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Öz  Anahtar Kelimeler 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki fen bilgisi öğretmenlerinin 

mesleki iyilik durumlarını incelemek ve bu fen öğretmenlerinin 

mesleki iyilik durumlarının bazı demografik ve kontekst 

değişkenleri ile ilişkisini araştırmaktır. Demografik değişkenler 

cinsiyet, mezun olunan fakülte türü, medeni durum ve çocuk 

sahibi olma durumunu içerirken, kontekst değişkenleri ortalama 

sınıf mevcudu, öğretmenin iş deneyimi ve öğretmenin haftalık 

ders saatini içermektedir. Ayrıca, mesleki iyilik durumu; iş 

tatmini ve tükenmişlik (duygusal tükenmişlik ve kişisel başarı) 

olarak ele alınmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye 

genelinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 376 fen 

bilgisi öğretmeni oluşturmuştur. Veri setinin analizi için betimsel 

istatistikler ve kanonik korelasyon analizi kullanılmıştır. Analiz 

sonuçları Türkiye’deki fen bilgisi öğretmenlerinin yaşadığı 

duygusal tükenmişliğin düşük düzeyde; kişisel başarı hissi ve iş 

tatmininin ise yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir. Ayrıca, 

ders verilen sınıfların mevcudu ve öğretmenin haftalık ders saati 

sayısı arttıkça öğretmenlerin daha çok duygusal tükenmişlik ve 

daha az iş tatmini yaşama eğiliminde oldukları bulunmuştur. 

Çocuk sahibi olan öğretmenlerin daha çok duygusal tükenmişlik 

ve daha az iş tatmini yaşadıkları görülmüştür. Bunun yanı sıra, iş 

deneyiminin iş tatmini ve kişisel başarı hissi ile pozitif yönde 

ilişkili olduğu bulunmuştur. Bayan öğretmenler, erkek 

öğretmenlere kıyasla daha yüksek iş tatmini ve kişisel başarı hissi 

yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Benzer şekilde, üniversitelerin fen-

edebiyat fakültelerinden mezun öğretmenlerin de eğitim fakültesi 

mezunlarına göre daha yüksek iş tatmini ve kişisel başarı hissi 

yaşadıkları bulunmuştur. 
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Giriş 

Öğretmenlerin mesleki iyilik durumu etkili öğretimin en önemli göstergelerinden biri olarak 

kabul edildiği için (Klusman, Kunter, Trautwein, Ludtke ve Baumert, 2008), öğretmenlerin mesleki 

iyilik durumunu inceleyen çalışmalarda bir artış söz konusudur. Van Horn, Taris, Schaufeli ve 

Schreurs (2004) mesleki iyilik durumunu “bireylerin mesleğinin duyuşsal, motivasyonel, davranışsal, 

bilişsel ve psikosomatik boyutlarını içeren birçok açıdan olumlu değerlendirmesi” olarak 

nitelendirmişlerdir (Van Horn vd., 2004, s. 366). Öğretmenlerin mesleki iyilik durumunu inceleyen 

çalışmalar sıklıkla stres, tükenmişlik ve iş tatminsizliği üzerine odaklanmıştır (Klusman vd., 2008; 

Kyriacou, 2001; Van Horn vd., 2004). Bu nedenle, bu çalışmada öğretmenlerin mesleki iyilik durumu 

tükenmişlik ve iş tatmini açısından ele alınmıştır.  

Öğretmenlerin mesleki iyilik durumunun önemli göstergelerinden biri olarak tükenmişlik, 

“sıklıkla insanlarla iletişim gerektiren işlerde çalışan bireylerde ortaya çıkan duygusal tükenme ve 

başkalarına karşı olumsuz tutumlar sergileme sendromudur” şeklinde tanımlanabilir (Maslach ve 

Jackson, 1981, s. 99). Tükenmişlik 3 alt boyuttan oluşmaktadır: 1) duygusal kaynakların yetersizliğinin 

veya kaynaklara ulaşmamanın verdiği hayal kırıklığını ve duygusal olarak üzerinde aşırı yük 

hissetmeyi temsil eden Duygusal Tükenmişlik hissi, 2) kendini başkalarıyla mesafeli hissetmeyi ve 

işyerindeki insanlara olumsuz tepkiler vermeyi ifade eden Duyarsızlaşma hissi ve 3) meslekle ilgili 

olumlu öz-değerlendirmelerin ve öz-yeterliğin azalmasını ifade eden Azalan Kişisel Başarı hissi 

(Maslach ve Jackson, 1981). Bu üç bileşen bir araya gelerek tükenmişliği oluştursa da Maslach ve 

Jackson (1981) duygusal tükenmişlik hissini tükenmişlik sendromunun en önemli boyutu olduğunu 

öne sürmektedir. 

Öğretmenlik mesleği yaygın olarak fiziksel ve psikolojik açıdan zor ve stresli bir meslek 

olarak nitelendirilmektedir (Borg ve Riding, 1991; Dorman, 2003; Kieschke ve Schaarschmidt, 2008; 

Kyriacou, 2001). Bu durum öğretmenlerin tükenmişlik sendromu yaşamasına neden olabilir 

(Klusmann vd., 2008; Jennett, Harris ve Mesibov, 2003) ve öğretmenlerin tükenmişliği ise eğitimin 

kalitesini etkiler (Farber, 1982). Bu nedenle yıllar geçtikçe eğitim araştırmacılarının öğretmenlerin stres 

ve tükenmişliğine olan ilgisi artmıştır (Betoret, 2006; Kyriacou, 1987; Lee ve Ashforth, 1996; Maslach 

ve Jackson, 1981; Zhou ve Wen, 2007). Araştırmalar, “motivasyonsuz öğrencilere ders vermek, 

disiplini sağlamak, zaman ve iş yükü baskısı, değişikliklerle başa çıkma, başkaları tarafından 

değerlendirilme, iş arkadaşlarıyla geçinmek, öz-saygı, idare ve yönetim, rol çatışması ve belirsizlik, ve 

kötü çalışma koşulları” gibi faktörlerin öğretmenler için temel stres kaynakları olduğunu ifade 

etmişlerdir (Kyriacou, 2001, s. 29).  

Tükenmişliğin hem öğretmenin öğretim performansı hem de öğrencilerin öğrenme çıktıları 

üzerine olumsuz etkileri vardır (Klusmann vd., 2008). Tükenmişlik, öğretmenlerin mesleğe devam 

etmeye yönelik motivasyonlarını ve öğrenci ile ilişkilerinden duydukları tatmini önemli ölçüde 

düşürür (Farber, 1982). Farber ve Miller (1981), tükenmiş bir öğretmenin “öğrencilere karşı daha az 

sempatik olabileceğini, sınıftaki olumsuzluklara karşı daha düşük toleranslı olabileceğini, derslerini 

daha nadir ve daha az dikkatli planlayabileceğini, mesleği bırakmayı hayali olarak veya gerçekten 

planlayabileceğini, sıklıkla duygusal veya fiziksel olarak bitkin hissedebileceğini, endişeli sinirli ve 

depresif hissedebileceğini, ve genel olarak kendini mesleğe daha az adamış olabileceğini” belirtmiştir 

(aktaran Farber, 1982, s.2). Ayrıca bu öğretmenler, öğrencileriyle etkili ilişkiler kurmakta 

başarısızdırlar, öğrencilere az bilgi, övgü ve onay verirler ve öğrenciyle etkileşimden kaçınırlar (Tatar 

ve Yahav, 1999). Dworkin’e  (1987) göre tükenmiş öğretmenler, yaptıkları öğretime katkı sağlamaya 

pek istekli olmadıkları için, onların öğrencilerinin başarıları diğerlerininkinden daha düşük olma 

eğilimindedir. Aynı şekilde, öğretmenlerin tükenmişliği öğrencilerin öğrenme ve performansında, 

okuldaki öz-yeterlik algısında, öğrenici olarak kendini yeterli hissetmesinde, içsel motivasyonunda ve 

yaratıcılığında düşüşe sebep olabilir (Maslach ve Leiter; 1999). 

  



Eğitim ve Bilim 2016, Cilt 41, Sayı 183, 147-161 S. Yerdelen, S. Sungur ve R. M. Klassen 

 

149 

İş tatmini, mesleki iyilik durumunun diğer bir göstergesidir ve yıllardır araştırmacılar 

tarafından birçok iş alanında sıklıkla çalışılan bir konudur. Öğretmenlerin iş tatmini üzerine yapılan 

çalışmalar, iş tatmininin öğretmenlerin işteki performansının  (Ololube, 2006), öz-düzenlemesinin 

(Klusman vd., 2008), öz-yeterliğinin (Caprara, Barbaranelli, Steca ve Malone, 2006; Skaalvik ve 

Skaalvik, 2010), kolektif yeterliğinin (Klassen, Usher ve Bong, 2010) ve öğrenci başarısının (Dinham, 

1995) iyi bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir.  

Okul ortamında öğretmenlerin tükenmişliği ve iş tatmini ile ilişkili olan birçok faktör 

mevcuttur. Özdemir’e (2007) göre, Türkiye’de öğretmenlerin meslekleri ile ilgili göz ardı edilmemesi 

gereken birçok problemi bulunmaktadır ve öğretmenlerin tükenmişlik sendromu yaşamasına yol açan 

etkenlerin neler olduğu araştırmalıdır. Oysaki farklı bir çalışmada Demirel, Güler, Toktamış, Özdemir 

ve Sezer (2005) Türkiye’deki ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin tükenmişlik 

düzeyinin İtalya, Kanada, ABD, Hollanda ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerinkinden 

daha düşük olduğunu ifade etmişlerdir. Bir karşılaştırma çalışmasında Aydoğan, Doğan ve Bayram 

(2009) Türkiye’de, Kıbrıs’ta ve Almanya’da görev yapan Türk vatandaşı öğretmenlerin tükenmişlik 

düzeyleri arasındaki farkı Shirom-Melamed Tükenmişlik Ölçeğini kullanarak incelemişlerdir. 

Kıbrıs’ta çalışan öğretmenlerin istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek tükenmişlik düzeyine 

sahip olduğu bulunurken Türkiye’deki ve Almanya’daki öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri 

arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Bu sonuçlar gösteriyor ki Türkiye’deki öğretmenler gelişmiş 

ülkelerdeki öğretmenler kadar işlerine karşı olumlu tutum sergilemekte ve işlerinden memnuniyet 

duymaktadırlar. Dolayısıyla, bu öğretmenlerin mesleki iyilik durumunu yüksek tutmada rol oynayan 

başlıca kontekst ve demografik faktörlerin neler olduğunun araştırılması, Türkiye’de eğitimin 

niteliğini artırmak açısından önemli gözükmektedir. Bu bağlamda, son yıllarda, öğretmenlerin 

tükenmişlik düzeylerine katkıda bulunan faktörleri belirlemek birçok araştırmacının ilgi odağı 

olmuştur. Çok sayıda araştırmacı sınıf mevcudu, öğrencilerin aykırı davranışları, iş yükü, yaş, medeni 

durum gibi birçok kişisel ve kontekst değişkeninin öğretmenlerin psikolojik iyilik durumunu etkileme 

potansiyelinin olduğunu ifade etmiştir (Kyriacou, 2001; Maslach, 1982; Michaelowa ve Wittmann, 

2007). Fakat, Byrne’ın (1999) yaptığı literatür taraması, cinsiyet, iş deneyimi ve medeni durum gibi 

değişkenlerin tükenmişlik üzerindeki etkisi üzerine yapılan çalışmaların sonuçlarında farklılıklar 

olduğunu ortaya koymuştur.  

Türkiye’de de iş tatmini ve tükenmişliğin bu değişkenlerin bazılarıyla olan ilişkileri üzerine 

yapılan ampirik çalışmalar farklı sonuçlar vermektedir. Örneğin, 561 ilkokul öğretmeniyle yapılan bir 

çalışmada, Kayabaşı (2008) t-test ve ANOVA analiz yöntemlerini kullanarak öğretmenlerin 

tükenmişliğini etkileyen faktörleri araştırmıştır. Araştırmacı, erkek öğretmenlerin bayan öğretmenlere 

göre daha çok kişisel başarı hissi yaşadıklarını bulurken, tükenmişliğin diğer alt boyutlarında 

cinsiyete göre anlamlı fark bulamamıştır. Ayrıca, Kayabaşı (2008) medeni durum (evli veya bekâr), 

yaş gurubu (23-30, 31-42 ve 43+) ve mezun olunan okul türü (eğitim fakültesi veya fen-edebiyat 

fakültesi) açısından da tükenmişliğin hiçbir alt boyutunda anlamlı fark olmadığını belirtmiştir. Bir 

başka araştırmada Telef (2011), 349 ilköğretim okulu öğretmeni ile çalışarak öğretmenlerin 

tükenmişlik ve iş tatmini düzeylerinin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini 

incelemiştir. Araştırma sorularını test etmek için t-test ve ANOVA analiz yöntemlerinin kullanıldığı 

bu araştırmada, tükenmişliğin alt boyutlarının ve iş tatmininin cinsiyete göre farklılık göstermediği 

bulunmuştur. Ayrıca, duyarsızlık ve kişisel başarı iş deneyimine göre farklılık gösterirken, duygusal 

tükenmişlik ve iş tatmini için iş deneyimi açısından anlamlı fark bulunamamıştır. Yani Telef’in 

çalışmasının sonuçlarına göre 20-25 yıllık iş deneyimine sahip olan öğretmenler, 1-5 yıl deneyimli 

öğretmenlere göre daha az duyarsızlaşma ve daha çok kişisel başarı hissine sahiptir. Diğer bir 

çalışmada Kırılmaz, Çelen ve Sarp (2003), tükenmişliğin bazı demografik değişkenlerle olan ilişkisini 

araştırmak için 43 ilkokul öğretmeninden elde edilen veriyi analiz etmiştir. Araştırma sonuçlarına 

göre tükenmişliğin hiçbir alt boyutu cinsiyet,  iş deneyimi, çocuk sayısı ve ortalama sınıf mevcuduyla 

ilişkili bulunmamıştır. Fakat bu yazarların çalışmasında, evli öğretmenler bekâr olanlara göre 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha çok kişisel başarı hissine sahip olduklarını ifade etmişlerdir. 
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Kısacası, cinsiyet  (Ergin, 1992; Girgin  ve Baysal, 2005; Kayabaşı, 2008), yaş (Sucuoğlu ve 

Kuloğlu, 1996; Tümkaya 1996; Tuğrul ve Çelik 2002), iş deneyimi (Gündüz, 2006; Sarı, 2004), medeni 

durum (Ergin, 1992; Izgar, 2001; Tuğrul ve Çelik 2002, Tümkaya, 1996) ve sınıf mevcudu (Cemaloğlu 

ve Şahin, 2007) gibi faktörlerin, Türkiye’deki öğretmenlerin tükenmişlik düzeyi ile güçlü ilişkisi 

olduğu bulunurken, bazı çalışmalarda tükenmişliğin yaş (Gündüz, 2006; Kırılmaz vd., 2003), cinsiyet 

(Gündüz, 2006; Kırılmaz vd., 2003), medeni durum (Kayabaşı, 2008) ve iş deneyimi (Gündüz, 2006; 

Kayabaşı, 2008; Kırılmaz vd., 2003) ile anlamlı ilişkisinin olmadığı bulunmuştur. Benzer şekilde, bir 

çalışmada Peker (2002)  cinsiyet ve iş deneyimi değişkenlerinin ilköğretim okulu öğretmenlerinin iş 

tatmini ile anlamlı ilişkisi olduğunu bulurken, bir başka çalışmada, Taşdan ve Tiryaki (2008) bu 

demografik değişkenlerle öğretmenlerin iş tatmini arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

bulamamıştır. Bu bağlamda, yukarıda bahsedilen çalışmalarda kullanılan örneklemler incelendiğinde 

bu çalışmaların fen bilgisi, matematik ve dil gibi belirli bir öğretim alanına odaklanmadığı ve 

ilköğretim öğretmenleri arasında branşa göre hiçbir ayrım yapılmadığı görülmektedir. Bu noktada, 

spesifik branşlara ve öğretim seviyelerine odaklanmak, mevcut araştırmalar arasında daha güvenilir 

karşılaştırmalar yapılabilmesi ve literatürdeki bulguların farklılığının sebeplerinin daha iyi 

anlaşılabilmesi için önemli bir yaklaşım olacaktır. Örneğin, Koruklu, Feyzioğlu, Özenoğlu Kiremit ve 

Aladağ’ın (2012), ortaöğretim kurumlarında görev yapan 532 öğretmen ile yaptığı araştırmada, 

MANOVA sonuçları branşlar açısından tükenmişliğin bütün alt boyutlarında anlamlı fark olduğunu 

göstermiştir. Bir başka araştırmada, Hodge, Jupp ve Taylor (1994), matematik ve müzik 

öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerini karşılaştırmış ve müzik öğretmenlerinin daha fazla 

tükenmişlik yaşadığını belirtmişlerdir. Oysaki fen eğitimi alanında çok az sayıda çalışmada fen 

öğretmenlerinin işle ilgili stres durumuna odaklanılmıştır (Halim, Samsudin, Meerah ve Osman, 2006; 

Okebukola, 1988; Soyibo, 1994), ve fen öğretmenlerinin tükenmişlik durumu nadiren çalışılmıştır. 

Daha önce yapılan araştırmalarda, fen öğretmenlerinin bazı unsurları mesleki iyilik 

durumunlarını etkileyen önemli faktörler olarak ifade ettikleri bulunmuştr. Örneğin, Soyibo (1994) fen 

öğretimindeki en stresli faktörleri bulmak için Jamaika’daki 230 lise öğretmeni ile bir çalışma 

yapmıştır. Fen öğretmenlerinin mesleki stres düzeylerini ölçmek için Okebukola ve Jegede, (1992) 

tarafından geliştirilen 40 maddelik Fen Öğretmeni Stres Envanterini kullanmışlardır. Bu çalışmada fen 

öğretmenleri, fen öğretim materyallerinin temin edilmesini, fen öğrenmeye karşı motivasyonsuz olan 

öğrencilere ders vermeyi ve zor konuları öğretmekle başa çıkmayı en büyük stres kaynakları olarak 

ifade etmişlerdir. Ayrıca, laboratuvar kazalarında yaralanma korkusunu, maaşların düşük olmasını ve 

okulda günün hızlı geçmesini ise stres üzerine en az etkisi olan faktörler olarak nitelendirilmiştir. 

Malezya’daki fen öğretmenleriyle yapılan bir çalışmada da (Halim vd., 2006) benzer sonuçlar 

bulunmuştur. Stresli iş ortamı fen öğretmenlerinin öğretim performansını azaltmaktadır(Halim vd., 

2006; Soyibo, 1994). Eğer öğretmenler işyerinde karşılaştıkları bu olumsuz stres durumlarıyla başa 

çıkmayı başaramazlarsa, bu durum onların tükenmişlik yaşamalarına sebep olabilir  (Farber, 1984). 

Farber’a göre bazı kişisel ve çevresel faktörler, stresli durumlar ile tükenmişlik arasında aracı rolü 

oynamaktadır. Bu nedenle, demografik ve kontekst değişkenlerinin fen öğretmenlerinin mesleki iyilik 

durumu üzerindeki rolünü incelemek önemli gözükmektedir.  

Diğer yandan, yukarıda bahsedilen, öğretmenlerin tükenmişliği üzerine özellikle Türkiye’de 

yapılan çalışmalarda veri setinin analizi için MANOVA ve kanonik korelasyon gibi çok değişkenli 

(yani birden fazla bağımlı değişken içeren) analiz yöntemlerinden daha iyi sonuçlar elde 

edilebilecekken, genellikle Pearson korelasyonu, t-test ve ANOVA gibi tek değişkenli (yani bir bağımlı 

değişken) analiz yöntemleri kullanılmıştır. Oysaki, bu çalışmada veri seti daha güçlü bir istatistiksel 

analiz yöntemi olan kanonik korelasyon analizi kullanılarak incelenmiştir. Bir çeşit çok değişkenli 

analiz metodu olan kanonik korelasyon analizi, her bir değişkenle ayrı ayrı Pearson korelasyon ya da 

regresyon analizi yapmak yerine bir çok değişkeni aynı anda ilişkilendirerek Tip I hatası yapma 

riskini azaltması yönüyle tek değişkenli analiz yöntemlerinden daha güçlü bir analiz metodudur 

(Sherry ve Henson, 2005). Ayrıca kanonik korelasyon analizi her bir değişken setindeki değişkenlerin 

lineer kombinasyonunu alarak, bağımlı değişken seti ile bağımsız değişken seti arasındaki ilişkiyi 

maksimize eder (Hair, Black, Babin, Anderson ve Tatham, 2010; Sherry ve Henson, 2005, Tabachnick 
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ve Fidell, 2007). Bu nedenle tükenmişliğin alt boyutları ve iş tatminin bazı bağımsız değişkenlerle 

ilişkisini ayrı ayrı analiz eden önceki çalışmaların, Tip I hatasına düşme olasılığı daha yüksektir.  

Kısacası, ilköğretim fen bilgisi öğretmenlerinin mesleki iyilik durumları, onların sınıftaki 

performansları ve öğrencilerle olan ilişkilerinin önemli bir göstergesidir. Bu nedenle öğretmenlerin 

mesleki iyilik durumunu etkileyen faktörleri araştırmak oldukça önemlidir. Bu faktörler önceki 

çalışmalarda sıklıkla araştırılmasına rağmen, seçilen örneklemler bu çalışmaların sonuçlarının 

karşılaştırmasını zorlaştırmakta ve bu çalışmalarda kullanılan istatistiksel yöntemler zayıf 

gözükmektedir. Bu bağlamda, birçok çalışmadan daha tutarlı sonuçlar alma olasılığını ve sonuçların 

genellenebilirliğini artırmak için daha spesifik örneklemler seçilmeli ve daha güçlü analiz yöntemleri 

kullanılmalıdır. Bu nedenle bu çalışmada ölçme hatalarını azaltmak için daha güçlü bir istatistiksel 

yöntem olan kanonik korelasyon analizi kullanılarak ve daha doğru genellemeler yapabilmek için 

belirli bir öğretim alanından (fen bilgisi) örneklem seçilerek öğretmenlerin mesleki iyilik durumu ile 

demografik ve kontekst değişkenleri arasındaki ilişki hakkında yeni bilgiler ortaya koymak 

amaçlanmıştır. Bu bağlamda, çalışmanın literatüre katkıda bulunması ve çok değişkenli analiz 

yaklaşımıyla bu fenomene Türkiye’de yeni bir bakış açısı sağlaması beklenmektedir. Diğer yandan, 

Türkiye’de fen bilgisi öğretmenlerinin tükenmişliği ve iş tatmini hakkında pek çalışma 

bulunmamaktadır. Bu çalışma, aynı zamanda Türkiye’deki fen bilgisi öğretmenlerinin işle ilgili 

profilleri hakkındaki bilgiyi de artıracaktır. 

İlgili literatür ışığında bu çalışmanın amacı Türkiye’deki fen bilgisi öğretmenlerinin mesleki 

iyilik durumu ile ilişkili olan demografik ve kontekst değişkenlerini belirlemektir ve yanıt aranana 

araştırma sorular şöyledir:  

1) Türkiye’deki ilköğretim fen bilgisi öğretmenlerinin mesleki iyilik durumu (duygusal 

tükenmişlik, kişisel başarı ve iş tatmini) profilleri nasıldır? 

2) Türkiye’deki fen bilgisi öğretmenleri için demografik (cinsiyet, mezun olunan fakülte türü, 

medeni durum ve çocuk sahibi olma) ve kontekst (ortalama sınıf mevcudu, iş deneyimi ve 

öğretmenin haftalık ders saati) değişkenleri ile mesleki iyilik durumu değişkenleri 

(duygusal tükenmişlik, kişisel başarı ve iş tatmini) arasındaki ilişki nasıldır? 

Yöntem 

Veri Toplama Süreci 

Bu çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı’nın (EARGED) katkılarıyla Türkiye genelinde sadece şehir kategorisindeki (köy ve belde 

kategorisindeki okullar dahil edilmemiştir) resmi okullardan 400 ilköğretim okulu basit seçkisiz 

örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Seçilen okul örneklemi, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK, 

2005) istatistiksel bölge sınıflandırmasına (NUTS 2) göre belirlenen 12 bölgeyi temsil etmektedir. Bu 

sınıflandırma ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafik faktörler dikkate alınarak yapılmıştır. Ölçme 

araçları okullara posta ile gönderilmiştir ve her okuldan sadece 1 fen bilgisi öğretmeninin katılımcı 

olarak rastgele seçilmesi istenmiştir. Anketler bütün örnekleme aynı zaman zarfında uygulanmıştır ve 

geri dönüş oranı %94 olmuştur.  

Örneklem 

Bu çalışmanın örneklemini 376 (204 bayan ve 172 erkek) ilköğretim fen bilgisi öğretmeni 

oluşturmaktadır. Bu öğretmenlerin yaşları 22 ile 65 (M=35.86, SD=9.21) arasında ve iş deneyimi 1 ile 38 

yıl (M=12.02, SD=8.68) arasında değişmektedir. Ders verdikleri sınıfların ortalama sınıf mevcudu 12 ile 

57 (M=29.48, SD=6.92) arasında değişirken, haftalık ders saatleri 4 ile 30 (M=23.24, SD=4.71) arasında 

değişmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin %73.7’si evli, %26.3’ü bekârdır ve %61.2’si çocuk sahibidir. 

Eğitim fakültesinden mezun olan öğretmenlerin oranı %83 iken, öğretmenlerin yaklaşık %17’si fen 

edebiyat fakültelerinden mezun olmuştur.  
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Ölçme Araçları 

Maslach Tükenmişlik Envanteri 

Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyini ölçmek için Maslach Tükenmişlik Envanterinin (MTE) 

(Maslach ve Jackson, 1986) eğitimci versiyonu kullanılmıştır. MTE 22 maddeden ve 3 alt boyuttan 

oluşmaktadır. Duygusal Tükenmişlik (9 madde) ve Duyarsızlaşma (5 madde) ve Kişisel Başarı (8 

madde). Bu ölçek, Girgin (1995) ve Sucuoğlu ve Kuloğlu (1996) tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve 

uyarlanmıştır. Türkçe versiyonunda 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Bu çalışmada tükenmişlik, 

duygusal tükenmişlik ve kişisel başarı alt boyutları ile sınırlıdır (Milli Eğitim Bakanlığı sadece bu iki 

alt boyutun kullanılmasına izin vermiştir). MTE’nin yapısal geçerliği test etmek amacıyla doğrulayıcı 

faktör analizi yapılmıştır. Sonuçlar veri setinin modele iyi uyum sağladığını göstermiştir  (2(118) = 

278.57, p < .05; CFI = .97, GFI = .92, NFI = .94, NNFI = .96; SRMR = .07; RMSEA = .06; 90% CI = .05, .07). 

Cronbach alfa değeri duygusal tükenmişlik için .86 ve kişisel başarı için .75 olarak bulunmuştur. 

Duygusal tükenmişlik alt boyutundan alınan yüksek puanlar ve kişisel başarı alt boyutundan alınan 

düşük puanlar yüksek tükenmişlik düzeyini temsil etmektedir.  

İş Tatmini 

Skaalvik ve Skaalvik (2010), farklı koşulların, öğretmenlerin genel iş tatmini üzerindeki 

etkilerinin; öğretmenlerin bu koşullara ne kadar önem verdiğine bağlı olarak kişiden kişiye 

değişeceğini ifade etmişlerdir. Bu nedenle Skaalvik ve Skaalvik (2010), öğretmenlerin genel anlamda iş 

tatmininin somut durumlar kullanılarak ölçülmemesi gerektiğini önermişlerdir. Dolayısıyla, bu 

çalışmada öğretmenlerin genel anlamda iş tatminini ölçmek için Skaalvik ve Skaalvik (2010) 

tarafından geliştirilen 3 maddeli (örneğin “Mesleğinizi tüm yönleriyle ele aldığınızda, öğretmen 

olarak çalışmaktan ne kadar zevk alıyorsunuz?”) ölçek kullanılmıştır. Bu ölçek yazarlar tarafından 

Türkçe’ye çevrilmiş ve uyarlanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları mükemmel model uyumu 

göstermiştir (χ2(0) = 0, p > .05). Ayrıca Cronbach alfa olarak hesaplanan iç tutarlık katsayısı .87 olarak 

bulunmuştur. Bu nedenle, iş tatmini ölçeğinin Türkçe versiyonunun öğretmenlerin mesleklerinden ne 

kadar tatmin oldukları konusunda geçerli ve güvenilir sonuçlar verdiği söylenebilir.  

Bulgular 

Araştırmadan elde edilen bulgular aşağıda her bir araştırma sorusu için ayrı ayrı 

sunulmuştur. 

Birinci Araştırma Sorusu İçin Bulgular 

“Türkiye’deki ilköğretim fen bilgisi öğretmenlerinin mesleki iyilik durumu (duygusal tükenmişlik, 

kişisel başarı ve iş tatmini) profilleri nasıldır?” 

Birinci araştırma sorusuna dair her bir faktörün minimum, maksimum, ortalama değer ve 

standart sapma değerini içeren betimsel istatistikler, Tablo 1’de gösterilmiştir. Tükenmişlik ölçeğinin 

her bir alt boyutunun kesme noktaları ülkelere göre değişmektedir (Schaufeli ve Dierendock, 1995). 

Bu kesme noktaları Türkiye’de ölçekten elde edilebilecek maksimum puanın üçe bölünmesiyle elde 

edilmiştir ve her bir alt boyut için düşük, orta ve yüksek puanlar belirlenmiştir (Işıkhan, 2004). İş 

tatmini ölçeği Türkiye’de ilk kez kullanıldığı için bu ölçeğin kesme noktaları araştırmacılar tarafından 

benzer bir yöntemle belirlenmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’deki fen bilgisi öğretmenlerinin düşük 

seviyede duygusal tükenmişlik ve yüksek düzeyde kişisel başarı hissi ve iş tatmini yaşadığı 

görülmüştür (Tablo 1). 

Tablo 1. Mesleki İyilik Durumu Değişkenleri İçin Betimsel İstatistikler 

 Min Maks Ortalama Düzey SS 

Duygusal Tükenmişlik 0.00 36.00 11.54 düşük 6.41 

Kişisel Başarı 12.00 32.00 25.27 yüksek 3.41 

İş Tatmini 3.00 15.00 12.32 yüksek 2.82 
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İkinci Araştırma Sorusu İçin Bulgular 

“Türkiye’deki fen bilgisi öğretmenleri için demografik (cinsiyet, mezun olunan fakülte türü, medeni 

durum ve çocuk sahibi olma) ve kontekst (ortalama sınıf mevcudu, iş deneyimi ve öğretmenin haftalık ders saati) 

değişkenleri ile mesleki iyilik durumu değişkenleri (duygusal tükenmişlik, kişisel başarı ve iş tatmini) arasındaki 

ilişki nasıldır?”  

İkinci araştırma sorusunu test etmek amacıyla, mesleki iyilik durumu değişkenlerini içeren bir 

değişken seti ile kontekst ve demografik değişkenleri içeren diğer bir değişken seti arasında kanonik 

korelasyon analizi yapılmıştır. Mesleki iyilik durumu değişken seti, duygusal tükenmişlik, kişisel 

başarı ve iş tatminini içermektedir. Diğer sette ise, kontekst değişkenleri olarak iş deneyimi, sınıf 

mevcudu ve haftalık ders saati ve demografik değişkenler olarak, mezun olunan fakülte türü, cinsiyet, 

medeni durum ve çocuk sahibi olmak yer almaktadır. Birinci kanonik korelasyon .33 (%11 örtüşen 

varyans), 2 (21) = 66.89, p<.000 ve ikinci kanonik korelasyon  .21 (%4 örtüşen varyans), 2 (12) =25.37. 

p<.05 olarak bulunmuştır. İlk iki kanonik değişken setleri istatistiksel olarak anlamlı ilişki verirken, 

üçüncü kanonik değişken setleri için 2 testi anlamlı bulunamamıştır. Bu nedenle bulguların 

yorumlanması ilk iki kanonik değişken setleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Bulgular, katsayılar ile 

Tablo 2’de gösterilmiştir. Ayrıca, birinci ve ikinci kanonik değişken setlerine ait bulguların grafiksel 

gösterimi sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmiştir.  

Birinci anlamlı kanonik değişken setlerinde, kontekst ve demografik değişkenleri kendi 

setinin varyansının %14.10’unu ve mesleki iyilik durumu değişkenleri kendi setinin 

varyansının %21.40’ını oluşturmaktadır. İkinci anlamlı kanonik değişken setlerinde ise kontekst ve 

demografik değişkenler kendi setinin varyansının %11.80’ini ve mesleki iyilik durumu değişkenleri 

kendi setinin varyansının %53’ünü oluşturmaktadır. 

Tablo 2’de gösterildiği gibi, .30 kesme noktası dikkate alınarak (Tabachnick ve Fidell, 2007), 

birinci kanonik değişken setleri, iş deneyimi ile mesleki iyilik durumu (iş tatmini ve kişisel başarı) 

arasında pozitif ilişki göstermektedir. Yani, bayan öğretmenler, erkek öğretmenlere kıyasla daha 

yüksek iş tatmini ve kişisel başarı hissi yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Fen edebiyat fakültesinden 

mezun öğretmenlerin de eğitim fakültesi mezunlarına göre daha yüksek iş tatmini ve kişisel başarı 

hissi yaşadıkları bulunmuştur. Diğer yandan, ikinci kanonik değişken setlerine bakıldığında, sınıf 

mevcudu ve haftalık ders saati iş tatmini ile pozitif ilişkili iken, duygusal tükenmişlik ile negatif 

ilişkilidir. Ayrıca, çocuğu olmayan öğretmenler daha çok iş tatmini ve daha az duygusal tükenmişlik 

yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 

Tablo 2.  Birinci ve İkinci Kanonik Değişken Setleri İçin Kanonik Korelasyon Analizi Sonuçları 

 Birinci Kanonik Değişken Setleri İkinci Kanonik Değişken Setleri 

 Korelasyon Katsayı Korelasyon Katsayı 

SET 1     

Cinsiyet 0.36 0.53 -0.09 -0.11 

İş Deneyimi -0.71 -0.99 0.18 0.44 

Mezuniyet  -0. 37 -0.21 0.01 -0.01 

Sınıf Mevcudu -0.29 -0.26 -0.50 -0.45 

Ders Saati -0.09 -0.32 -0.67 -0.66 

Medeni Durum 0.25 0.13 0.02 -0.27 

Çocuk  0.26 -0.40 0.31 0.83 

Varyans Yüzdesi 0.14  0.12  

Redundancy  0.02  0.01  

SET 2     

İş Tatmini -0.63 -1.18 0.77 0.26 

Duygusal Tükenmişlik -0.09 -1.00 -0.98 -0.85 

Kişisel Başarı -0.49 -0.35 0.19 -0.17 

Varyans Yüzdesi 0.21  0.53  

Redundancy  0.02  0.02  

Kanonik Korelasyon 0.33  0.21  
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SET 1

Cinsiyet

İş Deneyimi

Fakülte

Sınıf Mevcudu

Ders Saati

Medeni Durum

SET 2 Duygusal

Tükenmişlik

Kişisel Başarı

İş Tatmini

Çocuk

.33

.36

-.71

-.37

-.29

-.09

.25

.26

-.49

-.09

-.63

 

Şekil 1. Birinci kanonik değişken setlerine göre Türkiye’deki fen bilgisi öğretmenlerinin bir grup 

demografik ve kontekst değişkenleri ile bir grup mesleki iyilik durumu değişkenleri arasındaki 

ilişkiyi gösteren şema. 

 

SET 1

Cinsiyet

İş Deneyimi

Fakülte

Sınıf Mevcudu

Ders saati

Medeni Durum

SET 2

(OWC)
Duygusal

Tükenmişlik

Kişisel Başarı

İş Tatmini

Çocuk

.21

-.09

.18

.01

-.50

-.67

..02

.31

.19

-.98

.77

 

Şekil 2. İkinci kanonik değişken setlerine göre Türkiye’deki fen bilgisi öğretmenlerinin bir grup 

demografik ve kontekst değişkenleri ile bir grup mesleki iyilik durumu değişkenleri arasındaki 

ilişkiyi gösteren şema. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki ilköğretim fen bilgisi öğretmenlerinin mesleki iyilik 

durumu profillerini belirlemek ve bazı kontekst ve demografik değişkenlerin bu öğretmenlerin 

duygusal tükenmişlik, kişisel başarı ve iş tatmini üzerindeki etkisini incelemektir. Öncelikle, duygusal 

tükenmişlik, kişisel başarı ve iş tatmini için elde edilen ortalama değerler, öğretmenlerin düşük 

düzeyde duygusal tükenmişlik ve yüksek düzeyde kişisel başarı hissi ve iş tatmini yaşadığını 

göstermiştir. Bu bulgu, Türkiye’deki öğretmenlerin tükenmişlik düzeyinin düşük olduğunu belirten 

başka çalışmaların bulgularını da desteklemektedir (Akkuş İspir, 2010; Polat vd., 2009). Dolayısıyla, 

buradan hareketle, Türkiye’deki fen bilgisi öğretmenlerinin de yüksek mesleki iyilik durumuna sahip 

olduğu söylenebilir. Bu sonuç her ne kadar eğitim sistemimiz adına ümit verici olsa da, bu seviyeyi 

daha yukarı taşımak ve öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki olumlu etkisini artırmak için, buna sebep 

olan etkenlerin neler olduğunu ortaya çıkarmak gerekmektedir. Bu bağlamda, yürütülen bu 

çalışmanın 2 araştırma problemi önem arz etmektedir.   

  

SET 2 SET 1 

SET 1 SET 2 
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Öğretmenlerin yüksek iş tatmini ve düşük tükenmişlik yaşamalarına katkıda bulunan 

faktörleri belirlemek için ortaya konan ikinci araştırma sorusuna, mesleki iyilik durumu değişken seti 

ile demografik ve kontekst değişkenlerini içeren değişken seti arasında yapılan kanonik korelasyon 

analizi ile yanıt aranmaya çalışılmıştır. Birinci anlamlı kanonik değişken setleri iş deneyiminin ilgili 

setteki en yüksek yüke sahip olduğunu göstermiştir. Yani, iş deneyimi arttıkça öğretmenlerin iş 

tatmini ve kişisel başarı hissi artmaktadır. Bu beklenen bir bulgudur, çünkü öğretmenlerin deneyimi 

arttıkça bununla birlikte bilgileri ve öğretme becerileri de gelişir. Zorluklarla nasıl başa çıkabilecekleri 

konusunda daha çok tecrübe kazanmışlardır ve bu durum meslekleriyle ilgili daha olumlu tutumlar 

geliştirmelerine ve meslekte başarılı olduklarını düşünmelerine yol açabilir. Benzer şekilde Otacıoğlu 

(2008), müzik öğretmenleri ile yaptığı çalışmada, öğretmenlerin iş deneyimi arttıkça, genel 

tükenmişlik düzeyinin azaldığını bulmuştur. Literatürde bu bulguyla kısmen benzerlik gösteren 

çalışmalar da vardır. Örneğin, Sarı (2004) öğretmenlerin iş deneyimi ile kişisel başarı hissi arasında 

pozitif ilişki bulurken, iş tatmini için böyle bir ilişki bulamamıştır. Demirel ve diğerleri (2005), 

deneyimi 10 yıldan az olan ve 10 yıldan çok olan öğretmenler arasında duygusal tükenmişlik ve 

kişisel başarı hissi açısından fark olup olmadığını araştırmışlardır ve bulgular iş deneyiminin 

duygusal tükenmişlik ve kişisel başarı hissi açısından bu gruplar arasında fark oluşturmadığını 

göstermiştir. Diğer yandan, Gürsel, Sümbül ve Sarı (2002) daha çok iş deneyimine sahip 

öğretmenlerde diğerlerine göre daha düşük iş tatmini bulurken, bazı çalışmalarda öğretmenlerin iş 

deneyimi ile iş tatmini arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunamamıştır (Can, 2006; Taşdan 

ve Tiryaki, 2008). Buradan da anlaşılacağı gibi Türkiye’de iş deneyiminin tükenmişlik ve iş doyumu 

ile olan ilişkisi hakkında daha önce yapılan çalışmalar farklı sonuçlar ortaya koymuştur. Bu 

araştırmada, sadece fen bilgisi öğretmenlerine odaklanıldığı için bu sonuçlar fen eğitimi açısından 

önemlidir. Fen öğretmenleri motivasyonu düşük öğrencilere ders anlatmak, okullarda fen eğitimi için 

gerekli materyallerin olmaması ve zor olan fen konularını öğretmek gibi sorunlarla karşılaşmaktadır 

ve bunlar öğretmenlerin fen öğretirken stres seviyelerini artırmaktadır (Soyibo, 1994). Deneyimsiz fen 

öğretmenleri mesleğe adım attıklarında, bu tarz olumsuz koşularla karşılaşınca, tükenmişlik 

sendromu yaşayıp daha sonra deneyim kazandıkça bu olumsuz durumlarla başa çıkabilme yollarını 

buluyor ve uygun stratejileri daha iyi kullanmaya başlıyor olabilirler.  

İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğretmenlerin mesleki iyilik durumunda, cinsiyet 

açısından farklılık olup olmadığını araştıran çalışmalardan da farklı bulgular elde edilmiştir (Byrne, 

1999). Bazı araştırmalarda erkekler için daha yüksek kişisel başarı hissi bulunurken (Kayabaşı, 2008), 

diğer araştırmalarda ise bayan ve erkek öğretmenler arasında tükenmişliğin kişisel başarı boyutu 

açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır (Akten, 2007; Telef, 2011). Ayrıca bazı araştırmacılar 

öğretmenlerin iş tatmini üzerinde cinsiyetin bir etkisi olmadığını bulmuştur (Can, 2006; Tasdan ve 

Tiryaki 2008; Telef, 2011). Bu çalışmada ise bayan fen öğretmenlerinin erkeklere göre daha yüksek 

kişisel başarı hissi ve iş tatmini yaşadığı bulunmuştur. Bayan öğretmenlerin, erkek öğretmenlere göre 

öğrencileriyle daha iyi ilişkiler kurabilmesi (Spilt, Koomen ve Jak, 2012) bu durumun sebepleri 

arasında gösterilebilir. Çünkü öğrencileriyle olumlu ilişkiler kurabilen öğretmenler, mesleklerinde 

daha çok motive olurlar, çalıştığı yeri severler ve daha yüksek kişisel başarı hissederler (Grayson ve 

Alvarez, 2008).  

Bu çalışmada, ayrıca fen-edebiyat fakültesinden mezun olan öğretmenlerin, eğitim 

fakültesinden mezun olan öğretmenlere göre daha yüksek kişisel başarı hissi ve iş tatmini yaşama 

eğiliminde olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde, Gündüz (2005) ilköğretim öğretmenleriyle yaptığı 

çalışmada, fen-edebiyat fakültesinden mezun olan öğretmenlerin, eğitim fakültesi mezunlarına göre 

daha yüksek kişisel başarı hissi yaşadığını bulmuştur. Diğer yandan, tükenmişliğin hiçbir alt boyutu 

için (Kayabaşı, 2008) ve iş tatmini için (Taşdan ve Tiryaki, 2008) öğretmenlerin mezun oldukları 

fakülte türüne göre farklılık bulamayan araştırmalar da mevcuttur. Türkiye’de, fen-edebiyat 

fakültesinden mezun olan öğretmen adaylarının öğretmen olma oranı branşlara göre farklılık 

göstermektedir. Fen-edebiyat fakültesi mezunu öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumlarının branşlara göre değiştiğini ortaya koyan çalışmalar vardır (Eraslan ve Çakıcı, 2011). Bu 

nedenle mezun olunan fakülte türünün, öğretmenlerin mesleki algıları ile ilgisi üzerine yapılan 
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çalışmalarda branşın dikkate alınması, sonuçların daha doğru bir şekilde yorumlanmasına katkı 

sağlayacaktır. Fen bilgisi öğretmenlerinin mesleki iyilik durumu ile mezun oldukları fakülte türü 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çok az çalışma olduğu için, bu bulgunun alandaki bu eksikliğe dikkat 

çekerek literatüre katkı sağladığı düşünülmektedir.  Fakat neden fen-edebiyat fakültesi mezunlarının 

daha çok kişisel başarı hissi ve iş tatmini yaşadığı sorusuna yanıt aramak için yeni araştırmalara 

ihtiyaç vardır.  Örneğin, Türkiye’de, fen-edebiyat mezunu öğrenciler genellikle işsiz kalma kaygısına 

sahiptirler ve öğretmen olarak atanabilmek onları bu korkularından kurtaran önemli bir ihtimaldir. 

Bu nedenle eğer öğretmen olabilmişlerse, işsiz kalmak gibi daha kötü durumları düşünmek, mevcut 

işlerine karşı daha çok olumlu tutuma sahip olma, memnuniyet ve tatmin duygusuna yol açtığı 

düşünülebilir. Ayrıca, Atar (2014), TIMSS 2011 Türkiye verileri ile yaptığı çalışmada, istatistiksel 

olarak anlamlı olmasa bile fen-edebiyat mezunu fen öğretmenlerinin öğrencilerinin, eğitim 

fakültesinden mezun fen öğretmenlerinin öğrencilerinden daha yüksek fen başarısına sahip 

olduklarını bulmuştur.  Öğrencilerin başarılarındaki bu farklılık da fen-edebiyat fakültesi mezunu fen 

öğretmenlerinin daha yüksek kişisel başarı hissi ve iş tatmini yaşamalarına sebep olabilir. 

İkinci kanonik değişken setleri incelendiğinde ise, duygusal tükenmişlik ve iş tatmininin 

öncelikli olarak sınıf mevcudu ve haftalık ders saati ile ilişkili olduğu görülmüştür. Sınıf mevcudunun 

ve haftalık ders saatinin fazla olması, yüksek duygusal tükenmişlik ve düşük iş tatmini ile ilişkilidir. 

Yoğun iş yükü, öğretmenlerin en önemli stres kaynakları arasında yer almaktadır (Kyriacou, 2001). 

İlgili literatür öğrenci sayısının az olduğu sınıflarda sınıf ortamını bozucu davranışların daha az 

düzeyde sergilenmekte olduğunu göstermektedir (Ehrenberg, Brewer, Gamoran ve Willms, 2001). Bu 

durum da, öğretmenlerin sınıf yönetiminde daha az zorluk yaşamasına, sınıf içi tartışmalara ve 

etkinliklere daha fazla zaman ayırma fırsatı bulmasına (Ehrenberg vd., 2001; Taş, Sungur Vural ve 

Öztekin, 2014) yol açar ve dolayısıyla, öğretmenlerin mesleki tatminlerinin daha yüksek seviyede 

olmasına ve daha az tükenmişlik hissetmelerine neden olabilir. Diğer yandan, öğretmenlerin haftalık 

ders saatinin artması da öğretmene ekstra iş yükü getirmekte ve bu öğretmenlerin daha fazla gayret 

ve enerji sarf etmek zorunda kalmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle iş yükü fazla olan 

öğretmenlerin daha yüksek tükenmişlik yaşamaları beklenebilir (Friesen ve Saros, 1989). Ayrıca bu 

çalışmada çocuğu olmayan öğretmenlerin daha az duygusal tükenmişlik ve daha çok iş tatmini 

yaşadığı bulunmuştur ve medeni durum öğretmenlerin mesleki iyilik durumu ile ilişkili 

bulunmamıştır. Bağcı ve Karagül (2013) de Türkçe öğretmenleri ile yaptıkları araştırmada 

tükenmişliğin hiçbir alt boyutunda medeni duruma göre anlamlı bir fark bulamamıştır. Benzer 

şekilde, Kayabaşı (2008) da evli ve bekâr ilköğretim okulu öğretmenleri arasında duygusal 

tükenmişlik ve kişisel başarı için anlamlı fark olmadığını bulmuştur. Diğer yandan, Cemaloğlu ve 

Şahin’in (2007) ilköğretim ve ortaöğretim okullarında ve Başol ve Altay’ın (2009) ilköğretim 

okullarında görev yapan öğretmenlerle yürüttükleri çalışmalarda, duygusal tükenmişlik için medeni 

durum açısından anlamlı fark bulunurken, kişisel başarı açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Bu da gösteriyor ki medeni durum, özellikle kişisel başarı hissi üzerinde önemli bir rol 

oynamamaktadır.  

Bu araştırmanın bulguları bir bütün olarak ele alındığında, mevcut bulguların bir kısmı ilgili 

literatürle tutarlı olurken, bir kısmı bazı farklılıkları ile literatüre ışık tutmaktadır. Bu noktada ilgili 

literatürdeki çalışmalar bu çalışma ile kıyaslandığında öğretmen branşı, öğretim düzeyi ve verilerin 

toplandığı bölge gibi kontekst açısından bazı farklılıklara sahiptir. Bu çalışma ile daha güvenilir 

karşılaştırmalar yapabilmek için, özellikle Türkiye’deki fen bilgisi öğretmenlerinin mesleki iyilik 

durumuna odaklanan daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır. Çünkü tükenmişlik, öğretmenin branşı 

(Telef, 2011) ve öğrettiği düzey (Haberman, 2004) ile anlamlı bir şekilde ilişkilidir. Dolayısıyla, fen 

bilgisi öğretmenlerinin diğer öğretmenlere göre daha farklı mesleki iyilik durumu profili olduğunu 

tartışmak makuldür. Farklı branş öğretmenleriyle daha fazla karşılaştırmalı çalışma yürütülmesi bu 

tartışmayı desteklemek için daha iyi kanıtlar sağlayacaktır.  
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Eğitim sisteminin başarıya ulaşması adına, istenilen öğrenme çıktılarına ulaşmak için 

öğretmenin iş ile ilgili hislerini dikkate almak önemlidir. Bu nedenle bu çalışmanın bütün bulguları 

birlikte düşünüldüğünde, bu çalışma bazı önemli sonuçlara sahiptir. Öncelikle birinci araştırma 

probleminden yola çıkarak, Türkiye’deki ilköğretim fen bilgisi öğretmenlerinin mesleki iyilik 

durumunun iyi düzeyde olduğu görülmektedir; fakat bu duruma katkıda bulunabilecek daha fazla 

değişken araştırılarak öğretmenlerin mesleki iyilik durumu daha yüksek seviyelere çıkartılabilir. 

Öğrencilerin öğrenme sürecinde önemli rolü olan öğretmenlerin meslekteki iyilik durumunda ortaya 

çıkacak gelişmelerin, dolaylı olarak öğrencilerin kazanımlarında da gelişmelere yol açacağı 

unutulmamalıdır. Öğretmenlerin mesleki iyilik durumunu etkileyecek birçok etken olabilir; fakat bu 

çalışmada bunlardan sadece bir kısmına odaklanmıştır. Dolayısıyla 2. araştırma probleminden elde 

edilen bulgulara bakıldığında, sınıftaki öğrenci sayısı azaltılarak ve haftalık ders saati düşürülerek 

öğretmenlerin çalışma koşullarını iyileştirmenin, eğitimin amaçlarına ulaşılabilmesi açısından faydalı 

olacağı görülmektedir. Daha genç öğretmenler işlerinden daha az memnuniyet duyduklarını ve daha 

düşük kişisel başarı hissi yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca çocuğu olan öğretmenler evde daha 

fazla sorumluluğa sahiptir ve bu durum mesleki iyilik durumlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 

nedenle, deneyimi daha az olan ve çocuk sahibi olan öğretmenlerin mesleki iyilik durumunu artırmak 

için tükenmişlikle başa çıkma yöntemlerine odaklanan hizmet içi eğitime daha çok önem verilmelidir. 

Diğer yandan, fen edebiyat fakültesi mezunu fen öğretmenlerinin eğitim fakültesi mezunlarına göre 

neden daha fazla iş tatmini ve kişisel başarı hissi yaşadığı araştırılmalıdır. Bu durum, öğretmen 

yetiştirmede ve hizmet içi eğitimlerde bazı düzenlemelerin yapılmasını gerektirebilir. Son olarak, bu 

araştırma sadece sınırlı sayıda demografik ve kontekst değişkenini içermektedir. Dolayısıyla, farklı 

değişkenlerin de ele alınarak, fen bilgisi öğretmenlerinin mesleki iyilik durumunun incelenmesinin 

alana katkı sağlayacağı ve eğitim uygulamalarında yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 
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