik olanlar 

her şeyin mükemmel olması ve herkesin kalite, etik ve etik açıdan aynı olması gerektiğini 

düşünmektedirler. Ek olarak, davranış, düşünce ve stratejide bağlı kalmaya çalışırken tüm 

olumlu ve olumsuz yönleri dikkate almaktadırlar. Detaylara dikkat ederler ve sistematik bir 

düşünce yapısına sahiptirler. İnatçı, maksatlı ve tedbirlidirler. Hatalı davranışlardan çekinirler 

ve arka planda ne olduğuna çok fazla önem vermektedirler. Gergin, kırılganve de streslidirler, 

rahatlamak, dinlenmek, affetmek gibi duyguları ortaya koymakta zorlanmaktadırlar (Temel, 

2006). 

İşkolikliğin Nedenleri 

İşkolik, işi çok seven ve zamanının çoğunu işle ilgili konulara harcayan bir bireyler 

için kullanılmaktadır (Salihoğlu, 2014). İşkoliklik, kendini işe aşırı takıntı ve yaşamın diğer 

alanlarını ihmal etme şeklinde ortaya çıkan kontrol edilemez bir bağımlılıktır (Macit, 2015). 

Yapılan çalışmalarda işkolikliğin tanımı ve onu etkileyen nedenler konusunda fikir birliği 

bulunmamaktadır. İşkoliklik bir kişilik özelliğidir. Bazı araştırmacılar, işkoliklerin kişinin 

işine aşık olması ve işinde vakit geçirmekten keyif alması gibi duygulardan kaynaklandığına 

inanmaktadırlar. Öte yandan, bazı araştırmacılar işkolizmi çevresel faktörlerden oluşan bir 

bağımlılık olarak görmektedir (Özdemir, 2013). 

Bireyin kontrolünün ötesinde içsel motivasyonun oluşması, işine saplantılı bir şekilde 

bağlı olması, obsesif-kompulsif (saplantılı zorunlu) davranış bozukluğunu yansıtabilecek A 

tipi kişilik özelliklerinin bireyde bulunması, başaramama duygusunun oluşması, sosyal açıdan 

kendini baskı halinde hissetmesi, ailesi ile olan ilişkilerinden tam olarak memnun olamaması 

ve kendisine rol model olarak almış olduğu kişilerin de işkolik davranışlar içerisinde olmaları 

gibi nedenler işkolikliğin nedenleri arasında yer almaktadır (Gürsu, 2016). 

Sosyal Nedenler: Bu tür bir işkolik tutum, sistemin gerektirdiği çalışma sistemine 

uymazlarsa, çalışma sistemi çok fazla çalışma saati gerektirdiğinden ve organizasyona uyum 

sağlamadığından, diğer çalışanlara göre daha az çalıştıklarını düşüneceklerdir. Bu sistem 

işkoliklerin sosyal nedenini oluşturmaktadır. 

İşkolik bireylerin çok çalışma isteğinin yanı sıra örgütler, bireylere işkolik davranış 

kazandırabilir. İşkolik eğitimi almış araştırmacılara göre insanların işkolik davranış 

sergilemelerinin en önemli nedenlerinden biri örgütsel iklimdir. Örgütlerin çalışanlarından 

yüksek performans bekleme baskısı, çalışanların işte daha fazla zaman geçirmesine neden 

olur. Ancak, birçok kuruluş bu fazla çalışmayı desteklemekte ve ödüllendirmektedir (Balkaya 

vd., 2016). 

Gereğinden fazla bir şekilde çalışmanın işinin bir gereği olduğunu düşünen işgörenler 

kariyerlerinde ilerlemeyi, yöneticilerinin dikkatini çekmeyi, yaptıklarının karşılığında 

ödüllendirilmeyi beklemektedirler. Ancak, bir organizasyonun kontrol sistemi ve her şeyin 

sürekli gözetimi, işkolik altyapının sosyal nedenlerindendir (Erkmen, 2013). 
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Örgüt içerisinde bir veya birden fazla işklokik çalışanın bulunması o örgüt içerisinde 

diğer çalışanların da bundan olumsuz yönde etkilenmesine ve bu şekilde onların da işkolik 

davranışlar sergilemelerine neden olabilmektedir (Temel, 2006). 

Örgütlerin çalışanlarını işten çıkarma politikaları, işsizlik korkusu nedeniyle 

çalışanları yüksek düzeyde performans göstermeye zorlamakta ve çalışanların sürekli olarak 

işle ilgili şeyler yapmasına neden olmaktadır. Bu duruma “hızlandırma sendromu” yani işi 

alışkanlığa çevirmek denir. İşkolikler hayatta kalmak için çok çalışmak zorundadır (Temel, 

2006). 

Örgüt ikliminin yanı sıra bireyin aile yapısı, aile üyeleriyle olan ilişkileri ve kişilik 

özellikleri de işkolik davranışların oluşumunda etkili olabilmektedir. Evde mutluluğu 

bulamayan insanlar, işlerine gönüllerini ve ruhlarını koydukları için işkolik olurlar. Bazı 

araştırmacılar, işkoliklerin aile dinamikleri yoluyla bir sonraki nesle aktarılabileceğini 

belirtmektedirler. İşkolik anne babaların çocuklarının da tıpkı kendileri gibi kaygı, stres ve 

kontrol dolu bir hayat yaşayabileceklerdir. İşkoliklik arttıkça iş-yaşam dengesi de 

bozulmaktadır (İnce vd., 2015). 

Finansal Nedenler: İşkoliklerde finansal nedenler, öncelikle iş hayatındaki başarıyı 

finansal ve ekonomik kazanıma karşı değerlendirmekle ilgilidir. Bir çalışanın çok çalışma 

arzusu, büyük para kazanma ve kariyer yapma arzusundan kaynaklanabilmektedir. 

Kurumların küçülmek istediği günümüzde artan rekabet ve iş kaybı korkusu göz önüne 

alındığında, işkolikliğin finansal olaylardan kaynaklanabileceğini söylemek doğru olmaktadır 

(Zincirkıran, 2013). Bireyin kendisinin ve ailesinin ekonomik açıdan yeterli hale gelmesi için 

çalışmaya kendini adaması da finansal sebeplerle işkolik davranışlar ortaya koymanın 

nedenleri arasındadır (Başaran, 2013). 

Teknik Nedenler: Küreselleşme ve rekabetin en üst düzeyde olması, teknojinin 

gelişmesi ile birlikte insan gücünden çok makineleşmenin iş ortamlarına hakim olması son 

dönemlerde sıkça rastlanan durumlardır. Yaşanan teknolojik gelişmeler sonrasınaki 

makineleşme insanların işllerini kaybetme korkusu ile karşı karşıya kalmalarına sebep 

olabilmekte ve birey de işini kaybetmemek adına daha fazla çalışarak yöneticilerinin dikkatini 

çekme düşüncesi içerisinde olmalarına sebep olabilmektedir. Aynı şekilde aynı teknolojik 

imkanlar, çalışanların tabletler ve mobil dizüstü bilgisayarlar sayesinde birçok yerde 

çalışmasına olanak sağlamakta ve ofis, ofis gibi mekanların konseptinde değişimlere yol 

açmaktadır. Bu gelişmeler sonucunda çalışanlar işlerine daha fazla dikkat etmekte ve iş-

yaşam dengesini sağlayamamaktadır (Zincirkıran, 2013). 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Öğretmenlerin işkoliklik düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılan çalışmada nicel 

araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Bu modelde, çok sayıca çok olan bir 

evrende, evren hakkında genel bir yargıya ulaşmak için evrenin tamamı ya da belirlenecek bir 

grup örneklem üzerinde inceleme yapılmaktadır (Karasar, 2011). 
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Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Malatya ilinde Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı olarak eğitim vermekte olan resmi okullarda görev yapmakta olan 

öğretmenlerdir. Araştırmanın örneklem gurubu ise evren içerisinden seçkisiz örnekleme 

yöntemi ile belirlenmiş 310 öğretmendir (Tablo 1).   

 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Özelliklerinin Dağılımı 

 F % 

Cinsiyet Kadın 140 45,2 

Erkek 170 54,8 

Branş Sınıf öğretmeni 91 29,4 

Branş öğretmeni 219 70,6 

Mezun olunan 

eğitim kurumu 

Eğitim fakültesi 240 77,4 

Diğer fakülteler 70 22,6 

Eğitim düzeyi Doktora 52 16,8 

Yüksek Lisans 63 20,3 

Lisans 195 62,9 

Hizmet Süresi 0-5 yıl 59 19,0 

5-10 yıl 92 29,7 

10-15 yıl 79 25,5 

15-20 yıl 51 16,5 

20 yıl ve üzeri 29 9,4 

Görev Yapılan 

Kurum 

İlkokul 95 30,6 

Ortaokul 120 38,7 

Lise 95 30,6 

Toplam 310 100,0 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin %45.2’si kadın, %54,8’i erkektir. %29,4’ü sınıf 

öğretmeni, %70,6’sı branş öğretmendir. %77,4’ü eğitim fakültesi, %22,6’sı diğer 

fakültelerden mezundur. %16,8’i doktora, %20,3’ü yüksek lisans, %62,9’u lisans mezunudur. 

%19’u 0-5 yıl arası, %29,7’si 5-10 yıl arası, %25,5’i 10-15 yıl arası, %16,5’i 15-20 yıl arası, 

%9,4’ü 20 yıl ve üzeri süredir görevdedir. %30,6’sı ilkokul, %38,7’si ortaokul, %30,6’sı 

lisede eğitim vermektedir. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Schaufeli vd. (2006) tarafından geliştirilmiş, 

Doğan ve Tel (2011) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan DUWAS-işkoliklik ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçeğin ilk hali 4’lü likert tipinde olmasına karşılık, Doğan ve Tel (2011) 

yaptıkları çalışmada 5’li likert haline getirmişler ölçekteki 1. ve 2. Soruları olumlu cümleye 

çevrilerek kullanılabileceklerini tavsiye etmişlerdir. Buna göre ölçek düzenlenmiş ve 5’li 

likert tipinde, cevapları “Hiç uygun değil”den “Tamamen Uygun”a kadar sıralanmıştır. Ölçek, 

Aşırı Çalışma ve Kompulsif çalışma olmak üzere 2 alt boyuttan oluşmaktadır. 
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Araştırmamızda Aşırı Çalışma alt boyutunun Cronbach Alfa katsayısı 0,857, Kumpusif 

Çalışma alt boyutunun Cronbach Alfa katsayısı 0,892 olarak hesaplanmıştır.  

Verilerin Analizi 

Araştırmanın verilerinin analizinde SPSS 24.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerinin incelenmesinde yüzde ve frekans 

analizi yapılmıştır. Araştırmanın veri setinin normallik analizi için çarpıklık ve basıklık 

değerleri hesaplanmıştır (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Normallik Analizi 

 Ort. ss. Min-Max Çarpıklık Basıklık 

Aşırı Çalışma 2,37 0,80 1,00-5,00 0,275 -0,162 

Kompulsif Çalışma 2,52 0,65 1,00-5,00 0,260 0,558 

Ölçek Toplamı 2,43 0,69 1,00-5,00 0,312 0,358 

Yapılan normallik analizinde çarpıklık ve basıklık değerlerin -0,162 ile 0,558 arasında 

değiştiği belirlenmiştir. Çarpıklık ve basıklık değerleri -1,500 ile +1,500 arasına olması 

durumunda verilerin normal dağılmaktadır (Tabachnick ve Fidell, 2013). Araştırmanın veri 

setinin normal dağılım göstermesi sebebiyle araştırma verilerinin analizinde t Testi ve 

ANOVA testi uygulanmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi p=0,05 olarak alınmıştır. 

 

Bulgular 

Öğretmenlerin işkoliklik düzeyleri, demografik özelliklerine göre analiz edilmiştir.  

Tablo 3. Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre İşkoliklik Düzeylerinin Analizi 

  N Ort. ss. t p 

Aşırı Çalışma Kadın 140 2,269 0,748 -1,968 0,050 

Erkek 170 2,448 0,835 -1,990 0,048 

Kompulsif Çalışma Kadın 140 2,463 0,629 -1,435 0,152 

Erkek 170 2,569 0,665 -1,443 0,150 

Ölçek Toplamı Kadın 140 2,351 0,637 -1,895 0,059 

Erkek 170 2,499 0,718 -1,917 0,056 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyetleri ile işkoliklik ölçeği alt boyutlarından 

Aşırı Çalışma alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunurken (p<0,05), 

Kumpusif Çalışma ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05). 

 

Tablo 4. Öğretmenlerin Branşlarına Göre İşkoliklik Düzeylerinin Analizi 

  N Ort. ss. t p 

Aşırı Sınıf öğretmeni 91 2,303 0,821 -0,910 0,364 
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Çalışma Branş öğretmeni 219 2,394 0,792 -0,896 0,341 

Kompulsif 

Çalışma 

Sınıf öğretmeni 91 2,393 0,684 -2,240 0,026 

Branş öğretmeni 219 2,574 0,630 -2,165 0,032 

Ölçek 

Toplamı 

Sınıf öğretmeni 91 2,340 0,709 -1,526 0,128 

Branş öğretmeni 219 2,470 0,674 -1,495 0,137 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin branşları ile işkoliklik ölçeği alt boyutlarından 

Kompulsif Çalışma alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunurken 

(p<0,05), Aşırı Çalışma ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

 

Tablo 5. Öğretmenlerin Mezun Oldukları Eğitim Kurumuna Göre İşkoliklik Düzeylerinin 

Analizi 

  N Ort. ss. t p 

Aşırı Çalışma Eğitim fakültesi 240 2,296 0,832 -2,950 0,003 

Diğer fakülteler 70 2,613 0,627 -3,436 0,001 

Kompulsif Çalışma Eğitim fakültesi 240 2,464 0,648 -2,896 0,004 

Diğer fakülteler 70 2,717 0,625 -2,955 0,004 

Ölçek Toplamı Eğitim fakültesi 240 2,366 0,699 -3,164 0,002 

Diğer fakülteler 70 2,657 0,590 -3,471 0,001 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin mezun oldukları eğitim kurumu ile işkoliklik ölçeği 

alt boyutları ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,05). 

 

 

Tablo 6. Öğretmenlerin Eğitim Durumlarına Göre İşkoliklik Düzeylerinin Analizi 

 N Ort. ss. F p 

Aşırı 

Çalışma 

Doktora 52 2,483 0,857 1,447 0,237 

Yüksek Lisans 63 2,454 0,873   

Lisans 195 2,309 0,758   

Toplam 310 2,367 0,801   

Kompulsif 

Çalışma 

Doktora 52 2,488 0,712 0,319 0,727 

Yüksek Lisans 63 2,577 0,724   

Lisans 195 2,512 0,609   

Toplam 310 2,521 0,650   

Ölçek 

Toplamı 

Doktora 52 2,484 0,757 0,805 0,448 

Yüksek Lisans 63 2,506 0,767   

Lisans 195 2,394 0,637   

Toplam 310 2,432 0,685   

Araştırmaya katılan öğretmenlerin eğitim durumu ile işkoliklik ölçeği alt boyutları ve 

ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0,05). 
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Tablo 7. Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Süreye Göre İşkoliklik Düzeylerinin Analizi 

 N Ort. ss. F p 

Aşırı 

Çalışma 

0-5 yıl 59 2,248 0,720 0,981 0,418 

5-10 yıl 92 2,326 0,824   

10-15 yıl 79 2,366 0,760   

15-20 yıl 51 2,504 0,849   

20 yıl ve üzeri 29 2,507 0,899   

Toplam 310 2,367 0,801   

Kompulsif 

Çalışma 

0-5 yıl 59 2,463 0,578 0,794 0,530 

5-10 yıl 92 2,530 0,689   

10-15 yıl 79 2,454 0,574   

15-20 yıl 51 2,608 0,726   

20 yıl ve üzeri 29 2,638 0,726   

Toplam 310 2,521 0,650   

Ölçek 

Toplamı 

0-5 yıl 59 2,339 0,599 0,949 0,436 

5-10 yıl 92 2,412 0,721   

10-15 yıl 79 2,402 0,624   

15-20 yıl 51 2,548 0,748   

20 yıl ve üzeri 29 2,561 0,779   

Toplam 310 2,432 0,685   

Araştırmaya katılan öğretmenlerin görev yaptıkları süre ile işkoliklik ölçeği alt 

boyutları ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05). 

 

 

Tablo 8. Öğretmenlerin Görev Yaptıkları KurumaGöre İşkoliklik Düzeylerinin Analizi 

 N Ort. ss. F p 

Aşırı 

Çalışma 

İlkokul 95 2,277 0,798 1,088 0,338 

Ortaokul 120 2,375 0,839   

Lise 95 2,448 0,751   

Toplam 310 2,367 0,801   

Kompulsif 

Çalışma 

İlkokul 95 2,393 0,653 2,686 0,070 

Ortaokul 120 2,573 0,624   

Lise 95 2,583 0,669   

Toplam 310 2,521 0,650   

Ölçek 

Toplamı 

İlkokul 95 2,325 0,678 1,796 0,168 

Ortaokul 120 2,459 0,696   

Lise 95 2,505 0,673   

Toplam 310 2,432 0,685   
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin görev yaptıkları kurum ile işkoliklik ölçeği alt 

boyutları ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05).  

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

İşkoliklik davranışı, kurum yöneticileri için ilk anda güzel bir davranış olarak görülse 

de işkolikliğin sebepleri ve sonuçları açısından bakıldığında, hem çalışana hem de kurumun 

hedeflerine ulaşma açısından zararlı olabilecek bir tutumdur. Özellikle öğretmenlerin işkolik 

davranışlar sergilemeleri onların bir süre sonra farklı sorunlar yaşamalarına sebep 

olabilecektir.  

Öğretmenlerin cinsiyetleri ile işkoliklik ölçeği alt boyutlarından Aşırı Çalışma alt 

boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunurken, Kumpusif Çalışma ve 

ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Akın 

ve Oğuz (2010) öğretmenlerin işkoliklik düzeylerini tespit etmek amacıyla yapmış oldukları 

çalışmada öğretmenlerin cinsiyetleri ile işkoliklik düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılığın bulunmadığını tespit etmişlerdir. Helvacı ve Başaran (2020) 

öğretmenlerin işkoliklik düzeylerini incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada öğretmenlerin 

cinsiyetleri ile işkoliklik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın 

bulunmadığını belirlemişlerdir. Araştırmada erkek öğretmenlerin işkoliklik düzeyleri kadın 

öğretmenlere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Erkek öğretmenler toplumsal cinsiyet 

rolleri bağlamında zamanlarını evde geçirmek yerine iş ortamında geçirebilmektedirler. 

Zamanının çoğunu eğitim kurumunda geçirme eğiliminde olan öğretmenlerin bu tutumları 

zamanla işkoliklik davranışına dönüşebilmektedir.   

Öğretmenlerin branşları ile işkoliklik ölçeği alt boyutlarından Kompulsif Çalışma alt 

boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunurken, Aşırı Çalışma ve ölçek 

toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Helvacı ve 

Başaran (2020) öğretmenlerin işkoliklik düzeylerini incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada 

öğretmenlerin branşları ile işkoliklik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığın bulunmadığını belirlemişlerdir. Araştırmada branş öğretmenlerinin işkoliklik 

düzeylerinin sınıf öğretmenlerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Branş öğretmenleri 

çoğunlukla kendi branşına odaklanarak kendi alanında mesleki gelişimini sürdürmek adına 

daha yoğun bir şekilde işkoliklik davranışı sergileyebilmektedirler.  

Öğretmenlerin mezun oldukları eğitim kurumu ile işkoliklik ölçeği alt boyutları ve 

ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

Araştırmada eğitim fakültesinden mezun olan öğretmenlerin işkoliklik düzeyi diğer 

üniversitelerden mezun olanlara göre daha düşük olarak bulunmuştur. Eğitim Fakültesinden 

mezun olan öğretmenler üniversiteye başladıkları anda öğretmen olacakları konusunda 

kendilerini hazırlamakta, bilgi birikimlerini de bu yönde oluşturma çabası içerisinde 

olabilmektedirler. Buna karşılık diğer fakültelerden mezun olan öğretmenlerin öğretmenlik 

mesleğine olan adaptasyonları sebebiyle eğitim kurumunda daha çok zaman geçirme isteği 

içerisinde olabilmekte, kurum içerisinde daha çok görev alma eğiliminde olabilmektedirler.  

Öğretmenlerin eğitim durumu ile işkoliklik ölçeği alt boyutları ve ölçek toplam 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Eğitim durumun 

artması bilgi ve beceri düzeyinin artmasını da beraberinde getirmektedir. Araştırmada doktora 
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eğitimi almış öğretmenlerin aşırı çalışma eğiliminde olduğu, yüksek lisans eğitimi almış 

öğretmenlerin kumpusif çalışma eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin bilgi ve 

yeteneklerinin artması onların işkoliklik davranışlarını yoğunlaştırmalarına sebep 

olabilecektir.   

Öğretmenlerin görev yaptıkları süre ile işkoliklik ölçeği alt boyutları ve ölçek toplam 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Helvacı ve 

Başaran (2020) öğretmenlerin işkoliklik düzeylerini incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada 

öğretmenlerin kıdem süreleri ile işkoliklik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığın bulunmadığını belirlemişlerdir. Öğretmenler görev yaptıkları eğitim kurumundaki 

çalışma süreleri arttıkça kurum içerisinde yürütülen faaliyetler konusunda bilgi düzeyi artarak, 

kurumda daha yoğun çalışabilmektedirler.  

Öğretmenlerin görev yaptıkları kurum ile işkoliklik ölçeği alt boyutları ve ölçek 

toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Helvacı ve 

Başaran (2020) öğretmenlerin işkoliklik düzeylerini incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada 

öğretmenlerin görev yaptıkları okul türü  ile işkoliklik düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılığın bulunduğunu belirlemişlerdir. Araştırmada lisede görev yapan 

öğretmenlerin işkoliklik düzeyi diğer eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenlere göre 

daha yüksektir. Lisede görev yapan öğretmenler özellikle çocukların lise eğitimi bittikten 

sonra girecekleri sınava hazırlanmalarını sağlamak adına ders aralarında bile çalışma 

eğiliminde olmaktadırlar ve bu da onların işkoliklik düzeyleri üzerinde etkili olabilmektedir.  

Araştırma sonucunda erkek öğretmenlerin işkoliklik düzeylerinin kadın öğretmenlere 

göre daha yüksek olduğu, branş öğretmenleri ve eğitim Fakültesi dışında başka bir fakülteden 

mezun olan öğretmenlerin ve lise öğretmenlerinin işkoliklik eğilimlerinin daha yoğun olduğu, 

eğitim düzeyinin ve hizmet sürelerinin yükselmesi ile birlikte işkoliklik davranışların daha 

yoğun gösterilebildiği sonucuna ulaşılmıştır.   

İşkoliklik kurum yöneticileri için olumlu bir durum olarak algılanmaktadır. Buna 

karşılık işkoliklik davranışı öğretmenlerin tükenmişlik gibi olumsuz duygudurumlar 

yaşamalarına sebep olabilmektedir. Bu olumsuz sonucu önlemek amacıyla eğitim 

kurumlarındaki çalışma saatlerinin ayarlanması yararlı olabilecektir.  

Literatürde öğretmenlerin işkoliklik düzeylerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmış az 

sayıda çalışma bulunmaktadır.  Bu konuda veri çeşitliliğinin sağlanabilmesi adına farklı 

demografik özelliklere, farklı yerleşim yerlerinde bulunan okullarda görev yapmakta olan 

öğretmenler üzerinden öğretmenlerin işkoliklik düzeylerinin tespit edilmesi yararlı 

olabilecektir.   
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Mehmet Ali TOSUN1 

Sevda ULAŞ2 

Veysel GÜLER3 

Mehmet GÜLER4 

Öz 

Öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi amacıyla yapılan 

araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın 

örneklemi, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Malatya ilinde bulunan okullarda görev 

yapmakta olan, araştırmaya gönüllü olarak katılan 300 öğretmendir. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak Walker vd. (1987) tarafından geliştirilen Bahar vd. (2008) tarafından 

Türkiye’deki geçerli ve güvenirlik çalışması yapılan Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları 

Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 24.0 istatistiksel veri 

değerlendirme programı kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde anlamlılık düzeyi 

p=0,05 olarak alınmıştır. Araştırmada öğretmenlerin cinsiyetleri, boyları ile sağlıklı yaşam 

biçimi ölçeği alt boyutları ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamış, yaşları ile kişiler arası ilişkiler at boyut puanları arasında, kiloları ile 

manevi gelişim alt boyut puanları arasında, eğitim durumu ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt 

boyutlarından Sağlık Sorumluluğu, Beslenme, Manevi Gelişim, Kişilerarası İlişkiler, Stres 

Yönetimi, Stres Yönetimi alt boyutları ve Ölçek Toplamı puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, kadın öğretmenlerin sağlıklı 

yaşam bicimi davranışlarına erkek öğretmenlere göre daha fazla dikkat ettikleri, 

öğretmenlerin boy ve kilolarının oranına göre sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına 

yöneldikleri, eğitim düzeyinin yükselmesiyle öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi 

davranışlarından uzaklaştıkları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Eğitim, Öğretmen, Sağlık, Sağlıklı Yaşam Biçimi. 

Examining Teachers' Healthy Lifestyle Behaviors 

Abstract 

The survey model, which is one of the quantitative research methods, was used in the 

research conducted to examine the healthy lifestyle behaviors of teachers. The sample of the 
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research is 300 teachers working in schools in Malatya province and participating in the 

research voluntarily in the 2021-2022 academic year. As a data collection tool in the research, 

Walker et al. (1987) Developed by Bahar et al. (2008) used the Healthy Lifestyle Behaviors 

Scale, whose validity and reliability study was conducted in Turkey. SPSS 24.0 statistical data 

evaluation program was used in the analysis of the research data. In the analysis of the 

research data, the level of significance was taken as p=0.05. In the study, no statistically 

significant difference was found between teachers' gender, height, healthy lifestyle scale sub-

dimensions and scale total scores. A statistically significant difference was found between the 

sub-dimensions of Health Responsibility, Nutrition, Spiritual Development, Interpersonal 

Relations, Stress Management, Stress Management and Scale Total scores. As a result of 

theresearch, it has beendeterminedthatfemaleteachers pay more attention to healthy life style 

behaviors than male teachers, they tend to healthy life style behavior saccording to the ratio of 

teachers' height and weight, and teachers move away from healthy lifestyle behaviors with the 

increase in education level. 

Keywords:Education, Teacher, Health, HealthyLifestyle. 

Giriş 

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek, bireylerin hayatındaki en öde gelen amaçlardan biri 

olmaktadır. Bu sebeple bireyler sağlıklı kalmanın çareleri üzerinde durmaktadırlar. Bu 

yöndeki bakış açısının gelişmesi sağlıklı yaşam üzerine farklı çalışmaların yoğunlaşmasına 

sebep olmuştur. Yapılan çalışmalarda sağlıklı yaşam üzerinde olumsuz olabilecek 

davranışların neler olabileceği araştırılmıştır. Sağlıklı yaşam konusunda bireylerin 

bilgilendirilmeleri onların sağlıklı yaşamak adına daha dikkatli davranmaları sonucunu ortaya 

çıkartmaktadır. Öte yandan, bireyin yaşam tarzına bağlı olarak farklı fiziksel ya da ruhsal 

bozukluklar da ortaya çıkabilmektedir (Kılıç, 2017). 

Sanayileşme ve hızlı kentleşme sonucunda; çevre kirliliği, olumsuz hava şartları, 

zehirli atık ve gürültü gibi önemli sağlık riskleri ortaya çıkmıştır. Bu ortamda yaşayan kişiler; 

ülser, kanser, astım, akciğer hastalığı ve koroner arter hastalığı gibi rahatsızlıklarla da karşı 

karşıya kalabilmektedirler. Ayrıca bireyler, bu tür sağlık sorunlarının bulunduğu ve rekabetin 

yoğun olduğu bir ortamda yaşam mücadelesi verdiğinde, hareketsiz bir yaşamdan 

kaynaklanan fiziksel sağlık kaybına bağlı olarak ruhsal bunalım ve erken yaşlanma gibi 

sorunlarla karşılaşabilmektedir. Fiziksel hareketsizlik, bireylerin bazı motor özelliklerini 

kaybetmelerine neden olurken aynı zamanda insan vücudunun temel yapısı olan kas-iskelet 

sisteminin aşınmasına ve yıpranmasına, ayrıca kas kaybı nedeniyle motor sistemin 

yaralanmasına, sakat kalmasına ve bozulmasına neden olabilmektedir (Erkan, 2000). 

Sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olarak, insanlar yaşam kalitelerini iyileştirebilmekte 

ve olası enfeksiyonları önleyebilmektedirler. İnsanlar bedenleri hakkında bilgi edindikçe, 

bunun kendi sağlıkları üzerinde de bir etkisi olduğunu keşfetmektedirler. Bu nedenlerle 

sağlıkla ilgili farkındalığın artırılması önemlidir. İnsanların erken yaşta sağlıklı bir şekilde 

yaşamını sürdürebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması ve bu yaşam tarzını 

sürdürebilecekleri konusunda farkındalık yaratılması önemli olmaktadır (Atilay, 2011). 

Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, diğer meslek guruplarında olduğu gibi özellikle 

öğrencilere rol model olan öğretmenler için de önemlidir. Öğretmenlerin sağlıklı yaşam bicini 

davranışlarını benimsemeleri öncelikle kendilerinin sağlıklı olarak yaşamlarına devam 
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etmelerini sağlarken, bunun yanında öğrencilere örnek olmalarında da etkili olabilecektir. Bu 

araştırmada öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır.  

Öğretmenlik Mesleği 

Eğitim kurumları genellikle öğretim etkinliklerinin önceden planlandığı ve arzu edilen 

davranışları elde etmek için düzenlendiği yerlerdir. Okullarda bir plan, program dahilinde ve 

kontrollü bir şekilde öğretim faaliyetlerini sürdüren öğretmenler, insanlığın yaratılışından bu 

yana var olmasına rağmen, bir meslek olarak kabul görmesi daha sonraki dönemlere 

rastlamaktadır (Erden, 2005).Öğretmenlik mesleği, toplumun gelişme ve ilerlemesinde en 

önemli etkiye sahiptir ve tüm özellikleri ile kutsal bir görevdir. Toplumsal gelişimi ve 

gelecekteki değişimi şekillendiren bir meslektir. Toplumsal gelişme ve değişmelere rehberlik 

etme sorumluluğu büyük ölçüde öğretmenlere düşmektedir (Şişman ve Acat 2003).  

Öğretmenlik mesleğinin tanımı 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 43. 

Maddesiyle düzenlenmiştir. Kanunda belirtildiğine göre öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim 

ve bununla ilgili yönetim görevlerini yapmakla yükümlü olunan bir mesleğidir. 

Öğretmenlerin bu görevlerini yaparlarken Türk Milli Eğitiminin amaç ve temel ilkelerine 

uyacak biçimde davranmaları gerekmektedir. Genel olarak öğretmenlik, nitelikler gerektiren 

bir meslektir (Demirhan, 2002). Öğretmende bulunması gereken özellikler; "genel kültür 

bilgisi", "alan bilgisi", "öğretmenlik meslek bilgisi" şeklinde ele alınmaktadır (Taşkaya, 

2012). 

Kişilerarası ilişkiler söz konusu olduğunda öğretmenlik diğer profesyonel alanlardan 

farklıdır. Çünkü öğretmenler büyüme, gelişme ve değişim zamanlarında insan toplumuyla 

ilişki kuran profesyonel bir gruptur. Öğretmenlik sadece okulda yapılan bir meslek değil, 

çocuğun çevresiyle, anne babasıyla ve çevresindeki tüm yaşamla iletişim kurmasını gerektiren 

bir meslektir. Öğrenciler için ilk örnek olan karakterler öğretmenler olmaktadır (Demirel, 

1999). Öğretmenler, bu özelliklerinden dolayı sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının 

öğrencilere kazandırılmasını sağlamada etkili olabileceklerdir.  

Sağlık 

Eski dönemlerde, fiziksel bütünlük, bir sosyal grubun hayatta kalması için birincil 

koşul olarak görülmüştür. Fiziksel olarak yetersiz ve görünüm olarak farklı olanlar tedavi 

edilmemiş ve toplumdan izole edilmişlerdir. Ciddi akıl hastalığı gözlemlenmediği durumlarda 

ruhsal sorunlardan bahsedilmemiştir. Bilimsel araştırmalar yoğunlaştıkça sağlığın insanların 

yaşamlarının sosyal özelliklerinden etkilendiği keşfedilmiş, sağlık ve hastalık kavramları 

farklı cümlelerde kullanılmıştır. Çevre ile ilgili faktörlerin insanların sağlığını olumsuz 

etkileyebileceği kabul edilmesi sonrasında, insan sağlığını etkileyen faktörlerin azaltılmasında 

çevrenin önem ve gerekliliği belirginleşmiştir. Bu açıdan bakılarak sağlığın tanımı giderek 

daha fazla önem kazanmaya başlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı "sadece hastalık ve 

sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyi olma durumu" biçiminde 

tanımlamıştır (WHO, 2008).  

 

Sağlıklı Yaşam Biçimi Kavramı 
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Yaşam tarzı, sağlık durumunun önemli bir belirleyicisi ve sağlığı etkileyen en önemli 

faktörlerden biridir. WHO, bir bireyin yaşam kalitesinin %60'ının nasıl yaşadıklarına bağlı 

olduğu açıklamıştır (Wang vd., 2013). Yaşam tarzı, bir bireyin sağlıklı bir yaşam sürmeye 

devam edebilmeleri için insanlara sağlıklarını geri kazanma ve kontrol etme fırsatı vermek 

için planlı çabasıdır. Bireyler, yaşam kalitelerini artırmak ve sağlıklarını korumak için sağlıklı 

bir yaşam tarzı geliştirmelidir (Bhuiyan vd., 2017). Sağlıklı bir yaşam tarzı birçok hastalığın 

önlenmesinde önemli bir faktördür ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesi bu davranışla doğrudan 

ilişkilidir. Kanser, yüksek tansiyon, diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklar sağlıklı 

bir yaşam tarzı ile ilişkilidir. Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmak, sağlığınızı 

yeniden kazanmanın veya korumanın en iyi yollarından biridir (Paudel vd., 2017).  

Sağlıklı yaşam tarzları, bireylerin sağlık durumlarını etkileyebilecek davranışları 

kontrol eden ve günlük yaşam aktivitelerinde sağlık durumlarını iyileştiren davranışlar 

sergileyen bireyler olarak tanımlanmaktadır (Aksoy ve Hülya, 2014). Bireyler, günlük 

yaşamda sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmek için sağlıklı beslenme alışkanlıkları, sağlık 

sorumlulukları, düzenli ve yeterli fiziksel aktivite, etkili stres yönetimi ve uygun kendini 

gerçekleştirme davranışları geliştirerek, benimsemekte ve uygulamaktadır (Masina vd., 2017). 

İnsanların sağlıklarını iyileştirmek ve kendi sağlıkları üzerindeki kontrollerini artırmak, doğru 

beslenme, düzenli egzersiz yapma, duygu ve düşüncelerini kontrol etme, stresle başa çıkma 

gibi davranışlarla elde edilen bir süreçtir (Hosseini vd., 2017).  

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları 

Sağlıkla ilgili yerleşik anlayış; bireylerin, ailelerin, toplulukların ve topluluk 

gruplarının sağlığını geliştiren, koruyan ve sürdüren bakıma sağlık merkezli bir yaklaşım 

öngörmektedir. Bu anlayış; bireyin iyiliğini geliştiren, koruyan, sürdüren ve kendi sağlığı ile 

ilgili sağlıklı kararlar veren davranışların edinilmesine dayanmaktadır. Sağlığı korumak ve 

iyileştirmek farklı anlamlara sahip olsa da aynı anlama gelme eğilimindedirler. Sağlığı 

geliştirme kavramı; kişilerin, ailelerin ve toplumların sağlık potansiyelini geliştiren, fiziksel 

sağlık ve iyilik halini iyileştiren tüm unsurları doğrudan ifade etmektedir. Başka bir deyişle, 

insanların zaten sergilediği davranışı en üst düzeye çıkarmak anlamına gelmektedir. Sağlığı 

korumak, davranmamak ve uzak durmaktır. Başka bir deyişle, "korumak" onu saklamak, 

korumaktır ve "geliştirme" bir şeyin olgunlaşmasına, maksimize etmesine, farkına varmasına 

izin vermektir.Birçok ülkede ulusal düzeyde yapılan araştırmalar, her yıl ölümlerin en az 

%50'sinin bireyin sağlıksız yaşam tarzından kaynaklandığını göstermektedir. Bu bağlamda 

yaşam biçimlerini değiştirmeye yönelik uygulamalar, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın 

iyileştirilmesi için en önemli ilkeler olarak görülmüştür. Sağlıklı yaşam tarzları, insanların 

sağlığını etkilediği düşünülen davranışları kontrol etmek ve günlük aktivitelerini yerine 

getirmek için kendi sağlık çerçevelerine uygun davranış biçimlerini seçmek ve uygulamak 

şeklinde tanımlanmaktadır (Ocakçı, 2003).  

Sağlıklı davranış, insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için inandıkları ve 

gerçekleştirdikleri davranışlar olarak kabul edilmektedir. Ayrıca yıllar içinde sağlık 

hizmetlerinin gelişimine bakıldığında, öncelikle hastaların iyileştirmeye çalışıldığı, sonra da 

hastalıktan korumanın yollarını arandığı, insanları mümkün olduğunca sağlıklı tutmak için her 

türlü çabanın sarf edildiği görülmektedir. Bu amaçla insanları hastalıktan korumak ve 

hayatları boyunca sağlıklı kalmak için birçok uygulama geliştirilmiştir. Bugün bu 
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uygulamaların hepsi birden “Sağlıklı Yaşam Biçimi” (Healthy Life Style) şeklinde 

adlandırılmaktadır (Esin, 1997). 

Bir yaşam tarzı, bireyin farkında olmadan geliştirdiği ve sonuçları kabul edilebilir olan 

günlük bir alışkanlıktır. Bu alışkanlıkların sağlığımız üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri 

vardır. İnsanları hastalanmaktan korumak için sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, 

sigara ve alkol kullanımı, aşırı yorgunluk, stresten kaçınma, günde 7-8 saat uyuma, sağlıklı 

bir ortam oluşturma gibi çeşitli uygulamalar vardır. Pender (1992), sağlıklı bir yaşam tarzının 

sağlığı geliştirmenin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekmiştir.Sağlıklı bir yaşam tarzı 

sadece hastalıklardan korunmayı değil, yaşam boyu mutluluk düzeyini artıran davranışlar 

sergilemeyi de içermektedir. Sağlıklı bir yaşam tarzı; yeterli ve dengeli beslenmeyi, stres 

yönetimini, sigarayı, sağlık sorumluluklarını, hijyen önlemlerini, yeterli ve düzenli egzersizi 

içermektedir (Esin, 1997).  

Beslenme, bireyin yaşamını sürdürmek, sağlığını korumak ve yaşam kalitesini 

yükseltmek için insan vücudunun ihtiyaç duyduğu besinlerin alınması ve tüketilmesi olarak 

tanımlanmaktadır (Pekcan vd., 2016). Sağlıklı, yeterli, dengeli beslenme ve sağlıklı bir yaşam 

tarzı oluşturmak çok önemlidir. Yetersiz ve dengesiz beslenme, obezite, diyabet, kanser, kalp 

ve damar hastalıklar ve diğer hastalıkların riskini arttırmaktadır (Sayan, 1999). Kentleşmenin 

hızlanması ve insanların yaşam tarzlarının değişmesiyle birlikte beslenme alışkanlıkları da 

değişmiştir. İnsanlar daha fazla fast food tüketirken, daha az lifli gıdalar tüketiyor ve daha az 

hareket etmektedirler. Sağlıksız beslenen toplumlarda enfeksiyon ve kronik hastalıkların 

görülme sıklığını arttırmaktadır (Çelik, 2018).  

Fiziksel aktivite, bireyin enerji kullanarak kaslar ve eklemler aracılığıyla 

gerçekleştirdiği vücudun hareketidir (Oral, 2018). Egzersiz ise fiziksel uygunluğun çeşitli 

yönlerini geliştirmek için tasarlanmış planlı, sürekli bir aktivitedir. Fiziksel aktivite sadece 

fiziksel aktivite olarak görülmemelidir, bunun yerine yürüme, koşma, merdiven çıkma, yüzme 

gibi günlük hayatımızda sıklıkla tekrarladığımız aktiviteleri içermektedir. Bu aktiviteler 

sadece fiziksel olarak değil, zihinsel ve sosyal olarak da sağlıklı bir yaşam sürdürmek için çok 

önemlidir. Fiziksel aktiviteyi alışkanlık haline getirmek, ölümcül kronik hastalıkları 

önleyebilir ve hasta olanlar için sonuçların yönetilmesine yardımcı olabilmektedir (Erçin, 

2018). 

Manevi Gelişim, kişinin bedenini ve ruhunu etkileyen varoluşun ötesindeki güçtür. 

Sağlığın ruhsal boyutu, bireyin ölümü kabul etme, yaşama anlam verme, yaşamın anlamını 

fark etme ve daha yüksek bir güce inanma ihtiyacını ifade etmektedir (Yalçın, 2018). 

Hastalıklarda ve sağlık durumlarında insanların maneviyatları önem kazanmaktadır. 

Maneviyat, bireyin vücut bütünlüğü bozulduğunda rahatlama sağlayan bir olgudur (Emeksiz, 

2018). Maneviyatın hastalık ve sağlıklı davranışlar sergileyen ve iyileşme umudu bulan 

insanlar üzerinde olumlu bir etkisi bulunmaktadır (Bozhüyük vd., 2012). 

İnsanların yaşamları boyunca mutlu ve kaliteli bir yaşam sürmelerinde ilişkiler önemli 

bir rol oynamaktadır. İletişim; insanların kendilerini ifade etmelerini, anlaşılmalarını, 

kendilerine sahip olmalarını, başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlar ve toplumu bir 

arada tutan etkendir (Topuz, 2018). Kişiler arasındaki sosyal ilişkilerden dolayı bireyler yakın 

çevrelerinden sosyal ve psikolojik destek almaktadırlar. Bu destek bireyin refahı üzerinde 

olumlu bir etkisi olmaktadır (Ezer, 2018). 
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Stres, kişinin vücut dengesini bozabilecek faktörlerin tümü olarak tanımlanmaktadır 

(Balcıoğlu, 2005). İnsanlar iş hayatında ve günlük yaşamlarında sürekli stresle karşı karşıya 

kalmaktadır. Günlük yaşamda yaşanan stres, bireylerin duygusal, fiziksel, duygusal ve ruhsal 

sorunlar yaşamasına ve kalıcı hastalık geliştirmesine neden olabilmektedir (Yasemin ve 

Karabulut, 2018). Stres yönetiminin amacı; stresi yönetmek, stresli durumlarla başa çıkmayı 

öğrenmek ve stresin etkilerini olumlu düzeyde tutmaktır. Stresli durumlarla karşılaşan kişiler 

sağlıklarına dikkat etmezler ve sağlıklarını tehlikeye atabilecek davranışlar 

sergileyebilmektedirler. Bundan dolayı stresin kontrol altına alınması sağlığın geliştirilmesi 

ve sağlıklı bir yaşamın sürekliliği için elzemdir (Şahin, 2018).  

 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi amacıyla yapılan 

araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelinde, 

geçmişte olan ya da halen devam eden bir durumu mevcut durumu ile betimleyerek, bağımlı 

ve bağımsız değişkenlerin derinlemesine incelemesi yapılabilmektedir (Karasar, 1999). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni 2021-2022 eğitim öğretim yılında Malatya ilinde bulunan 

okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerdir. Araştırmanın örneklemi ise evren içerisinden 

raslantısal olarak seçilmiş 300 öğretmendir (Tablo 1).  

 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Özelliklerinin Dağılımı 

 F % 

Cinsiyet Kadın 200 66,7 

Erkek 100 33,3 

Yaş 30 yaş altı 99 33,0 

31-40 yaş 173 57,7 

41 yaş ve üzeri 28 9,3 

Boy 1.59 ve altı 31 10,3 

1.60 cm-1.74 cm 165 55,0 

1.75cm-1.89cm 100 33,3 

1.90 cm ve üzeri 4 1,3 

Kilo 0-69 kg 121 40,3 

70 kg-79 kg 101 33,7 

80 kg-89 kg 50 16,7 

90 kg ve üzeri 28 9,3 

Eğitim 

Düzeyi 

Lisans 208 69,3 

Yüksek Lisans 77 25,7 

Doktora 15 5,0 
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Toplam 300 100,0 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin %66,7’si kadın, %33,3’ü erkektir. %33’ü 30 yaş 

altı, %57,7’si 31-40 yaş arasında, %9,3’ü 41 yaş ve üzeridir. %10,3’ü 1.59 ve altı, %55’i 1.60 

cm-1.74cm arası, %33,3’ü 1.75 cm-1.89cm arası, %1,3’ü 1.90 cm ve üzeri boylarındadır. 

%40,3’ü 0-69 kg arası, %33,7’si 70 kg-79 kg arası, %16,7’si 80 kg-89kg arası, %9,3’ü 90 kg 

ve üzeri ağırlığındadır. %69,3’ü lisans, %25,7’si yüksek lisans, %5’i ise doktora mezunudur. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Walker vd. (1987) tarafından geliştirilen Bahar 

vd. (2008) tarafından Türkiye’deki geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan “Sağlıklı Yaşam 

Biçimi Davranışları Ölçeği” kullanılmıştır. 4’lü likert tipinde olan ölçek, Sağlık sorumluluğu, 

Fiziksel Aktivite, Beslenme, Manevi Gelişim, Kişilerarası İlişkiler ve Stres Yönetimi olarak 6 

alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin 6 alt boyutu için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 

0.79-0.87 arasında değiştiği belirlenmiştir. Bizim çalışmamızda hesaplanan Cronbach Alpha 

güvenirlik katsayısı Tablo 2’de yer almaktadır.  

Tablo 2. Sağlıklı Yaşam biçimi Davranışları Ölçeği Alt Boyutlarının İç Tutarlılık Katsayıları 

Alt Boyut Madde Sayısı Cronbach Alfa 

Sağlık Sorumluluğu 9 0,807 

Fiziksel Aktivite 8 0,877 

Beslenme 9 0,789 

Manevi Gelişim 9 0,861 

Kişilerarası İlişkiler 9 0,849 

Stres Yönetimi 8 0,817 

Çalışmamızdan elde edilen Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları 0,789 ile 0,877 

arasındadır.  

Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analizinde SPSS 24.0 istatistiksel veri değerlendirme programı 

kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki anlamlılık düzeylerinin belirlenmesinde kullanılacak 

analizlerin belirlenmesi amacıyla normallik analizi yapılmıştır (Tablo 3).  

Tablo 3. Normallik Analizi  

 Ort. ss. Min-Max Çarpıklık Basıklık 

Sağlık Sorumluluğu 2,32 0,61 1,00-4,00 0,520 0,125 

Fiziksel Aktivite 2,25 0,68 1,00-4,00 0,449 -0,182 

Beslenme 2,20 0,55 1,00-3,89 0,612 0,402 

Manevi Gelişim 2,34 0,60 0,89-3,56 -0,102 -0,474 

Kişilerarası İlişkiler 2,66 0,60 1,00-4,00 -0,052 -0,424 

Stres Yönetimi 2,41 0,60 1,00-4,00 0,327 0,029 

Ölçek Toplamı 2,47 0,53 1,04-3,96 0,455 0,135 

 

Yapılan normallik analizi sonucunda çarpıklık ve basıklık değerlerinin -0,474 ile 0,612 

arasında değiştiği belirlenmiştir. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1,500 ile +1,500 arasına 

olması sebebiyle araştırmanın veri setinin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir 
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(Tabachnick ve Fidell, 2013). Bu sebeple değişkenler arasındaki anlamlılık düzeylerinin 

belirlenmesinde t Testi ve ANOVA testi uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde 

anlamlılık düzeyi p=0,05 olarak alınmıştır.  

 

Bulgular 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri ile Sağlıklı Yaşam Biçimi 

Davranışları Ölçeğine verdikleri cevaplar arasındaki anlamlılık düzeyi incelenmiştir.  

Tablo 4. Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Analizi  

  N Ort. ss. t p 

Sağlık 

Sorumluluğu 

Kadın 200 2,332 0,598 0,369 0,713 

Erkek 100 2,304 0,628 0,363 0,717 

Fiziksel Aktivite Kadın 200 2,221 0,696 -0,949 0,343 

Erkek 100 2,301 0,664 -0,964 0,336 

Beslenme Kadın 200 2,223 0,542 1,214 0,226 

Erkek 100 2,142 0,557 1,203 0,231 

Manevi Gelişim Kadın 200 2,363 0,591 0,788 0,431 

Erkek 100 2,305 0,609 0,780 0,436 

Kişilerarası 

İlişkiler 

Kadın 200 2,702 0,577 1,792 0,074 

Erkek 100 2,571 0,629 1,740 0,083 

Stres Yönetimi Kadın 200 2,428 0,596 0,883 0,378 

Erkek 100 2,363 0,605 0,879 0,381 

Ölçek Toplamı Kadın 200 2,483 0,524 0,757 0,450 

Erkek 100 2,433 0,554 0,743 0,459 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyetleri ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt 

boyutları ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05). 

 

Tablo 4. Öğretmenlerin Yaşlarına Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Analizi  

 N Ort. ss. F p 

Sağlık 

Sorumluluğu 

30 yaş altı 99 2,248 0,666 2,588 0,077 

31-40 yaş 173 2,388 0,580   

41 yaş ve üzeri 28 2,178 0,508   

Toplam 300 2,322 0,607   

Fiziksel 

Aktivite 

30 yaş altı 99 2,131 0,767 2,161 0,117 

31-40 yaş 173 2,303 0,647   

41 yaş ve üzeri 28 2,320 0,575   

Toplam 300 2,248 0,685   

Beslenme 30 yaş altı 99 2,156 0,571 0,558 0,573 

31-40 yaş 173 2,224 0,548   
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41 yaş ve üzeri 28 2,158 0,464   

Toplam 300 2,196 0,548   

Manevi 

Gelişim 

30 yaş altı 99 2,391 0,552 3,070 0,048 

31-40 yaş 173 2,359 0,628   

41 yaş ve üzeri 28 2,084 0,489   

Toplam 300 2,344 0,596   

Kişilerarası 

İlişkiler 

30 yaş altı 99 2,769 0,578 4,886 0,008 

31-40 yaş 173 2,644 0,589   

41 yaş ve üzeri 28 2,373 0,634   

Toplam 300 2,658 0,597   

Stres 

Yönetimi 

30 yaş altı 99 2,349 0,645 1,214 0,298 

31-40 yaş 173 2,452 0,580   

41 yaş ve üzeri 28 2,328 0,530   

Toplam 300 2,407 0,599   

Ölçek 

Toplamı 

30 yaş altı 99 2,448 0,543 1,257 0,286 

31-40 yaş 173 2,499 0,532   

41 yaş ve üzeri 28 2,333 0,500   

Toplam 300 2,466 0,534   

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaşları ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt 

boyutlarından Manevi Gelişim ve Kişilerarası İlişkiler alt boyutları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunurken (p<0,05), diğer alt boyutlar ve ölçek toplam puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

 

Tablo 5. Öğretmenlerin Boylarına Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Analizi  

 N Ort. ss. F p 

Sağlık 

Sorumluluğu 

1.59 ve altı 31 2,171 0,640 0,797 0,496 

1.60 cm-1.74 cm 165 2,347 0,629   

1.75cm-1.89cm 100 2,333 0,562   

1.90 cm ve üzeri 4 2,198 0,547   

Toplam 300 2,322 0,607   

Fiziksel 

Aktivite 

1.59 ve altı 31 2,047 0,857 2,631 0,050 

1.60 cm-1.74 cm 165 2,214 0,685   

1.75cm-1.89cm 100 2,343 0,598   

1.90 cm ve üzeri 4 2,815 0,895   

Toplam 300 2,248 0,685   

Beslenme 1.59 ve altı 31 2,196 0,653 0,131 0,942 

1.60 cm-1.74 cm 165 2,212 0,517   

1.75cm-1.89cm 100 2,169 0,572   

1.90 cm ve üzeri 4 2,165 0,416   

Toplam 300 2,196 0,548   

Manevi 1.59 ve altı 31 2,268 0,625 1,558 0,200 
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Gelişim 1.60 cm-1.74 cm 165 2,410 0,583   

1.75cm-1.89cm 100 2,263 0,604   

1.90 cm ve üzeri 4 2,195 0,634   

Toplam 300 2,344 0,596   

Kişilerarası 

İlişkiler 

1.59 ve altı 31 2,644 0,583 1,923 0,126 

1.60 cm-1.74 cm 165 2,721 0,594   

1.75cm-1.89cm 100 2,550 0,579   

1.90 cm ve üzeri 4 2,890 1,054   

Toplam 300 2,658 0,597   

Stres 

Yönetimi 

1.59 ve altı 31 2,297 0,665 0,529 0,663 

1.60 cm-1.74 cm 165 2,438 0,605   

1.75cm-1.89cm 100 2,390 0,569   

1.90 cm ve üzeri 4 2,378 0,656   

Toplam 300 2,407 0,599   

Ölçek 

Toplamı 

1.59 ve altı 31 2,375 0,617 0,612 0,608 

1.60 cm-1.74 cm 165 2,498 0,522   

1.75cm-1.89cm 100 2,439 0,522   

1.90 cm ve üzeri 4 2,545 0,715   

Toplam 300 2,466 0,534   

Araştırmaya katılan öğretmenlerin boyları ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt boyutları 

ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0,05). 

 

Tablo 6. Öğretmenlerin Kilolarına Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Analizi  

 N Ort. ss. F p 

Sağlık 

Sorumluluğu 

0-69 kg 121 2,327 0,654 0,085 0,968 

70 kg-79 kg 101 2,323 0,577   

80 kg-89 kg 50 2,339 0,625   

90 kg ve üzeri 28 2,270 0,484   

Toplam 300 2,322 0,607   

Fiziksel 

Aktivite 

0-69 kg 121 2,208 0,770 0,320 0,811 

70 kg-79 kg 101 2,251 0,614   

80 kg-89 kg 50 2,307 0,664   

90 kg ve üzeri 28 2,302 0,597   

Toplam 300 2,248 0,685   

Beslenme 0-69 kg 121 2,207 0,577 0,193 0,901 

70 kg-79 kg 101 2,213 0,506   

80 kg-89 kg 50 2,164 0,591   

90 kg ve üzeri 28 2,142 0,504   

Toplam 300 2,196 0,548   

Manevi 0-69 kg 121 2,392 0,614 4,044 0,008 
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Gelişim 70 kg-79 kg 101 2,437 0,501   

80 kg-89 kg 50 2,131 0,691   

90 kg ve üzeri 28 2,178 0,561   

Toplam 300 2,344 0,596   

Kişilerarası 

İlişkiler 

0-69 kg 121 2,716 0,604 1,814 0,145 

70 kg-79 kg 101 2,692 0,539   

80 kg-89 kg 50 2,529 0,672   

90 kg ve üzeri 28 2,516 0,603   

Toplam 300 2,658 0,597   

Stres 

Yönetimi 

0-69 kg 121 2,438 0,636 0,325 0,808 

70 kg-79 kg 101 2,401 0,545   

80 kg-89 kg 50 2,339 0,634   

90 kg ve üzeri 28 2,413 0,574   

Toplam 300 2,407 0,599   

Ölçek 

Toplamı 

0-69 kg 121 2,489 0,565 0,579 0,629 

70 kg-79 kg 101 2,493 0,462   

80 kg-89 kg 50 2,399 0,613   

90 kg ve üzeri 28 2,396 0,494   

Toplam 300 2,466 0,534   

Araştırmaya katılan öğretmenlerin kiloları ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt 

boyutlarından Manevi Gelişim alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunurken (p<0,05), diğer alt boyutlar ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

 

Tablo 7. Öğretmenlerin Eğitim Durumlarına Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının 

Analizi  

 N Ort. ss. F p 

Sağlık 

Sorumluluğu 

Lisans 208 2,388 0,627 4,120 0,017 

Yüksek Lisans 77 2,172 0,543   

Doktora 15 2,177 0,497   

Toplam 300 2,322 0,607   

Fiziksel 

Aktivite 

Lisans 208 2,288 0,703 1,269 0,283 

Yüksek Lisans 77 2,143 0,669   

Doktora 15 2,227 0,456   

Toplam 300 2,248 0,685   

Beslenme Lisans 208 2,242 0,550 2,458 0,087 

Yüksek Lisans 77 2,093 0,554   

Doktora 15 2,082 0,404   

Toplam 300 2,196 0,548   

Manevi 

Gelişim 

Lisans 208 2,438 0,557 9,041 0,000 

Yüksek Lisans 77 2,133 0,642   



Öğretmenlerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi                                                                      80 
 

Tosun, Ulaş, Güler, Güler, 2022                                                Toplumsal Eğitim 

Doktora 15 2,111 0,581   

Toplam 300 2,344 0,596   

Kişilerarası 

İlişkiler 

Lisans 208 2,753 0,565 8,970 0,000 

Yüksek Lisans 77 2,447 0,603   

Doktora 15 2,431 0,698   

Toplam 300 2,658 0,597   

Stres 

Yönetimi 

Lisans 208 2,484 0,592 6,319 0,002 

Yüksek Lisans 77 2,259 0,594   

Doktora 15 2,095 0,485   

Toplam 300 2,407 0,599   

Ölçek 

Toplamı 

Lisans 208 2,540 0,522 6,706 0,001 

Yüksek Lisans 77 2,304 0,538   

Doktora 15 2,282 0,463   

Toplam 300 2,466 0,534   

Araştırmaya katılan öğretmenlerin eğitim durumu ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt 

boyutlarından Sağlık Sorumluluğu, Beslenme, Manevi Gelişim, Kişilerarası İlişkiler, Stres 

Yönetimi, Stres Yönetimi alt boyutları ve Ölçek Toplamı puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunurken (p<0,05), Fiziksel Aktivite alt boyutu arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

 

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Sağlıklı yaşam biçimi davranışları her birey için önemli olmakla birlikte, öğrencilere 

rol model olan öğretmenler için de önem arz etmektedir. Öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi 

davranışlarının rol model olacağı öğrencilerde bu alışkanlıklar yaşam boyu kalıcı 

olabilmektedir. Alanyazında öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını inceleyen 

çalışmalar bulunmaktadır.    

Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyetleri ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt 

boyutları ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır. Sural ve Tamer (2021) öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını 

incelemek amacıyla yapmış oldukları araştırmada öğretmenlerin cinsiyetleri ile sağlık 

sorumluluğu ve beslenme alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın 

bulunduğunu diğer alt boyutlar ve ölçek toplam puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığın bulunmadığını tespit etmişlerdir. Kafkas vd. (2012) öğretmenlerin sağlıklı yaşam 

biçimi davranışlarını incelemek amacıyla yapmış oldukları araştırmada öğretmenlerin 

cinsiyetleri ile sağlıklı yaşam bicini toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığın bulunmadığını tespit etmişlerdir. Araştırmada kadın öğretmenlerin sağlıklı yaşam 

biçimi davranışları ölçeği toplam puanlarının erkek öğretmenlere göre daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Bu durum kadın öğretmenlerin rutin iş ve ev çalışmaları içerisinde sağlıklı 

yaşam biçimi davranışı olarak kendilerine daha fazla zaman ayırabiliyor olmalarından 

kaynaklandığı düşünülebilir.   

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaşları ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt 

boyutlarından Manevi Gelişim ve Kişilerarası İlişkiler alt boyutları arasında istatistiksel 
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olarak anlamlı bir farklılık bulunurken, diğer alt boyutlar ve ölçek toplam puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Sural ve Tamer (2021) yaptıkları 

araştırmada öğretmenlerin yaşları ile sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, kişilerarası ilişkiler, 

stres yönetimi ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklığın 

bulunduğunu diğer alt boyut puanları arasında ise bulunmadığını belirlemişlerdir. Üçdal 

(2019) öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını incelemek amacıyla yaptığı 

araştırmasında tespit etmek amacıyla yapmış olduğu araştırmada öğretmenlerin yaşları ile 

sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın 

bulunduğunu tespit etmiştir. Araştırmada sağlıklı yaşam biçimi davranışları toplam 

puanlarının 31-40 yaşlar arasında daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu yaşlar bireylerin orta 

yaş dönemine rastlamaktadır ve öğretmenler bu dönemlerde sağlıklı bir şekilde yaşamlarını 

sürdürme, hastalıklardan uzak durma düşüncesi ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına 

yönelebilmektedirler.    

Araştırmaya katılan öğretmenlerin boyları ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt boyutları 

ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin kiloları ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt boyutlarından 

Manevi Gelişim alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunurken, diğer 

alt boyutlar ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır. Sural ve Tamer (2021) yaptıkları araştırmada öğretmenlerin vücut kitle 

indeksi değerleri ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt boyutlarından sağlık sorumluluğu alt 

boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğunu, diğer alt boyutlar ve 

ölçek toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığını 

belirlemişlerdir. Kilo fazlalığı sağlıklı yaşam için olumsuz faktörlerden birdir. Öğretmenler 

boy ve kilolarının oranına dikkat ederek sağlıklı yaşam biçimi davranışları 

gösterebilmektedirler. Araştırmada sağlıklı yaşam biçimi toplam puanlarında boyu 1.60 cm-

1.74 cm arasında olanlar ile kilosu 70 kg-79 kg arası olanların sağlıklı yaşam biçimi 

davranışlarına daha fazla yoğunlaştıkları görülmüştür.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin eğitim durumu ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt 

boyutlarından Sağlık Sorumluluğu, Beslenme, Manevi Gelişim, Kişilerarası İlişkiler, Stres 

Yönetimi, Stres Yönetimi, Ölçek Toplamı alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunurken, Fiziksel Aktivite alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır. Üçdal (2019) yapmış olduğu çalışmada öğretmenlerin eğitim 

durumu ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığın bulunduğunu belirlemiştir. Araştırmada öğretmenlerin eğitim durumu ile sağlıklı 

yaşam biçimi ölçeği alt boyutlarından Sağlık Sorumluluğu, Beslenme, Manevi Gelişim, 

Kişilerarası İlişkiler, Stres Yönetimi, Stres Yönetimi alt boyutları ve Ölçek Toplamı puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu belirlenmiştir. Eğitim 

öğretmenlerin diğer konularda olduğu gibi sağlıklı yaşam biçimi davranışları konusunda da 

bilinç düzeylerinin yükselmesine sebep olabilmektedir.  

Araştırma sonucunda, kadın öğretmenlerin sağlıklı yaşam bicimi davranışlarına erkek 

öğretmenlere göre daha fazla dikkat ettikleri, öğretmenlerin boy ve kilolarının oranına göre 

sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına yöneldikleri, eğitim düzeyinin yükselmesiyle 

öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarından uzaklaştıkları sonucuna ulaşılmıştır.  
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Öğretenler öğrencilere rol model olmaları dolayısıyla sağlıklı yaşam biçimi 

davranışlarına diğer bireylere kıyasla daha fazla dikkat etmelidirler. Bu sebeple öğretmenlere 

sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve bu davranışların sağlık açısından yararlarının 

anlatılacağı çalışmalar yapılması yararlı olabilecektir.  

Yapılacak çalışmalarda öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını engelleyen 

faktörlerin araştırılması, bu olumsuz faktörleri ortadan kaldırmak için alınacak önlemlere veri 

elde edilmesi açısından yararlı olabilecektir.  
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Öz 

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin stresle başa çıkma düzeylerinin incelenmesidir. 

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın 

örneklem gurubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Malatya ilinde bulunan Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı okullarda görev yapmakta olan 255 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma 

verilerinin toplanmasında Türküm (2002) tarafından geliştirilen Stresle Başa Çıkma Ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 20.0 istatistiksel veri değerlendirme 

programı kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi p=0,05 olarak alınmıştır. Araştırmada 

öğretmenlerin yaşları, kıdemleri ve medeni durumları ile stresle başa çıkma ölçeği alt 

boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğretmenlerin cinsiyetleri 

ile sosyal destek alma alt boyutu arasında,  eğitim durumları ile bütün alt boyutlar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğu belirlenmiştir. Araştırmada öğretmenlerin 

yaş düzeylerinin yükselmesine bağlı olarak stresle başa çıkma düzeylerinin yükseldiği, kadın 

öğretmenlerin stresle başa çıkma düzeylerinin erkek öğretmenlere göre daha yüksek olduğu, 

öğretmenlerin mesleğe başladıkları ilk yıllarda stresle başa çıkma düzeylerinin daha yüksek 

olduğu, eğitim düzeyinin yükselmesinin stresle başa çıkma düzeyini yükselttiği, düzenli aile 

yapısının stres faktörlerinden öğretmenleri uzaklaştırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:Eğitim, Öğretmen, Stres, Stresle Başa Çıkma. 

Examining Teachers' Levels of Coping with Stress 

Abstract 

The purpose of this study is to examine the levels of coping with stress of teachers. 

Survey model, one of the quantitative research methods, was used in the research. The sample 

group of the research consists of 255 teachers working in schools affiliated to the Ministry of 

National Education in Malatya in the 2021-2022 academic year. The Stress Coping Scale 
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developed by Türküm (2002) was used to collect the research data. SPSS 20.0 statistical data 

evaluation program was used in the analysis of the research data. The level of significance in 

the study was taken as p=0.05. In the study, no statistically significant difference was found in 

the age, seniority and marital status of the teachers and the sub-dimensions of the scale of 

coping with stress. It was determined that there was a statistically significant difference 

between the gender of the teachers and the sub-dimension of receiving social support, and 

between their educational status and all sub-dimensions. In the study, the level of coping with 

stres increased due to the increase in the age of the teachers, the level of coping with stress of 

female teachers was higher than that of male teachers, the level of coping with stres was 

higher in the first years of their career, the higher the education level, the higher the level of 

coping with stress, the regular family. It has been concluded that the structure of the structure 

removes the teachers from the stress factors. 

Keywords:Education, Teacher, Stress, CopingwithStress. 

Giriş 

Bireyin insanlarla ve çevreleriyle olan etkileşimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan 

stres kavramı, günlük dilde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu etkileşimdeki stresli 

durum, bireyin olay ve insanları stres oluşturacak faktör olarak görmesidir (Çakır, 2006). 

Bireylerde stres oluşturacak faktörler, bireyin kişiliğini ortaya çıkaran mizacı, karakteristik 

özellikleri ve bireyde bulunan yeteneklerin durumudur (Eren, 2000). Stres, doğru 

yönetilmediğinde insanlarda farklı fiziksel ve psikolojik tepkiler verebilmektedir. Stresli bir 

durumda yapılacak olan durumun sorumluluğunu üstlenmek, stres durumunda elde ettiğini 

koruyabilmesi için yaşamını kontrol edebilmesidir (İlgar, 2001). 

Stresin üstesinden gelebilmek bireyin iç ve dış dünyasının zorluklarını gidermesi, 

bunları yönetmek ve stresi en aza indirmek için ihtiyaç duyduğu davranışsal ve bilişsel 

faaliyetleri kapsamaktadır (Barutçugil, 2004). Stresle başa çıkma yöntemi, stres faktörlerinin 

nasıl ortadan kaldırılacağını veya kontrol altına alınacağını, bireyleri strese haline karşı daha 

dayanıklı hale getirmeyi ve stres ile daha etkin mücadele yapabilmek adına gerekli olan bütün 

çabaları davranışları içermektedir (Yılmaz, 2006). İyimserlikle olumsuz bir durumu fırsata 

çevirme fırsatı varken, kötümserlikle aynı durum felakete dönüşebilmektedir. Bu nedenle, 

bireyin kişisel özellikleri başlı başına bir stres kaynağı olabilmektedir (Tutar, 2000).  

Stres baskısından en çok yöneticiler etkilenmektedir. Genel olarak bakıldığında 

konuşursak, yöneticilerin organizasyonun işleyişinden sorumlu ana kişi olarak bazı 

eylemlerde bulunması gerekmektedir. Bir topluluğu sağlıklı bir biçimde yönetebilmek için 

yöneticilerin stres seviyelerinin en aza düşmesi gerekmektedir. Yöneticiler, belirlenmiş 

kurallar çerçevesinde topluluklerı bir amaç doğrultusunda yönetmekte olan kişilerdir. Eğitim 

ortamında öğrencileri ile eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten öğretmenler açısından da stres 

ve stresle başa çıkma önemli bir unsurdur (Güney, 2001). Öğretmenlerin stresle başa 

çıkmaları kendi sağlıkları açısından önemli olduğu gibi aynı zamanda da eğitimin hedeflerine 

ulaşma konusunda önem arz etmekte olduğu düşünülerek bu araştırmada öğretmenlerin stresle 

başa çıkma düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır.  
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Stres Kavramı 

Kökeni Latince olan stres kelimesi, Fransızcada ‘estrece’ Latincede ise ‘estrica’ 

kelimelerinden türemiştir. Stres kavramı 17. yy’da "sıkıntı, bela, afet, keder" anlamında 

kullanılmaktayken, 18. ve 19. yüzyıllarda kavramın anlamı değişerek, kişiye özgü bir anlam 

kazanarak, kişisel zorluk olarak kullanılmaya başlanmıştır. Nesiller boyu yaygın bir kavram 

haline gelen stres, çağdaş toplumun bir hastalığı olarak görülmektedir. Stres kavramının 

yaygın olarak kullanılmakla birlikte bir tek tanımı bulunmamaktadır. Hans Selye (1976) 

stresi, vücudun üzerine yüklenen herhangi bir psikolojik yüke verdiği belirsiz tepki olarak 

tanımlamıştır. Ancak stresin gerekli olduğunu ve biraz da olsa günlük hayatta faydalı 

olabileceğini belirtmiştir. Bir insanın stresi tamamen hayatından çıkarması ve bitirmesi 

mümkün değildir. Stres her yerde bulunmaktadır (Göçet, 2006). 

Stres, insan bedeni ve zihninin sınırlarının zorlanmasıyla ortaya çıkmaktadır. Stres, 

insan ve çevresi arasında, kişinin iyiliğini tehlikeye atan, yeteneklerini azaltan ve göze çarpan 

olarak değerlendirilen bir etkileşim olarak tanımlanmaktadır. Stres; bireyin insanlarla ve 

çevreyle etkileşiminin bir sonucudur. Bu etkileşimdeki stresli durum, bireyin olayları ve 

insanları stres faktörü şeklinde görmesidir. Bu durumda birey, olayı ve çevresindeki insanları 

stres faktörü şeklinde görmüyorsa stresli hissetmemektedir. Stres, pozitif seviyelerin üstünde 

veya altında olduğunda bir problem haline gelmektedir. Kişi pozitif stres seviyelerinde 

performansını sürdürebilirken, negatif stres seviyelerinde yaşadığı stres çok az ya da çok fazla 

olabilmektedir. Bu durumların ikisinde de strese bağlı kaygı, öfke, depresyon, uykusuzluk, 

sosyal ortamda stres, iştahsızlık ve benzeri belirtiler gözlenebilmektedir. Stresle ilgili olumsuz 

belirtiler, bir kişinin genel sağlığını ve iş performansını olumsuz sonuçlarla 

etkileyebilmektedir (Çakır, 2006). 

Stresi Etkileyen Faktörler 

Bireysel Faktörler: Bireyler için stres faktörleri, onun kişiliğini ortaya çıkarmış olan 

mizaçlar, karakter özellikleri ve yetenekler olabilmektedir. Başka bir deyişle, stresin birincil 

kaynağı bireyin kendi kişilik yapısı olabilmektedir. Birey olandan ziyade görmek istediğini 

görebilmektedir. Önemli olan nereye bakıldığı değil, nasıl bakıldığıdır. İyimserlikle olumsuz 

durumlar kurtarılıp fırsata dönüştürülebilirken, kötümserlikle aynı durum felakete 

dönüşebilmektedir. Bu nedenle, bireyin kişisel özellikleri başlı başına bir stres kaynağı 

olabilmektedir. Kişisel farklılıklardan dolayı bireylerin stres halinden etkilenme zamanları da 

farklı olmaktadır (Tutar, 2000). Bazı insanlar stresten daha şiddetli ve hızlı etkilenirken, 

diğerleri daha yavaş veya az etkilenebilmektedir (Eren, 2000). 

Çevresel Faktörler: Çevre kaynaklı stresin sebepleri, kişinin zihnini etkilemekte olan 

dışsal uyarıcılardır. Bunlar, bireylerin çok sıcak ya da çok soğuk, yetersiz aydınlatma ve çok 

fazla gürültü ile yaşadığı yerlerdir. Bu stres yaratan etkiler vücuttaki dengeyi bozabilmekte ve 

kişinin kaygıya düşmesine neden olabilmektedir. Kişi, yaşadığı dış çevrenin etkisi altında, iç 

çevresini belirli sınırlar içinde tutmalıdır. Bu, sempatik ve parasempatik sinir sistemlerinin 

bölümlerinin karşılıklı dengesi ile sağlanmaktadır. Bireyin zihninde meydana gelen 

dalgalanmalar onun özelliklerine, dış etkilerin çeşitliliğine ve şiddetine bağlıdır ve bir sınır 

aşıldığında olumsuz stres oluşmaktadır. Buna karşılık çevrenin kendisi strese neden olmaz ve 

çevrenin algılanış şekli de strese neden olabilmektedir. Stres, çevrenin kişi üzerindeki 

talepleri ile kişinin bu talepleri algılaması ve bunlarla başa çıkmak zorunda olduğunu 

düşünme yeteneği arasındaki dengesizlikten kaynaklanmaktadır(Ekmekçi, 2008). 
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Stresin Belirtileri 

Tüm bireyler stres belirtilerini benzer biçimde görmemektedirler. Stres bireyler 

arasında farklı hallerde görülebilmektedir. Güçlü (2001)’e göre semptomlar sık bir şekilde 

ortaya çıkıyorsa birey stres altındadır. Stresin yönetilmesi için ilk yapılacak olan, onun 

farkında olmaktır. Sonrasında yapılması gereken bireyin kendisini fiziki, duygusal, zihni ve 

sosyal açıdan değerlendirmesi ve olağandışı durumlarda bu semptomların farkına vararak 

stresli durum ile en doğru biçimde başa çıkmaktır. 

Fiziksel Belirtiler: Fiziki açıdan stres semptomları, adrenalin seviyelerindeki artıştan 

kaynaklanmaktadır. Genellikle sıkı bir diyet, yorgunluk ve yeterince dinlenmeme nedeniyle 

oluşmaktadır. Fizyolojik belirtiler artmış kan basıncı, kas gerginliği, aşırı çalışan ter bezleri ve 

artmış kalp hızıdır. Solunum düzensizleşir ve öğrenci genişlemesi meydana gelebilmektedir. 

Beyinin ve kasların daha yoğun şekilde oksijene ihtiyaç duyduğundan, kanda bulunan kırmızı 

kan hücrelerinin sayıca artma durumu ve iç organlara kan akışının azalması nedeniyle 

sindirim yavaşlamaktadır. Zihinsel olarak bakıldığında dikkati toplayamama, algısal sorunlar 

ve unutkanlık görülebilmektedir (Güçlü, 2001).  

Davranışsal Belirtiler: Stresin davranışsal belirtileri; yüksek sesle veya hızlı konuşma, 

sık esneme, tırnak yeme, diş gıcırdatma, belirgin göz kırpma, hızlı yürüme, kişisel aktiviteyi 

azaltma, unutkanlık, sık sık işe gitmek istememe, kişisel görünümüne dikkat etmeme, kötü 

alışkanlıklara sahip olma gibi davranışlardır. Stresli birey, kararlara katılmaz, sabırsızdır, 

sürekli çevreyi eleştirir (Kuru, 2000).  

Psikolojik Belirtiler: Egzersizde olumsuz stresi azaltırken, genel performans 

değerlendirmesinde pozitif stresi artırmak önemlidir. Bireyin konsantre olabilmesi için belirli 

bir düzeyde stres yararlı olabilecektir, buna karşın yüksek düzeyde stres bireye psikolojik 

zararlar verebilmektedir (Kuru, 2000).  

Stresin Sonuçları 

Stres, insanların yaşamlarını doğrudan etkileyen, üretkenliklerini, davranışlarını ve 

sosyal çevredeki insanlarla olan ilişkilerini etkileyen bir kavramdır. Stres, bireylerde 

psikolojik ve fizyolojik olarak farklı sonuçlar ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.   

Kaygı: Stresörlere karşı en yaygın tepki kaygıdır. Üzüntü, gerginlik, korku vb. kaygı 

ile ilgili duygular sıklıkla yaşanmaktadır. Kaygı, olumsuz duygularla karşılaşıldığında ortaya 

çıkmaktadır. Duruma bağlı olarak bu durumlarda kaygı yaşanır ve durum kişiyi sona 

erdirmeye zorladıkça kaygıya bağlı tüm belirtiler ortadan kalkmaktadır. Ancak kalıcı kaygı, 

bireyin farklı durumlarda daha kolay hissedilen ve yaşam boyu süren bir özelliğidir. Bu 

durumda, insan tepkisi gerçek tehlikeye karşılık gelmemektedir. Endişeli kabul edilen 

kişilerde fiziksel tepki; hızlı kalp atışı, titreme, ağız kuruluğu, ses kısıklığı ve aşırı terleme 

gibi belirtilerdir. Endişeli insanlar, görünüşte kararsız durumlar ve tutumlar 

sergilemektedirler. Yüz ifadeleri de acil yardıma ihtiyacı olan birinin görüntüsünü 

yansıtmaktadır (Baltaş ve Baltaş, 2002).  

Depresyon: Yeni araştırmaya göre Dünya Sağlık Örgütü, dünya nüfusunun yaklaşık 

%3-5'inin depresif belirtilerden muzdarip olduğunu açıklamıştır. Depresyon stresin önemli 

sonuçlarından biridir. Depresyon, sevilen birinin kaybı ve bir hastalığa yakalanma gibi çoğu 
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zaman sıkıntı veren durumlarda kişinin uzun süre hayatta kalamaması, kişinin günlük 

hayatına devam etmesine engel olmasıdır (İlgar, 2001). Depresyon, stres nedeniyle oluşabilen 

bir durumdur. Depresyon, strese bağlı olarak gelişen bir olgudur. Baltaş ve Baltaş (2002)’a 

göre hayatın olağan akışı içinde gerçekleşebilmektedir. Depresyon, içsel ve dışsal olmak 

üzere iki şekilde ortaya çıkmaktadır. İçsel depresyona biyolojik faktörler neden olurken, 

dışsal depresyona sosyal ve çevresel faktörler neden olmaktadır. Gözlenebilir depresif 

belirtiler arasında cinsel isteksizlik, suçluluk duygusu, yaşamla ilgili umutsuzluk, iştahsızlık, 

uyku bozukluğu, ilgi kaybı, ağır hareket veya ayakta duramama ile kalıcı huzursuzluk 

sayılabilmektedir. 

Uykusuzluk: Stres halinin en sık görülen semptomlarından biri uyku bozukluğudur. 

Sorunlardan kaçınma ve onları görmezden gelmeye çalışma sonucunda bireyler, yaşadıkları 

rahatsızlıktan dolayı fazla uyumaya veya uykusuzluk çekme eğilimine girmektedirler. 

İnsanların yaşadığı ruh sağlığı ile ilgili sorunların da uyku düzeni üzerinde olumsuz etkileri 

olabilmektedir. Uyku, insan hayatındaki en önemli ve en önemli aktivitelerden biridir. 

Ortalama bir insanın sağlığı ile ilgili bir sorun olduğunda, hemen ardından uyku bozukluğu 

ortaya çıkmaktadır. Yoğun stres altındaki bireylerde uyku bozukluğu şu şekilde ortaya çıkar; 

uykuya dalmakta güçlük çekme, gece uykuya dalamama, uzun zaman uyunmuş olmasına 

rağmen kendisinde dinlenmiş hissi olmaması şeklinde gelişmektedir (Güney, 2001).  

Tükenmişlik: Birey, hayatın çekilmez olduğunu, yaşanmaya değer olmadığını 

düşünerek veya en küçük sorunlarla bile baş edecek gücü bulamayarak tamamen pes etme 

duygusu tükenme olarak ifade edilmektedir. Tükenmişlik belirtileri, hayali beklentileri olan, 

aile dengesi zayıf olan ve sosyal destekten izole olan kişilerde daha yaygındır. Yorgunluğun 

belirtilerini şu şekilde sayabiliriz; belirtileri arasında uykusuzluk, enerji kaybı, baş ağrısı, ani 

öfke, sürekli sinirlilik, yalnız hissetme, çekingenlik, şüpheci davranış ve çaresizlik 

sayılabilmektedir (İlgar, 2001).  

İnsan vücudu, algıladığı tehditlere bir dizi istemsiz tepki başlatarak yanıt verir. Aynı 

zamanda istemsiz olarak tüm organları kontrol eden sinir sisteminin kendi kendine hareketi 

değişmektedir. Otonom sinir sistemi sempatik sinir ve parasempatik sinir adıyla anılan iki 

temel sistemden oluşmaktadır. Birey bir tehdit algıladığında, "savaş ya da kaç" tepkisinin 

altında yatan sempatik sinir sistemi devreye girmektedir. Bu sistem aktive edildiğinde, çeşitli 

bedensel tepkiler; artan kalp hızı, artan kan basıncı, aşırı terleme, şiddetli beyin dalgası 

aktivitesi, göz bebeği genişlemesi, artan ve hızlanan solunum, cilde artan kan akışı, kas 

gerginliği, yüksek oksijen tüketimi kavramları sıralanabilmektedir(İlgar, 2001). 

 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Öğretmenlerin stresle başa çıkma düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılan 

çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli geçmişte yaşanmış veya hala devam 

etmekte olan durumu kendi koşulları içerisinde, müdahale etmeden incelemeyi sağlamaktadır 

(Karasar, 1999).   

Evren ve Örneklem 
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Araştırmanın evreni 2021-2022 eğitim öğretim yılında Malatya ilinde bulunan Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerdir. Araştırmanın 

örneklemi ise evren içerisinden seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 255 öğretmendir.  

 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Özelliklerinin Dağılımı 

 F % 

Yaşınız 20 ve altı 9 3,5 

21-30 239 93,7 

31-40 6 2,4 

40 ve üstü 1 ,4 

Cinsiyetiniz Kadın 122 47,8 

Erkek 133 52,2 

Kıdem 5 yıl ve altı 3 1,2 

6-10 yıl 187 73,3 

11-15 yıl 37 14,5 

16 yıl ve üzeri 28 11,0 

Eğitim 

Durumu 

Lisans 137 53,7 

Yüksek Lisans 82 32,2 

Doktora 36 14,1 

Medeni Durum Evli 45 17,6 

Bekar 209 82,0 

Boşanmış 1 ,4 

Toplam 255 100,0 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin %3,5’i 20 yaş ve altı, %93,7’si 21-30 yaş 

aralığında, %2,4’ü 31-40 yaş aralığında, %0,4’ü 40 yaş ve üstüdür. %47,8’i kadın, %52,2’si 

erkektir. %1,2’si 5 yıl ve altı, %73,3’ü 6-10 yıl, %14,5’i 11-15 yıl, %11’i 16 yıl ve üzeri 

süredir öğretmenlik yapmaktadır. %53,7’si lisans, %32,2’si yüksek lisans, %14,1’i doktora 

mezunudur. %17,6’sı evli, %82’si bekar, %0,4’ü ise boşanmıştır. 

 

Veri Toplama Aracı 

Araştırma verilerinin toplanmasında Türküm (2002) tarafından geliştirilen Stresle 

Başa Çıkma Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 23 maddeden oluşan beşli likert tipi formunda 

hazırlanmıştır. Ölçek, sorunla uğraşmaktan kaçınma, soruna yönelme ve sosyal destek arama 

olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .78 olarak 

bulunmuştur. Üç Alt boyutun iç tutarlılık katsayıları ise .65 ile .85 arasında değiştiği 

gözlenmiştir. Bizim çalışmamızdan elde edilen iç tutarlılık katsayısı Tablo 2’de yer 

almaktadır.  

 

Tablo 2. Stresle Başa Çıkma Ölçeği Alt boyutlarının Cronbach Alfa Katsayıları  



Öğretmenlerin Stresle Başa Çıkma Düzeylerinin İncelenmesi                                                                              91 
 

Tubay, Kılıç, Çolak, Yılmaz, 2022                                            Toplumsal Eğitim 

Alt Boyut Madde Sayısı Cronbach Alfa 

Sosyal Destek Arama 8 0,924 

Soruna Yönelme 7 0,774 

Sorunla Uğraşmaktan Kaçınma 8 0,840 

Araştırmada kullanılan ölçeğin iç tutarlılık katsayılarının 0,774 ile 0,924 olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre araştırma veri setinin oldukça güvenilir olduğu söylenebilir.   

 

Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analizinde SPSS 20.0 istatistiksel veri değerlendirme programı 

kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde kullanılacak testlerin belirlenmesi amacıyla 

normallik analizi yapılmıştır (Tablo 3).   

 

Tablo 3. Normallik Analizi  

 Ort. ss. Min-Max Çarpıklık Basıklık 

Sosyal Destek Arama 2,74 0,81 1,00-5,00 0,082 -0,591 

Soruna Yönelme 2,56 0,64 1,00-5,00 0,495 0,404 

Sorunla Uğraşmaktan Kaçınma 2,59 0,69 1,38-5,00 0,444 -0,275 

Çarpıklık ve basıklık değerleri -1,500 ile +1,500 arasına olması durumunda verilerin 

normal dağılmaktadır (Tabachnick ve Fidell, 2013). Normallik analizi sonucunda çarpıklık ve 

basıklık değerlerinin -0,591 ile 0,495 arasında değiştiği tespit edilmiş ve analizlerde 

parametrik testlerden olan t Testi ve ANOVA testi uygulanmıştır. Araştırmada anlamlılık 

düzeyi p=0,05 olarak alınmıştır.   

 

Bulgular 

Araştırma kapsamında öğretmenlerin stresle başa çıkma düzeyleri, demografik 

özellikleri ile karşılaştırılarak analiz edilmiş, elde edilen bulgular tablolaştırılarak 

yorumlanmıştır. 

Tablo 4. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Yaşlarına Göre Stresle Başa Çıkma 

Düzeylerinin Analizi 

 N Ort. ss. F p 

Sosyal 

Destek 

Arama 

20 ve altı 9 3,058 0,951 1,117 0,343 

21-30 239 2,716 0,810   

31-40 6 3,127 0,535   

40 ve üstü 1 3,250 .   

Toplam 255 2,740 0,811   

Soruna 

Yönelme 

20 ve altı 9 2,571 0,762 0,267 0,849 

21-30 239 2,566 0,645   

31-40 6 2,597 0,355   
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40 ve üstü 1 3,140 .   

Toplam 255 2,569 0,642   

Sorunla 

Uğraşmaktan 

Kaçınma 

20 ve altı 9 2,738 0,695 0,224 0,879 

21-30 239 2,586 0,699   

31-40 6 2,710 0,550   

40 ve üstü 1 2,380 .   

Toplam 255 2,594 0,693   

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaşları ile stresle başa çıkma ölçeği alt boyutlarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

 

Tablo 5. Araştırmaya katılan öğretmenlerin Cinsiyetlerine göre stresle başa çıkma 

düzeylerinin analizi 

  N Ort. ss. t p 

Sosyal Destek Arama Kadın 122 2,851 0,867 2,101 0,037 

Erkek 133 2,639 0,745 2,087 0,038 

Soruna Yönelme Kadın 122 2,635 0,666 1,579 0,116 

Erkek 133 2,509 0,615 1,573 0,117 

Sorunla Uğraşmaktan 

Kaçınma 

Kadın 122 2,705 0,777 2,480 0,014 

Erkek 133 2,492 0,590 2,452 0,015 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyetleri ile stresle başa çıkma ölçeği alt 

boyutlarından Sosyal Destek Arama ve Sorunla Uğraşmaktan Kaçınma alt boyutları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunurken (p<0,05), diğer alt boyutta istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

 

Tablo 6.Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Kıdemlerine Göre Stresle Başa Çıkma 

Düzeylerinin Analizi 

 N Ort. ss. F p 

Sosyal 

Destek 

Arama 

5 yıl ve altı 3 3,417 1,181 1,172 0,321 

6-10 yıl 187 2,706 0,829   

11-15 yıl 37 2,878 0,704   

16 yıl ve üzeri 28 2,712 0,778   

Toplam 255 2,740 0,811   

Soruna 

Yönelme 

5 yıl ve altı 3 3,237 1,036 1,992 0,116 

6-10 yıl 187 2,560 0,627   

11-15 yıl 37 2,679 0,619   

16 yıl ve üzeri 28 2,419 0,700   

Toplam 255 2,569 0,642   

Sorunla 

Uğraşmaktan 

Kaçınma 

5 yıl ve altı 3 3,293 0,735 2,427 0,066 

6-10 yıl 187 2,558 0,702   

11-15 yıl 37 2,793 0,677   
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16 yıl ve üzeri 28 2,498 0,592   

Toplam 255 2,594 0,693   

Araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdemleri ile stresle başa çıkma ölçeği alt 

boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

 

Tablo 7.Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Eğitim Durumlarına Göre Stresle Başa Çıkma 

Düzeylerinin Analizi 

 N Ort. ss. F p 

Sosyal 

Destek 

Arama 

Lisans 137 2,851 0,703 17,673 0,000 

Yüksek Lisans 82 2,360 0,865   

Doktora 36 3,183 0,733   

Toplam 255 2,740 0,811   

Soruna 

Yönelme 

Lisans 137 2,632 0,634 8,651 0,000 

Yüksek Lisans 82 2,353 0,616   

Doktora 36 2,825 0,598   

Toplam 255 2,569 0,642   

Sorunla 

Uğraşmaktan 

Kaçınma 

Lisans 137 2,649 0,689 9,408 0,000 

Yüksek Lisans 82 2,362 0,648   

Doktora 36 2,912 0,653   

Toplam 255 2,594 0,693   

Araştırmaya katılan öğretmenlerin eğitim durumları ile stresle başa çıkma ölçeği alt 

boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). 

 

 

Tablo 8.Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Medeni Durumlarına Göre Stresle Başa Çıkma 

Düzeylerinin Analizi 

 N Ort. ss. F p 

Sosyal 

Destek 

Arama 

Evli 45 2,861 0,818 0,667 0,514 

Bekâr 209 2,713 0,811   

Boşanmış 1 3,000 .   

Toplam 255 2,740 0,811   

Soruna 

Yönelme 

Evli 45 2,672 0,647 0,954 0,386 

Bekâr 209 2,545 0,641   

Boşanmış 1 3,000 .   

Toplam 255 2,569 0,642   

Sorunla 

Uğraşmaktan 

Kaçınma 

Evli 45 2,734 0,671 2,043 0,132 

Bekâr 209 2,560 0,694   

Boşanmış 1 3,500 .   

Toplam 255 2,594 0,693   

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin medeni durumları ile stresle başa çıkma ölçeği alt 

boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 
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Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Stres öğretmenlerin mesleki başarılarını olumsuz yönde etkileyecek faktörlerden 

biridir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin hedeflerine ulaşması açısından öğretmenlerin stres ve 

stres oluşturacak faktörlerden uzak durmalar gerekmektedir.   

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaşları ile stresle başa çıkma ölçeği alt boyutlarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Yetim ve Çevik (2018), 

öğretmenlerin iş stresi ve başa çıkma yollarını araştırdıkları çalışmada öğretmenlerin yaşları 

ile stresle başa çıkma düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu 

tespit etmişlerdir. Erkmen ve Çetin (2008), öğretmenlerin stresle başa çıkma tarzlarını 

inceledikleri araştırmada öğretmenlerin yaşları ile stresle başa çıkma tarzları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığını tespit etmişlerdir. Araştırmada 

öğretmenlerden 20 ve altı yaşlarda olanlarla 40 ve üstü olanların stresle başa çıkma puan 

ortalamalarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmenler görevlerine 

yeni başladıkları dönem öncesinde aldıkları eğitimin etkisiyle stresle başa çıkmada daha etkin 

olabilirlerken, daha sonraki yıllarda stresle başa çıkma konusunda daha çekimser 

kalabilmektedirler. Buna karşın yaşın ilerlemesi ile birlikte edinilen mesleki tecrübe ile stresle 

başa çıkma düzeyleri yükselebilmektedir.  

Öğretmenlerin cinsiyetleri ile stresle başa çıkma ölçeği alt boyutlarından Sosyal 

Destek Arama ve Sorunla Uğraşmaktan Kaçınma alt boyutları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunurken, diğer alt boyutta istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır. Kara (2019) öğretmen adaylarının stresle başa çıkma düzeylerini incelediği 

çalışmasında öğretmenlerin cinsiyetleri ile stresle başa çıkma yöntemleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığını tespit etmiştir.  Erkmen ve Çetin (2008) yaptıkları 

araştırmada öğretmenlerin cinsiyetleri ile stresle başa çıkma envanteri alt boyutlarından 

kabul-bilişsel yeniden yapılanma alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın 

bulunduğunu tespit etmişlerdir. Araştırmada kadın öğretmenlerin stresle başa çıkma 

düzeylerinin erkek öğretmenlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Kadın öğretmenler 

toplumsal cinsiyet rollerinin etkisiyle sosyal görevleri daha fazla olabilmektedir. Bu da kadın 

öğretmenlerin farklı alanlarda mücadele etmelerinden dolayı stres oluşturan faktörleri daha az 

hissedebilmektedirler.  

Öğretmenlerin kıdemleri ile stresle başa çıkma ölçeği alt boyutlarında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Erkmen ve Çetin (2008) yaptıkları araştırmada 

öğretmenlerin hizmet süreleri ile stresle başa çıkma ölçeği alt boyutlarından dine sığınma ve 

kaçma-soyutlanma alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın 

bulunduğunu belirlemişlerdir. Araştırmada öğretmenlerin kıdem sürelerinin yükselmesi ile 

birlikte stresle başa çıkma düzeyi ortalamalarının düştüğü belirlenmiştir. Öğretmenler kıdem 

süreleri yükseldikçe mesleki tükenmişlik yaşayabilmekte ve buna bağlı olarak stres ve stres 

oluşturan faktörlerle başa çıkma konusunda daha çekimser kalabilmektedirler.  

Öğretmenlerin eğitim durumları ile stresle başa çıkma ölçeği alt boyutlarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Eğitim düzeyinin yükselmesi 

öğretmenlerin mesleki gelişimleri açısından önemli bir faktördür. Araştırmada öğretmenlerin 

eğitim durumlarının yükselmesi ile stresle başa çıkma ortalamalarının yükseldiği görülmüştür. 
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Öğretmenler aldıkları eğitimle mesleki gelişimlerini sağlayarak stres kaynakları ile daha etkin 

bir şekilde mücadele edebilmektedirler.   

Öğretmenlerin medeni durumları ile stresle başa çıkma ölçeği alt boyutlarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Erkmen ve Çetin (2008) yaptıkları 

araştırmada öğretmenlerin medeni durumları ile stresle başa çıkma envanteri alt boyutlarından 

dine sığınma (Yönelme) alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın 

bulunduğunu tespit etmişlerdir. Bireylerin düzenli bir aile yaşantısı olması stresle mücadele 

açısından pozitif etkili olabilecek etkenlerden biridir. Araştırmada bekar öğretmenlerin stresle 

başa çıkma düzeylerinin düşük, evli ve boşanmış öğretmenlerin stresle başa çıkma 

düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre aile sorumluluğu öğretmenler 

için bir stres unsuru olduğunu, düzenli bir aile yaşamının çevresel stres faktörlerini azalttığı 

söylenebilir.  

Araştırmada öğretmenlerin yaş düzeylerinin yükselmesine bağlı olarak stresle başa 

çıkma düzeylerinin yükseldiği, kadın öğretmenlerin stresle başa çıkma düzeylerinin erkek 

öğretmenlere göre daha yüksek olduğu, öğretmenlerin mesleğe başladıkları ilk yıllarda stresle 

başa çıkma düzeylerinin daha yüksek olduğu, eğitim düzeyinin yükselmesinin stresle başa 

çıkma düzeyini yükselttiği, düzenli aile yapısının stres faktörlerinden öğretmenleri 

uzaklaştırdığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Belirli bir yoğunluktaki stres öğretmenlerin mesleki hedeflerine ulaşmaları konusunda 

onları motive edici bir unsur olabilirken, yoğunlaşan stres durumu öğretmenlerin mesleki 

hedeflerine uzaklaşmalarına sebep olabilecektir. Bu sebeple eğitim kurumlarında öğretmenler 

için stres faktörü olabilecek unsurların en aza indirileceği düzenlemelerin yapılması yararlı 

olabilecektir.  

Yapılacak çalışmalarda öğretmenler için stres faktörü olan unsurların tespit edilmesi, 

öğretmenlerin stresle başa çıkma konusunda bilgi düzeylerinin arttırılması için yapılacak 

çalışmalar açısından yararlı olabilecektir.       
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