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Yaşıtlarına göre gel�ş�m� yavaş olan çocukların eğ�t�lmes� ve topluma uyum sağlayab�lmes�n� 
�çeren b�r eğ�t�m türü olarak özel eğ�t�m çocuğun a�les�n�n yanı sıra öğretmenler� �ç�n zorlu sü-
reçler �çermekted�r. Özel eğ�t�m alanında çalışan öğretmenler�n tükenm�şl�k düzeyler�n�n bel�r-
lenmes�, bu araştırmanın temel amacı olarak bel�rlenm�şt�r. Öğretmenler�n f�z�ksel tükenme, 
duygusal tükenme, z�h�nsel tükenme durumlarının açıklanması �se alt amaçlar kapsamında yer 
almaktadır. Genel tarama model�nde olan bu çalışmada l�teratür taraması ve ölçek uygulaması 
yapılmıştır. Ölçek uygulaması gereğ�nce İstanbul �l� Eyüpsultan �lçes�ndek� okullarda görev 
yapan 142 öğretmene ölçek uygulanmıştır. Elde ed�len sonuçlara göre, özel eğ�t�m alanında ça-
lışan öğretmenler�n genel olarak “b�raz” düzey�nde (�=2,63±0,38) tükenm�şl�k düzey�ne sah�p 
oldukları bel�rlenm�şt�r. Öğretmenler�n tükenm�şl�k düzeyler� üzer�nde yaş, c�ns�yet, çalışılan 
kurum türü, özel eğ�t�m alanında çalışma süres� değ�şkenler�n�n etk�s� olduğu ortaya çıkmıştır.

İnsanların değ�şen yaşam st�ller� ve stres�n �nsan hayatındak� artan yapısı, tükenm�şl�ğ�n daha 
sık karşılaşılan b�r yapıda olmasını beraber�nde get�rm�şt�r. Bu araştırmanın önem�n� oluştu-
ran unsurların başında �nsanların tükenm�şl�k sendromuyla karşılaşma sıklığının artması yer 
almaktadır. Özel eğ�t�m alanında çalışan öğretmenler açısından �se özel eğ�t�m öğrenc�ler�n� 
eğ�tmen�n güçlüğünün tükenm�şl�kle olan etk�leş�m�, seç�len konunun b�l�msel önem�n� meyda-
na get�rmekted�r. Özel eğ�t�m alanında çalışan öğretmenler�n tükenm�şl�kle nasıl mücadele 
edecekler� konusunda açıklama get�recek olması da araştırmanın önem� kapsamında yer al-
maktadır. D�ğer öğretmenlere oranla özel eğ�t�m alanında çalışan öğretmenler�n karşılaştıkları 
zorluklar ve tükenm�şl�k düzey�ne odaklanması, araştırmanın ayırt ed�c� yönü ve önem�n� oluş-
turmaktadır.

ÖZET

GİRİŞ

Bu araştırmada, özel eğ�t�m alanında çalışan öğretmenler�n tükenm�şl�k düzeyler�n�n �ncelen-
mes�ne yönel�k genel tarama model�nde desenlenm�şt�r. Genel tarama model�, çok sayıda ele-
mandan oluşan b�r evrende, evren hakkında genel b�r yargıya varmak amacıyla, evren�n tümü 
ya da ondan alınacak b�r grup, örnek veya örneklem üzer�nde yapılan tarama düzenlemeler�-
d�r (Karasar, 2017).

YÖNTEM

Araştırmanın çalışma evren�n� İstanbul İl� Eyüpsultan İlçes�ndek� okullarda görev yapan 142 
öğretmen�n tamamı oluşturmaktadır.
Bu araştırmada örneklem oluşturulmamıştır. Evren�n tümüne ölçek dağıtılmış, ger�ye 137 
ölçek dönmüştür. Böylece bulgular ger� dönen 137 ölçektek� ver�lerden elde ed�lm�şt�r. 

EVREN

Ver� toplama aracı olarak ölçek yöntem�nden yararlanılmıştır. Ölçek �k� bölümden oluşmakta-
dır. İlk bölümde öğretmenler hakkında bazı b�lg�lere ulaşmak �ç�n yaş, c�ns�yet, branş, kurum 
türü ve özel eğ�t�m alanında çalışma yılı değ�şkenler�nden oluşan “K�ş�sel B�lg� Formu”, �k�nc� 
bölümde �se Maslach Tükenm�şl�k ölçeğ� kullanılmıştır.

VERİ TOPLAMA ARACI

Çalışmada elde ed�len sonuçlara göre özel eğ�t�m alanında çalışan öğretmenler, d�ğer öğret-
menlere göre tükenm�şl�k açısından daha fazla tehd�t altındadır.
C�ns�yet ve öğretmenler�n tükenm�şl�ğ� açısından yapılan araştırma sonuçlarına göre erkek öğ-
retmenler�n kadın öğretmenlere göre daha yüksek tükenm�şl�k düzey�ne sah�p oldukları görül-
müştür. Yaş Değ�şken� Sonuçlarına göre 18-23 yaş aralığındak� öğretmenler�n tükenm�şl�k dü-
zeyler�n�n en düşük olduğu bel�rlenm�şt�r. D�ğer yaş gruplarında tükenm�şl�ğ�n daha yüksek dü-
zeyde olması tükenm�şl�ğ�n artma olasılığının yaş arttıkça daha yüksek olduğunu göstermekte-
d�r.
Branş değ�şken�ne yönel�k yapılan araştırmada öğretmenler�n duygusal tükenme ve z�h�nsel 
tükenme durumlarında b�r farklılık gözlenmem�ş, f�z�ksel tükenme durumuna göre �se farklılık-
lar gözlenm�şt�r. Ulaşılan sonuçlara göre sınıf öğretmenler�n�n f�z�ksel tükenme durumlarının 
özel eğ�t�m öğretmenl�ğ�, çocuk gel�ş�m� ve eğ�t�m� öğretmen� ve d�ğer branşlarda çalışan öğ-
retmenler�n f�z�ksel tükenme durumlarından yüksek olduğu tesp�t ed�lm�şt�r.
Kurum türü tükenm�şl�k düzey�n� etk�lemekted�r. Farklı kurum türler�n�n farklı özel eğ�t�m be-
cer�s� gerekt�rmes� ve her b�r�s�n�n kend�s�ne özgü zorluklarının bulunması sebeb�yle böyle b�r 
sonucun ortaya çıkması söz konusudur.
Özel Eğ�t�m Alanında Çalışma Süres� Sonuçlarına bakıldığında özel eğ�t�m alanında çalışma 
yılı arttıkça öğretmenler�n tükenm�şl�k durumlarının arttığı görülmekted�r.
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Özel eğ�t�m alanında görev yapan öğretmenlere yıpranma payı faktörü neden�yle esnekl�k gös-
ter�lmes� öner�lmekted�r. Esnekl�k kapsamında çalışma saatler�n�n �y�leşt�r�lmes�, yaz tat�ller�-
n�n ve sömestr tat�ller�n�n olması g�b� olanakların uygulamaya geç�r�lmes� öner�lmekted�r. 
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istememek

Yüksek tansiyon Korku, kaygı Ani sinir patlaması

Mide bağırsak hastalıkları Belirgin üzüntü Yalnız kalma düşüncesi

Grip İlgisiz görünmek Alıngan olmak

Kas gerilmeleri Öz güven azalması Sürekli erteleme

Kronik yorgunluk Başarısızlık düşüncesi İş yavaşlatma

Uyku bozuklukları İnsanları eleş�rme İlaç, sigara ve alkol 
kullanımında ar�ş

Kilo kaybı veya şişmanlık İlgisizlik Az ya da çok yemek

Diyabet Hayal kırıklıkları İnsanlarla problemlerde 
ar�ş

Kronik kalp sorunları Depresyon Örgüt içi ilginin kaybolması

Genel ağrı Dikkat bozukluğu Hata yapmak

Alerji Aile içi sorun çoğalması Çalışmama isteği

TEMALAR TANIMLAR

Aile ilişkileri
Öğretmenlerin öğrencilerin aileleri ile geliş�rilmeye çalış�kları ile�şim ve 
işbirliğine işaret eder.

Alan dışı etkiler
Öğretmenlerin işlerini gerçekleş�rirken karşılarına çıkan ve alan dışından 
olan konulara işaret eder.

Öğrenciler
Öğrencilerin performansları veya öğrenciler ile eği�m yapılmasını 
zorlaş�ran hususlardan dolayı öğrenciler ile yaşananları işaret eder.

Materyaller
Öğretmenlerin eği�mi esnasında gereksinim duyulan materyaller 
hususunda belir�klerini ifade etmektedir.

Fiziki koşul Sınıf içi ortamı ifade etmektedir.

Bürokrasi
Öğretmenlerin okul ve MEB gibi kurumlara karşı sorumlu oldukları evrak 
işlerini ifade etmektedir.

Sınıf içindeki öğretmenlik becerileri
Sınıf yöne�m süreçleri gibi hususlar başta olmak üzere öğretmenin eği�m 
– öğre�m sırasındaki temel becerilerini ifade etmektedir.

Mesleki saygınlık Kendi mesleklerine karşı öğretmenin saygınlığını ifade etmektedir.


