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PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN, TÜKENMİŞLİK, 
İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: 

SURİYELİ GÖÇMENLERİN TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ 
ÜZERİNDE BİR UYGULAMA1

THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL RESILIENCE 
ON BURNOUT, JOB SATISFACTION AND 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT:  
AN APPLICATION ON TURKISH TEACHERS OF 

SYRIAN IMMIGRANTS

Dr. Mehmet Fatih Karacabey
(Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi)

Dr. Kıvanç Bozkuş
(Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

ÖZET

B u araştırmanın amacı, psikolojik sağlamlıkları yüksek olan öğretmenlerin daha az tüken-
mişlik yaşamaları sonucu iş tatminlerinin ve örgütsel bağlılıklarının yüksek olup olma-
yacağını belirlemektir. Urfa ilindeki Suriyeli göçmenlere, 2017 yılının bahar döneminde 

Türkçe öğreten 430 öğretmenden elde edilen veriler analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğret-
menlerin psikolojik sağlamlıklarının yüksek olduğu, tükenmişlik yaşamadıkları, işlerinden tatmin ol-
dukları ve örgütlerine bağlılıklarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Psikolojik sağlamlığın, iş tatmini 
ve örgütsel bağlılıkla olan ilişkilerinin çok zayıf olduğu, tükenmişliğin iş tatmini, psikolojik sağlamlık 
ve örgütsel bağlılıkla olan ilişkilerinin ters yönlü ve zayıf olduğu, örgütsel bağlılıkla iş tatmini ara-
sında ise zayıf bir ilişkinin var olduğu belirlenmiştir. Psikolojik sağlamlığın tükenmişliği ters yönlü 
ve orta düzeyde, tükenmişliğin iş tatminini ters yönlü ve orta düzeyde, iş tatmininin ise örgütsel 
bağlılığı yüksek düzeyde etkilediği belirlenmiştir. Sonuç olarak psikolojik sağlamlığın tükenmişliği 
azaltabileceği, düşük tükenmişliğin iş tatminini artırabileceği ve yüksek iş tatmininin örgütsel bağlı-
lığı artırabileceği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik sağlamlık, göçmen eğitimi, örgütsel davranış, kişilik özellikleri, ya-
pısal eşitlik.

1 IX. Eğitim Forumunda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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ABSTRACT

T he purpose of this research is to determine whether teachers who have high levels of psy-
chological resilience would encounter less burnout and thus would have high degree of 
job satisfaction and organizational commitment. Data gathered from 430 teachers who 

taught Turkish to Syrian immigrants in the city of Urfa during spring term in 2017 were analyzed. 
Results of the research indicate that teachers had high levels of psychological resilience, satisfaction 
and organizational commitment but no burnout. It has been determined that the relationship be-
tween psychological resilience, job satisfaction and organizational commitment was very weak, that 
the relationship of burnout to job satisfaction, psychological resilience and organizational commit-
ment is negative and weak, and there is a weak relationship between organizational commitment and 
job satisfaction. It also has been determined that psychological resilience affected burnout negatively 
and moderately, burnout affected job satisfaction negatively and moderately, job satisfaction affected 
organizational commitment at a high level. As the result, it has been concluded that psychological 
resilience can reduce burnout, low burnout may increase job satisfaction, and high job satisfaction 
may increase organizational commitment.

Key words: psychological resilience, immigrant education, organizational behavior, personality char-
acteristics, structural equation.
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1.GİRİŞ

B u bölümde araştırmaya konu olan psikolojik sağlamlık, tükenmişlik, iş tatmini ve örgütsel 
bağlılığa ilişkin alanyazın taraması sunulmuştur. Bu bölümü, araştırmanın amacı, yönte-
mi, bulguları, sonucu, tartışması ve önerileri takip etmektedir.

Psikolojik Sağlamlık

Psikolojik sağlamlık; Latince “resiliens” kavramından gelmekte olup, kelime anlamı esneklik ve geri 
tepme yeteneğidir. Masten, Best ve Garmezy (1990) psikolojik sağlamlığı, zorluklar karşısında olumlu 
sonuçların elde edilmesi ya da yüksek risk olarak kabul edilen durumlarda olumlu sonuçlar ve sosyal 
yeterliliğin sürdürülmesi ve travmatik etkilerden kurtulma süreci olarak tanımlamışlardır. Psikolojik sağ-
lamlık, bireylerin gelişim ve uyumunu etkileyebilecek önemli risk faktörlerine rağmen, olumsuz duygu-
sal deneyimlere, değişen taleplere ve strese karşı esnek uyum kapasitesine ve iyi sonuçlara ulaşma bece-
risi olarak tanımlanmaktadır. Wolin ve Wolin (1993) ise psikolojik sağlamlığı, geri sıçrama, zorluklara 
katlanmak ve bireylerin kendi kendini onarma kapasiteleri olarak ifade etmişlerdir (Aktaran: Tugade ve 
Fredrickson, 2004). Psikolojik sağlamlığın dinamik bir süreç olarak travma, yoğun yaşam olayları veya 
önemli bir risk altında başarılı bir başlangıç, sağlıklı uyum veya yeterlilik süreçlerini içerdiği belirtil-
mektedir (Gizir, 2007; Luthar ve Cicchetti, 2000; Masten ve Reed, 2002). İlgili alanyazında, bazı araş-
tırmacılar psikolojik sağlamlığı, bireyin içindeki süreç olarak ifade ederken (Davidson vd., 2005’den: 
aktaran. Prince-Embury, 2013); bazı araştırmacılar ise, birden çok unsuru ve sosyal süreçleri (aile, dış 
destek sistemleri) içeren dinamik bir sistem olarak tanımlamıştır. Buna göre, psikolojik sağlamlık kav-
ramı incelendiğinde, üç temel unsurun öne çıktığı görülmektedir. Bunlar; olumsuzluk (risk faktörü), 
koruyucu etkenler ve risklere rağmen olumlu sonuçlardır. Psikolojik sağlamlık, bu üç unsurun etkile-
şimi ile ortaya çıkan bir süreç olarak ele alınmaktadır (Friborg, Hjemdal, Rosenvinge ve Martinussen, 
2003; Masten, 2001).

Tükenmişlik

Tükenmişlik kavramının tanımı, ilk kez 1974’te Herbert Freudenberger tarafından psikoloji alan-
yazınına girmiştir. Freudenberger (1974), tükenmişlik kavramını “mesleki tehlike” olarak tanımlamıştır. 
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Bunun dışında; hizmet alanlarının aşırı talepleri, enerji kaybı, başarısızlığa sürüklemek ve sürekli çalışma 
baskısı olarak da ifade etmiştir. Maslach (2003) ise tükenmişlik kavramını; fiziksel yorgunluk, kronik 
halsizlik, umutsuzluk yaşayan kişide olumsuz bir benlik gelişimi sonucunda, iş hayatına ve diğer insan-
lara karşı ortaya çıkan olumsuz tutumlar olarak tanımlamaktadır. Tükenmişlik, en basit haliyle hem zi-
hinsel hem de fiziksel enerjinin kaybı olarak tanımlanabilir. İlgili alanyazındaki araştırmalar, tükenmiş-
lik kavramının özellikle hem bireyler hem de örgütler açısından olumsuz etkilerini ele almaktadır (Çam, 
1992; Çelikkaleli, 2001). Cherniss (1980) yaptığı araştırmada tükenmişlik kavramına dikkat çekmek 
için; kişisel, örgütsel ve kültürel faktörlerin yer aldığı kuramını sunmuştur. Bu kuram tükenmişlik üze-
rinde hareket etmenin önemine işaret etmiştir. Bu kuramda; rol belirsizliği, iş yükünün yüksek olmasına 
neden olan faktörler ile yüz yüze mesleklerdeki yöneticiler ve potansiyel stres kaynaklarının karşılaştığı 
tükenme nedenleri arasındaki karmaşıklığı saptamıştır. Ayrıca, tükenmişlik çalışmalarına aşırı iş yükü 
ve değer çatışmalarını dahil etmiştir. Çünkü Cherniss’e (1980) göre tükenmişlik kavramı; hizmet sektö-
ründe çalışan bireyin mesleki rolü nedeniyle kendi içinde yaşadığı tutarsızlıklardan kaynaklanmaktadır.

Maslach (2003) tükenmişlik kavramının üç boyutu olduğunu saptamıştır. Bunlar; duygusal tü-
kenme (emotional exhaustion), duyarsızlaşma (depersonalization, cynicism) ve kişisel başarıya ilişkin 
duygular (personal accomplishment, self-efficacy) olup aşağıda kısaca ele alınmıştır (Dinçerol, 2013; 
Ertürk ve Keçecioğlu, 2012):

Duygusal Tükenme: Tükenmişlik kavramının merkezinde yer almaktadır. Tükenmişliğin bir bo-
yutu olan duygusal tükenme; bireylerin kendilerini duygusal ve fiziksel anlamda yorgun hissetmeleri, 
hizmet verdikleri kişiler tarafından kullanıldığını ve değerlerini yitirdiklerini hissetmeleridir. Duygusal 
tükenme, işyerinde meydana gelen değişikliklere, sıkıntılara karşı çalışanların gösterdikleri ilk tepkidir. 
Bu olumsuz duyguları yaşarken gerginliklerini atamayan yoğun bir kaygıya sahip bir birey için ertesi 
gün işe gitmek çok zordur.

Duyarsızlaşma: Bu aşamada, çalışanın hizmet verdikleri kişileri görmezden gelmeye başlaması so-
nucu karşılıklı iletişim ile kısıtlandığı için, duyarsızlaşma aşaması gelişmektedir. Çalışanların hizmet et-
tiği insanlara karşı, bir insan olarak değil, cansız bir varlık olarak davranmasıdır. Hizmet ettikleri in-
sanlara karşı alaycı, alakasız ve saçma bir tutum sergileyebilirler.

Düşük Kişisel Başarı: Çalışan, üretkenliğinin yetersiz kaldığını düşünebilir. Bu durum, işte devam-
sızlığa ve sonrasında depresyona neden olabilir. Çalışanların kendi alanlarında ihtiyaçlarına uygun hiz-
metler sağlayamaması ve bu durumun zaman içinde daha belirgin hale gelmesi, çalışanın kendisini ça-
resiz hissetmesi ve yeteneklerini sorgulamaya başlamasına neden olmaktadır. Bu da kişisel başarısızlığa 
yol açmaktadır.

Tükenmişlik kavramını etkileyen faktörler; bireysel ve örgütsel faktörler olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Bireysel faktörler; cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk sayısı, eğitim düzeyi, meslekte çalışma süresi gibi 
değişkenlerdir. İşyerinde iç çatışmaların oluşturduğu, olumsuzluk ve stres, yüksek iş beklentisi, aşırı yük-
lenme tükenmişliğin örgütsel faktörleridir (Koçak, 2009).

İş Tatmini

İş tatmini kavramı sanayi devriminden sonra, örgütsel psikoloji ve eğitim alanında araştırma konusu 
olmuştur. İş tatmini, bireyin işini ya da mesleğini yaparken mutlu olması sonucu ortaya çıkan duygu 
olarak tanımlanmaktadır. İş doyumu olarak da adlandırılan iş tatmini; bireyin davranışını etkileyen bir 
olgu olup, bireyin işe karşı tutumu olarak da tanımlanmaktadır (Erdoğan ve Erdem, 2017). İş tatmini 
kavramını etkileyen faktörler; cinsiyet, yaş, medeni durum, ilgi ve ihtiyaçlar gibi değişkenlerdir. Bunun 
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dışında; çalışılan işin özellikleri, kurumun fiziksel, örgütsel ve çevresel koşulları, ücret, kurumun uygu-
ladığı yönetim politikaları da iş tatminini etkileyen diğer faktörlerdir. 

Mesleğini yerine getirirken iş doyumuna ulaşamayan birey mutsuz olduğu için, çalışma ortamında 
huzursuzluk yaşamaktadır. İş tatminine ulaşamayan bireyler, yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle psiko-
lojik, fiziksel ve sosyal yönlerden çalıştıkları ortamda uyumsuz olabilirler. Bundan dolayı da bireyde; iş-
siz kalma, işten ayrılma isteği, çalıştığı kurumdan sürekli şikayetler, gelecekteki kariyer konusunda en-
dişeler ve umutsuzluk gibi memnuniyetsizlikler görülebilir. Bir kurumdaki yüksek iş performansı, iş 
tatmininin yeterli olduğunun göstergesi olurken; iş tatminsizliği ise, işte yavaşlama, grev, düşük verim-
lilik, disiplin sorunları ve diğer örgütsel sorunlar hizmet verimliliğinin ve kalitenin düşmesine neden 
olmaktadır (Özdemir, 2006).

İş tatmininin, bireysel ve örgütsel açıdan etkileri bulunmaktadır. İş tatmini, bireylerin önce kendi 
duygusal alanlarına etki ederken, zamanla bireyin iş ortamına, ailesine ve sosyal çevresine yansımaya 
başlamaktadır. İş tatmininin bireysel açıdan etkileri; bireyin kişisel özelliklerine, yaşadığı yere, yaşadığı 
yerin sosyo-kültürel yapısına, yaşına, cinsiyetine, medeni haline göre değişiklik göstermektedir. Örgütsel 
açıdan en önemli etkisi ise; iş tatmini yüksek olan çalışanların performans ve hizmet kalitesindeki artı-
şının personel devir hızını azaltmasıdır. Bu nedenle, iş tatmini; performansı, hizmet kalitesini ve üret-
kenliği, personel devir hızını, kurumsal büyüme oranını, kurumsal itibarı ve sonuç olarak örgütsel başa-
rının uzun yıllar sürmesini sağlayan önemli faktörlerden biridir (Örücü, 2005; Sevimli ve İşcan, 2005).

Örgütsel Bağlılık

Örgütsel bağlılık ile ilgili tanımlar incelendiğinde, tanımların ortak noktasının çalışanın bağlı ol-
duğu örgüte karşı gösterdiği duygusal sadakat olduğu görülmektedir. Becker (1960), örgütsel bağlılık 
kavramını bireyin kuruma verdiği emek, zaman ve kazandığı paranın işten ayrılmasıyla kaybedileceği, 
tüm yaptıklarının boşa gideceği korkusu sonucu ortaya çıkan bağlılık olarak ifade etmiştir. Bayram 
(2005) yaptığı araştırmada örgütsel bağlılığı; çalışanların örgütten ayrılmama istekleriyle, örgütün ba-
şarılı olması için tüm faaliyetlerini kendi menfaatleri ve başarılarıyla özdeşleştirmeleri şeklinde tanım-
lamıştır. Durna ve Eren (2005) ise, örgütsel bağlılığı kişinin örgütün kurumsal hedeflerini kabullene-
rek bunları elde etmesi için çaba göstererek, örgüt üyeliğini sürdürme istekliliği olarak belirtmişlerdir. 
Karasoy (2011) da örgütsel bağlılığı çalışanların dahil olduğu örgüte karşı sahip olduğu duygu ve algı-
ları olarak ifade etmiştir.

Örgütsel bağlılık kuramları, ilgili alanyazın kapsamında üçe ayrılmaktadır (Doğaç, 2017; Turunç 
ve Çelik, 2010):

1) Tutumsal Bağlılık Kuramı: Örgütün çalışanlarına sağladığı çalışma ortamının oluşturduğu psi-
kolojik durumların sonucu çalışanlarda ortaya çıkan davranışlar ve bu davranışların örgüt ortamındaki 
koşulları etkilediği savunulur.

2) Davranışsal Bağlılık Kuramı: Birey bir davranış sergiledikten sonra, bazı faktörler nedeniyle dav-
ranmaya devam eder ve bir süre sonra devam ettiği bu davranışa bağlanır. Zaman geçtikçe, davranış 
için uygun tutumlar geliştirmesi, bu davranışın tekrarlama olasılığını artırmaktadır.

3) Çoklu Bağlılık Kuramı: Çoklu örgütsel bağlılık, tutumsal ve davranışsal örgütsel bağlılık kuram-
larının birleşiminden oluşmaktadır. Örgütteki farklı faktörler farklı düzeylerde çeşitli bağlılıkları or-
taya çıkarabilir (Balay, 2000). Çoklu bağlılık teorisine göre; çalışanlar farklı örgütsel bağlılık kuralları-
nın kombinasyonunu gösterebilmektedir. Buna ek olarak, herhangi bir çalışanın deneyim ile kazandığı 
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bağlılık ile başka bir çalışanın bağlılığı arasında da farklılıklar olabilir (Kılınç, 2013). Örgütsel bağlılı-
ğın çok boyutlu olduğunu savunan en önemli araştırmacılar Meyer ve Allen’dır (Meşe, 2007).

Amaç

Eğitim etkinliklerinin başarılı olmasında öğretmenlerin payı büyüktür. Öğretmenlerin kişisel özel-
likleri ile örgütsel özelliklerin etkileşimi eğitimin başarısında rol oynamaktadır. Söz konusu özelliklerin 
ve etkilerinin belirlenmesi öğretmenlerin başarılı olmaları için önlemlerin alınmasını olanaklı kılabilir. 
Son yıllarda Türkiye’de artan göçmen nüfusu yeni eğitim etkinliklerinin ortaya çıkmasına yol açmış-
tır. Bu etkinliklerde görevlendirilen öğreticilerin seçimi ile etkinliklerin gerçekleştiği ortamların örgüt-
sel düzenlenmesi önem arz etmektedir. Çünkü göçmen eğitimi konusunda eğitim almamış öğreticilerin 
kişisel özelliklerinin rolü öne çıkabilir. Özellikle psikolojik sağlamlık bakımından avantajlı öğreticilerin 
göçmenlerin farklı ihtiyaçlarıyla baş edebilmeleri olumlu örgütsel özelliklerle birleşerek eğitimin başarılı 
olmasını sağlayabilir. Alanyazına göre psikolojik sağlamlıkları yüksek olan öğretmenlerin daha az tüken-
mişlik yaşayabilecekleri, dolayısıyla da iş tatminleri ve örgütsel bağlılıklarının yüksek olabileceği söyle-
nebilir. Bu araştırmanın amacı “psikolojik sağlamlıkları yüksek olan öğretmenler daha az tükenmişlik 
yaşarlar, dolayısıyla da iş tatminleri ve örgütsel bağlılıkları yüksek olur” hipotezinin doğruluğunu sına-
maktır. Bu hipotezin doğrulanabilmesi amacıyla şu sorulara yanıt aranmıştır:

1. Katılımcıların sahip oldukları iş tatmini, psikolojik sağlamlık, tükenmişlik ve örgütsel bağlılık 
düzeyi nedir?

2. İş tatmini, psikolojik sağlamlık, tükenmişlik ve örgütsel bağlılık arasında anlamlı ilişkilerin var-
lığı ve düzeyi nedir?

3. Hipoteze konu olan iş tatmini, psikolojik sağlamlık, tükenmişlik ve örgütsel bağlılık arasındaki 
ilişkiler yapısal eşitlik modeli kurularak incelenirse verilerle uyumlu bir yapı elde edilebilir mi?

4. Psikolojik sağlamlığın, tükenmişlik, iş tatmini ve örgütsel bağlılığa etkisi ne düzeydedir?

Yöntem

Bu bölümde araştırma modeli, evren, örneklem, veri toplama araçları, verilerin analizi sunulmuştur.

Araştırma Modeli

Doğal olarak kendiliklerinden var olan ve araştırmacılar tarafından değiştirilemeyen değişkenler ara-
sındaki neden-sonuç ilişkisini açığa çıkarmak için nedensel desen kullanılmıştır (Fraenkel, Wallen ve 
Hyun, 2012). Bu desen ile, bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişki ve etkiler yapısal eşitlik mo-
delleri kurularak ortaya konabilmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Modellerin kurulabilmesi için 
genellikle 200’ün üzerinde veriye sahip olunması gerekmektedir (Kline, 2011). Bu araştırmada AMOS 
programıyla en çok olabilirlik hesaplamasına göre modeller kurulmuş, SPSS programıyla da tanımla-
yıcı istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir. Kurulan modelin görselleştirilmesi sağlanmış, kolay oku-
nabilirlik ve yer tasarrufu için sadece ilgili değişkenler resmedilmiştir.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Urfa ilindeki Suriyeli göçmenlere, 2017 bahar döneminde Türkçe öğreten 
524 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin tamamına veri toplama araçlarının yer aldığı formlar 
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dağıtılmıştır. Dağıtılan formlardan geriye dönen 463 form arasından hatalı doldurulanlar elendiğinde 
geriye 430 form kalmıştır. Katılımcılara ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Katılımcılara Ait Tanımlayıcı İstatistikler

Etken Değişken Frekans (f ) Yüzde (%)

Cinsiyet
Erkek 211 49.1
Kadın 219 50.9

Kıdem

1 yıl 290 67.4
2 yıl 50 11.6
3 yıl 31 7.2
4 yıl 19 4.4

5-15 yıl 24 5.6
Belirtmeyen 16 3.7

Branş

Sınıf 259 60.2
Türkçe 77 17.9

Edebiyat 94 21.9

Yabancı Dil Düzeyi

Başlangıç 243 56.5
Orta 176 40.9
İleri 11 2.6

Anadil

Türkçe 293 68.1
Kürtçe 111 25.8
Zazaca 14 3.3
Arapça 7 1.6

Belirtmeyen 5 1.2

Daha Önce Yabancılara Türkçe 
Öğretmiş mi?

Evet 58 13.5
Hayır 372 86.5

Katılımcılardan 211 kişi (%49.1) erkek, 219 kişi (%50.9) kadındır. Kıdem bakımından katılımcıla-
rın çoğu (n=290, %67.4) sadece bir yıllık deneyime sahiptir. Sınıf öğretmenliği mezunu olanlar önemli 
bir paya sahiptirler (n=259, %60.2). Katılımcıların yarısından fazlası (n=243, %56.5) başlangıç düze-
yinde bir yabancı dil bildiklerini belirtirken büyük çoğunluğun (n=293, %68.1) anadilinin Türkçe ol-
duğu ve daha önce yabancılara Türkçe öğretmedikleri (n=372, %86.5) belirlenmiştir.

Veri Toplama Araçları

Öğretmenlerden veriler, iş tatmini, psikolojik sağlamlık, tükenmişlik ve örgütsel bağlılık ölçekleriyle 
cinsiyet, kıdem, branş, yabancı dil düzeyi, anadil ve daha önce yabancılara Türkçe öğretimi demogra-
fik değişkenlerinden oluşan bir form aracılığıyla toplanmıştır.

İş Tatmini Ölçeği

Araştırmada kullanılan iş tatmini ölçeği, Agho, Price ve Mueller (1992) tarafından geliştirilen 6 
maddeli, tek boyutlu ve beşli Likert tipi bir ölçektir. İngilizce dilinde geliştirilen ölçek bu çalışma kap-
samında yazarlar tarafından Türkçeye uyarlanarak kullanılmıştır. Bu amaçla alan ve dil uzmanlarının yer 
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aldığı bir çeviri ekibi kurulmuştur. Türkçeye çevrilen maddeler İngilizceye tekrar çevrilmiş ve uzman-
lar arasında yüksek düzeyde uyuşum sağlanması dikkate alınmıştır. Madde-toplam korelasyonu düşük 
(r<.30) olan bir madde elendiğinde geriye kalan 5 maddenin ölçeğin özgün tek boyutlu yapısını koru-
duğu, en çok olabilirlik yöntemiyle yapılan doğrulayıcı faktör analiziyle Hu ve Bentler’e (1999) göre 
uyumlu indeks değerlerinin elde edilmesiyle anlaşılmıştır (χ2/sd=3.30, p=.006, AGFI=.91, GFI=.97, 
CFI=.96, IFI=.96). Ölçeğin bu araştırmada toplanan verilerle hesaplanan güvenirlik katsayısı α=.78 ve 
açıkladığı toplam varyans %45.37 olarak bulunmuştur.

Psikolojik Sağlamlık Ölçeği

Araştırmada kullanılan psikolojik sağlamlık ölçeği, Smith ve diğerleri (2008) tarafından geliştirilmiş 
Doğan (2015) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Beşli Likert tipinde 6 maddeye sahiptir. Tek faktörlü-
dür. Uyarlama aşamasında hesaplanan güvenirlik katsayısı α=.83, uyum indeksleri χ2/sd=1,83, NFI=0.99, 
NNFI=0.99, CFI=0.99, IFI=0.99, RFI=0.97, GFI=0.99, AGFI=0.96, RMSEA=0.05, SRMR=0.03 ve 
açıklanan toplam varyans %54 olarak bulunmuştur (Doğan, 2015). Ölçeğin bu araştırmada toplanan 
verilerle hesaplanan güvenirlik katsayısı α=.83 olarak hesaplanmıştır.

Tükenmişlik Ölçeği

Araştırmada kullanılan tükenmişlik ölçeği, Pines (2005) tarafından geliştirilmiş, Tümkaya, Çam ve 
Çavuşoğlu (2009) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek, yedili Likert tipinde 10 adet maddeden 
oluşmaktadır. Uyarlama aşamasında hesaplanan güvenirlik katsayısı α=.91 ve açıklanan toplam varyans 
%55 olarak bulunmuştur (Tümkaya, Çam ve Çavuşoğlu, 2009). Tek faktörlü olan ölçeğin bu çalışma-
nın verileriyle hesaplanan Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı α=.89 olarak hesaplanmıştır.

Örgütsel Bağlılık Ölçeği

Araştırmada kullanılan örgütsel bağlılık ölçeği, Meyer, Allen ve Smith (1993) tarafından geliştiril-
miş ve Wasti (2003) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek, her boyutunda 6 madde olmak üzere 
toplamda 18 maddeden ve 3 boyuttan oluşan yedili Likert tipinde bir ölçektir. Uyarlama aşamasında 
boyutların hesaplanan güvenirlik katsayıları α=.79, α=.75 ve α=.58 olarak bulunmuştur (Wasti, 2003). 
Ölçeğin alt boyutları duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve devam bağlılığı isimlerini taşımaktadır. Bu 
araştırmada alt boyutlara ilişkin Cronbach alfa güvenirlik katsayıları duygusal bağlılık için α=.76, nor-
matif bağlılık için α=.74 ve devam bağlılığı için α=.68 olarak bulunmuştur.

Verilerin Analizi

İlk araştırma sorusunu yanıtlayabilmek için boyutların ortalamaları, standart sapmaları ve ortala-
maların Likert aralıklarında karşılık gelen düzeyleri hesaplanmıştır. İkinci araştırma sorusunu yanıtla-
yabilmek için boyutlar arasındaki ilişkiler Pearson momentler çarpımı korelasyonu ile hesaplanmıştır. 
Üçüncü ve dördüncü araştırma sorularını yanıtlayabilmek için yapısal eşitlik analizi yapılmıştır.

Bulgular

İş tatmini, psikolojik sağlamlık, tükenmişlik ve örgütsel bağlılığın düzeylerine ait bulgular Tablo 
2’de sunulmuştur.
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Tablo 2. İş Tatmini, Psikolojik Sağlamlık, Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılığın Düzeyleri

X SS Düzey

İş Tatmini 3.99 .60 Çok (4/5)

Psikolojik Sağlamlık 3.83 .70 Çok (4/5)

Tükenmişlik 2.64 .95 Neredeyse hiç (2/7)

Örgütsel Bağlılık 4.96 .83 Sık (5/7)

Katılımcıların iş tatmini ortalaması (X=3.99, SS=.60) ile psikolojik sağlamlık ortalamaları (X=3.83, 
SS=.70) “çok” düzeyindedir. Algılanan tükenmişlik ortalaması (X=2.64, SS=.95) ise “neredeyse hiç” dü-
zeyinde bulunmuştur. Son olarak katılımcıların örgütsel bağlılıklarının ortalamasının (X=4.96, SS=.83) 
“sık” düzeyinde olduğu belirlenmiştir.

İş tatmini, psikolojik sağlamlık, tükenmişlik ve örgütsel bağlılık arasındaki korelasyonlar Tablo 3’de 
sunulmuştur.

Tablo 3. İş Tatmini, Psikolojik Sağlamlık, Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki Korelasyonlar

İş Tatmini Psikolojik Sağlamlık Tükenmişlik

Psikolojik Sağlamlık .25*

Tükenmişlik -.45* -.46*

Örgütsel Bağlılık .46* .18* -.36*

*p< .001

Psikolojik sağlamlığın, iş tatmini (r=.25, p<.001) ve örgütsel bağlılıkla (r=.18, p<.001) olan ilişki-
lerinin çok zayıf olduğu saptanmıştır. Tükenmişliğin iş tatmini (r=-.45, p<.001), psikolojik sağlamlık 
(r=-.46, p<.001) ve örgütsel bağlılıkla (r=-.36, p<.001) olan ilişkilerinin ise ters yönlü ve zayıf olduğu 
belirlenmiştir. Örgütsel bağlılıkla iş tatmini arasında ise zayıf bir ilişkinin (r=.46, p<.001) olduğu bu-
lunmuştur.

Hipoteze konu olan iş tatmini, psikolojik sağlamlık, tükenmişlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki-
ler yapısal eşitlik modeli kurularak incelendiğinde elde edilen uyum endeksleri Tablo 4’de sunulmuştur.

Tablo 4. Modele Ait Uyum Endeksleri

Uyum Endeksleri
Mükemmel Uyum 

Aralıkları*
Kabul Edilebilir 

Uyum Aralıkları*
Bulunan 
Değerler

Sonuç

X2/sd 0 ≤ X2/sd ≤ 2 2 ≤ X2/sd ≤ 3 3.0 Kabul Edilebilir Uyum

GFI .95 ≤ GFI ≤ 1.00 .80 ≤ GFI ≤ 95 .89 Kabul Edilebilir Uyum

CFI .95 ≤ CFI ≤ 1.00 .90 ≤ CFI ≤ .95 .91 Kabul Edilebilir Uyum

IFI .95 ≤ IFI ≤ 1.00 .90 ≤ IFI ≤ .95 .91 Kabul Edilebilir Uyum

RMSEA .00 ≤ RMSEA ≤ .05 .05≤ RMSEA ≤.08 .07 Kabul Edilebilir Uyum

RMR .00 ≤ RMR ≤ .05 .05 ≤ RMR ≤ .10 .07 Kabul Edilebilir Uyum

* Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2014; Hu ve Bentler, 1999.
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Hipotezin kabul edilmesi modelin verilerle uyumlu olmasına bağlı olduğundan Tablo 4’de sunulan 
uyum endekslerinin değerleri kıstas sayılmıştır. Uyum endeksleri alan yazında belirtilen kabul edilebilir 
aralıklarda bulunduğundan kurulan model verilerle uyumlu kabul edilmiştir. Dolayısıyla araştırma hi-
potezi kabul edilmiştir. Kurulan yapısal eşitlik modeli ise basitleştirilerek Şekil 1’de belirtilmiştir.

Şekil 1. Yapısal Eşitlik Modeli

Standartlaştırılmış regresyon katsayıları incelendiğinde psikolojik sağlamlığın tükenmişliği ters yönlü 
ve orta düzeyde (β=-.55), tükenmişliğin iş tatminini ters yönlü ve orta düzeyde (β=-.61), iş tatmininin 
örgütsel bağlılığı yüksek düzeyde (β=.72) etkilediği belirlenmiştir. Dolayısıyla psikolojik sağlamlıkları 
yüksek olan öğretmenlerin daha az tükenmişlik yaşayacağı, daha az tükenmişlik yaşayan öğretmenle-
rin iş tatminlerinin yüksek olacağı ve yüksek iş tatmininin örgütsel bağlılığı artıracağı iddia edilebilir.

Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Katılımcıların psikolojik sağlamlıklarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç Türkiye’de yapı-
lan önceki araştırma sonuçlarıyla tutarlıdır (Hoşoğlu, Kodaz, Bingöl ve Batık, 2018; Izgar ve Irmak, 
2015). Psikolojik sağlamlığı yüksek öğretmenlerin olumsuz durumlarda kendilerini toparlayarak ortama 
uyum sağladıkları ve mesleği bırakma eğilimlerinin daha az olduğu belirtilmektedir (Day ve Gu, 2009; 
Howard ve Johnson, 2004). Öz yeterlik (Bobek, 2002), bilinçli kariyer planlaması (Sumsion, 2004) ve 
başa çıkma stratejilerine sahip (Sharplin, O’Neill ve Chapman, 2011) öğretmenlerin psikolojik sağlam-
lıklarının yüksek olduğu ve daha az tükenmişlik yaşadıkları ifade edilmektedir (Chang, 2009).

Katılımcıların neredeyse hiç tükenmişlik yaşamadığı belirlenmiştir. Benzer sonuçlara önceki araş-
tırmalarda da ulaşılmıştır (Bozkuş, 2017; Savaş, Bozgeyik ve Eser, 2014). Katılımcıların psikolojik sağ-
lamlıklarının yüksek olması daha az tükenmişlik yaşanmasını sağlamış olabilir (Chang, 2009). Kıdem-
leri az olan katılımcıların meslekte yeni olmaları da örgütte tükenmişlik yaşamalarına yetecek kadar 
zaman geçirmelerini engellemiş olabilir. Daha az tükenmişlik yaşayan öğretmenlerin işlerini daha iyi 
yaparak öğrencilerin daha iyi öğrenmelerine katkıda bulunabilirler. Ayrıca tükenmişliğin nedenlerinden 
biri olan stresin az yaşanması öğrenci başarısını olumlu etkilemektedir (Caprara, Barbaranelli, Steca ve 
Malone, 2006).

Katılımcıların işlerinden tatmin oldukları belirlenmiştir. Bu sonuç daha önceki araştırmalarla tutar-
lıdır (Boyacı, Karacabey ve Bozkuş, 2018; Yılmaz, 2012). Bazı araştırmalarda ise öğretmenlerin işlerinde 
yeterince tatmin olmadıkları belirlenmiştir (Karaköse ve Kocabaş, 2006; Taşdan ve Tiryaki, 2010). Öğ-
retmenlerin işlerinden tatmin olmalarını sağlayan birçok değişken bulunmaktadır (Bishay, 1996; Gün-
bayı, 2001). Küçük ve orta büyüklükteki kurumlarda çalışanların iş tatminlerinin daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir (Chiang ve Wang, 2008; Rowden, 2002). Katılımcıların eğitim verdikleri kurumların kü-
çük olması iş tatmininin sağlanmasında rol oynamış olabilir. Çalışanların deneyimleri arttıkça iş tatmin-
lerinin de arttığı belirlenmiştir (Öztürk ve Özdemir, 2003). Katılımcıların büyük çoğunluğunun de-
neyimsiz olmasına rağmen iş tatminlerinin yüksek olması olumlu karşılanabilir. Çünkü öğretmenlerin 
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işlerinden tatmin olmaları öğretim performanslarını olumlu etkilemektedir (Judge, Thoresen, Bono ve 
Patton, 2001; Lee, 2010; Ololube, 2006). Katılımcıların tükenmişlik yaşamamaları iş tatmininin sağ-
lanmasında rol oynamış olabilir.

Katılımcıların örgütlerine bağlı oldukları belirlenmiştir. Bu sonuç Türkiye’de yürütülen benzer araş-
tırmaların sonuçlarıyla tutarlıdır (Karataş ve Güleş, 2010; Serin ve Buluç, 2012; Sezgin, 2010). Katı-
lımcıların çoğunun deneyimsiz olması ve öğretmen atamalarının zorlaşması mevcut örgütlerine bağlı 
olmalarını kolaylaştırmış olabilir. Çünkü çalışanın işini kaybetmesi sonucu uğrayacağı zararlar hesaba 
katılarak örgütsel bağlılık artabilmektedir (Bayram, 2005). Katılımcıların işlerinden tatmin olmaları da 
örgütlerine olan bağlılıklarını artırmış olabilir.

Psikolojik sağlamlığın, iş tatminiyle olan ilişkilerinin çok zayıf olduğu saptanmıştır. İlgili alanya-
zında psikolojik sağlamlık ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi inceleyen yurtiçi ve yurtdışında yapılmış bir-
çok çalışma bulunmaktadır (Biçkes vd., 2014; Chitra ve Karunanidhi, 2013; Çetin ve Basım, 2011; 
Erkuş ve Fındıklı, 2013; Lumanlan, 2013; Youssef ve Luthans, 2007). Ancak yapılan bazı çalışmalarda 
psikolojik sağlamlık ile iş tatmini arasında ilişki saptanamamıştır (Luthans vd.,2007). İlgili alanyazın-
daki araştırmaların sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, psikolojik sağlamlık ile iş tatmini ara-
sındaki ilişkinin anlamlı ve olumlu yönde olduğu söylenebilir (Batan ve Ayten, 2015; Rani ve Midha, 
2014; Smith ve Smith, 2015; Tümlü ve Recepoğlu, 2013; Youngblom vd., 2014). Dolayısıyla psikolo-
jik sağlamlığın artmasıyla iş tatmininin de artabileceği söylenebilir.

Psikolojik sağlamlığın, örgütsel bağlılıkla olan ilişkilerinin çok zayıf olduğu saptanmıştır. Hızla deği-
şen bir ortamda ve bu değişen koşullara ayak uydurmak zorunda olan örgütlerin giderek rekabet içinde 
olduğu bir iş ortamında ayakta kalabilmek için en önemli unsur çalışanlardır. Davranış geliştirme sü-
reçlerinden ya da davranışlarından kaynaklanan ihtiyaçlar olarak ifade edilebilecek bağlılık kavramı hem 
örgütler hem de çalışanlar ile ilişkilendirilmektedir. Örgütsel bağlılık olarak tanımlanan bu ilişki; çalışa-
nın doğru koşullar altında bir örgütte çalışması, o örgütte işe devam etme eğilimi ve örgüte karşı olumlu 
davranışlar geliştirmesidir. Bu bağlamda, örgütsel bağlılığı etkileyen faktörlerden biri de psikolojik sağ-
lamlıktır (Çetin ve Basım, 2011; Luthans ve Jensen, 2005; Youssef ve Luthans, 2007). Olumlu örgüt-
sel davranış bağlamında değerlendirilen psikolojik sağlamlığın çalışanların iş ortamında maruz kaldıkları 
stresi azaltmasına yardımcı olduğu saptanmıştır (Coutu, 2002; Luthar, 1991; Luthans, 2002; Masten 
ve Reed, 2002). Örgütsel bağlılık ya da psikolojik sağlamlık etkilerinden birinin, her ikisinin eksik ya 
da yetersiz olması durumunda, çalışan bağlı olduğu örgütte daha fazla etkinlik göstermek istemeyebilir 
ya da hizmet verdiği örgütteki işinden ayrılma niyetinde olabilir (Yelboğa, 2006).

Tükenmişliğin iş tatmini, psikolojik sağlamlık ve örgütsel bağlılıkla olan ilişkilerinin ters yönlü ve 
zayıf olduğu belirlenmiştir. Alanyazında psikolojik sağlamlık ile tükenmişlik arasında zıt bir ilişkinin 
olduğu görülmektedir. Psikolojik sağlamlık, olumsuz durumların üstesinden gelme süreci olup, çalışan-
ların psikolojik sağlamlığının yüksek olmasının tükenmişlik düzeyini azalttığı savunulmuştur. Konuyla 
ilgili yapılan çalışmalarda, yüksek psikolojik sağlamlığı olan çalışanların, duygusal tükenmişlik düzey-
lerinin düşük olduğu belirtilmiştir (Azeem, 2010; Collins, 1996; Kaçmaz, 2005; Maddi, 1987; Mark, 
Pierce ve Molloy, 1990; Yalçın, 2013).

Bir örgütün başarısı, çalışanlarının gösterdiği yüksek performans düzeyine bağlı olduğundan, ör-
gütlerin yüksek performans seviyesine ulaşılmasında tükenmişliği artıran unsurları kaldırmak ve çalı-
şanların iş tatmini düzeyini arttırmak önemlidir. İlgili alanyazında iş tatmini ve tükenmişlik alt boyut-
ları arasındaki ilişki incelenmiş olup, duyarsızlaşma ve duygusal tükenmenin iş tatmini ile ters yönde, 
kişisel başarı ile ise olumlu yönde ilişkili olduğu saptanmıştır (Çalışkan, 2005; Gençay, 2007; Karaali-
oğlu, 2015; Özyurt vd., 2006; Piko, 2006; Ulucan vd., 2014).
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Yurtiçinde ve yurtdışında yapılan çalışmalarda, tükenmişlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi 
ele alan az sayıda araştırma bulunmuştur. İncelenen araştırmalarda tükenmişlik ile örgütsel bağlılık dü-
zeyi arasında ters yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Chen ve Chen, 2008; Güneş, Bayraktaroğlu 
ve Özen, 2009; Kervancı, 2013; Meydan vd., 2011). Dolayısıyla tükenmişliğin azalmasıyla beraber ör-
gütsel bağlılığın artabileceği öne sürülebilir.

Araştırma sonucunda örgütsel bağlılıkla iş tatmini arasında ise zayıf bir ilişkinin olduğu bulun-
muştur. İş tatmini ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalarda, bu iki kavram ara-
sında olumlu bir ilişki olduğu sonucuna varılmış olup; bu iki kavram arasındaki ilişki, dört farklı mo-
delle karşılaştırılmıştır (Dağdeviren, 2007). Bunlar; iş tatmini örgütsel bağlılığa yol açar (Aktay, 2010), 
örgütsel bağlılık iş tatmine yol açar (Türkoğlu, 2011), iş tatmini ve örgütsel bağlılığın her ikisi birbi-
rine neden olur (Çelik-Keleş, 2006) ve örgütsel bağlılık ile iş tatmini arasında bir ilişki bulunmayabi-
lir (Güner, 2007) şeklindedir. Bu araştırmayla iş tatmininin örgütsel bağlılığı sağladığı yönündeki ön-
ceki bulgular desteklenmektedir (Mak ve Sockel, 2001; Top, Tarcan, Tekingündüz ve Hikmet, 2013).

Bu araştırmanın sonuçları özetlenirse, psikolojik sağlamlıkları yüksek olan öğretmenlerin daha az 
tükenmişlik yaşayacağı, daha az tükenmişlik yaşayan öğretmenlerin iş tatminlerinin yüksek olacağı ve 
yüksek iş tatmininin örgütsel bağlılığı artıracağı iddia edilebilir. İlgili alanyazın incelendiğinde, iş tat-
mini, psikolojik sağlamlık, tükenmişlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin birlikte ele alındığı bir 
araştırmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda, bu dört kavram arasındaki ilişkinin incelendiği bu araştır-
mada kavramlarla ilgili ampirik bulgular sunmakta olduğundan, ilgili alanda yapılacak araştırmaların 
temelini oluşturacağı düşünülmektedir.

Öğretmenlerin psikolojik sağlamlıklarının nasıl artırılabileceğine yönelik kaynaklar sınırlıdır (Mans-
field, Beltman, Price ve McConney, 2012). Öğretmenlerin iş yükleri, coğrafi soyutlanmışlıkları ve iş-a-
ile dengesizliklerinin azaltılması (Fleet, Kitson, Cassady ve Hughes, 2007) ile hizmet öncesi eğitimde 
saha uygulamalarının artırılması (Sinclair, 2008; Yost, 2006) önerilmektedir. Psikolojik sağlamlıkları 
yüksek olan öğretmenlerin daha az tükenmişlik yaşayabilecekleri, iş tatminlerinin ve örgütsel bağlılık-
larının yüksek olabileceği belirlendiğinden göçmen eğitimi gibi hassas bir alanda hizmet verecek eğiti-
cilerin psikolojik sağlamlıkları yüksek olan adaylar arasından seçilmeleri önerilebilir.
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