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Öz 

Bu araştırmada zorlu eğitim sürecinde en büyük görevi üstlenen öğretmenlerin mutluluk ile psikolojik sağlamlık 
düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenerek iki değişken arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma 
ilişkisel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklem grubunu Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde farklı 
liselerde görev yapan 218’i kadın, 118’i erkek olmak üzere 336 öğretmen oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, Hills ve Argyle 
(2002) tarafından geliştirilen, Doğan ve Çötok (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan Mutluluk Ölçeği ile Smith ve ark. (2008) tarafından 
geliştirilen, Doğan (2015) tarafından Türkçe’ ye uyarlanma çalışmaları yapılan Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin 
normal dağılımı nedeniyle parametrik testler uygulanılmıştır. Farklılığın yönünün belirlenmesi için ise Bonferonni ve Tamhane 
testlerinden faydalanılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin mutluluk ile psikolojik sağlamlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için 
Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre 
öğretmenlerin mutluluk ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin orta sevinin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin mutluluk ve 
psikolojik sağlamlık düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin mutluluk düzeylerinin yaş göre 
farklılaştığı gözlenirken, psikolojik sağlamlık ile yaş arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Öğretmenlerin spor, egzersiz ya da 
fiziksel aktivite yapma durumları ile mutluluk ve psikolojik sağlamlık arasındaki karşılaştırmada spor, egzersiz ya da fiziksel aktivite 
yapanların lehine anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Benzer şekilde sosyal aktivitelere katılan öğretmenler ile mutluluk ve psikolojik 
sağlamlık arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin mutluluk ve psikolojik sağlamlık düzeyleri ile günlük hayatta 
kendini tanımlama durumları arasında huzurlu olduğunu ifade eden öğretmenler lehine anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Sonuç 
olarak öğretmenlerin mutluluk düzeyleri ile psikolojik sağlamlık düzeyleri arasında orta düzeyde ve pozitif yönde ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. Bu durumda öğretmenlerin mutluluk düzeyleri arttıkça psikolojik sağlamlık düzeyleri de artmaktadır. Ya da psikolojik 
sağlamlık düzeyleri arttıkça mutluluk düzeyleri de artmaktadır. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda öğretmenlerin mutluluk 
düzeylerinin psikolojik sağlamlık düzeylerini yordadığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sağlamlık, Mutluluk, Öğretmen. 

 

Abstract 

In this study, it is aimed to determine the relationship between the two variables by examining the happiness and 
psychological resilience levels of teachers who have the biggest task in the difficult education process in terms of different variables. 
This study is a descriptive research in relational survey model. The sample group of the study consisted of 336 teachers, 218 female, and 
118 male, working in different high schools in the Mediterranean, Aegean, and Marmara regions. As a data collection tool, "Happiness 
Scale" developed by Hills and Argyle (2002) and adapted to Turkish by Doğan and Çötok (2011), and Smith et al. "The Brief 
Psychological Resilience Scale" developed by (2008) and adapted to Turkish by Doğan (2015) was used. Parametric tests were applied 
due to the normal distribution of the data. Bonferonni and Tamhane tests were used to determine the direction of the difference. Also, 
the Pearson Correlation analysis was used to determine the relationship between teachers' happiness and psychological resilience. The 
significance level was determined as .05. According to the findings obtained in the study, it was determined that the happiness and 
psychological resilience levels of the teachers were above the middle level. It was determined that the happiness and psychological 
resilience levels of teachers did not differ according to gender. While it was observed that teachers' happiness levels differed according 
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to age, it was observed that there was no significant difference between psychological resilience and age. It was observed that there was 
a significant difference in favor of those who do sports, exercise, or physical activity in the comparison between the teachers' state of 
doing sports, exercise or physical activity, and happiness and psychological resilience. Similarly, it was determined that there is a 
significant difference between teachers participating in social activities and happiness and psychological resilience. It has been 
determined that there is a significant difference between the happiness and psychological resilience levels of the teachers and their self-
definition in daily life in favor of the teachers who stated that they are peaceful. As a result, it has been determined that there are a 
medium-level and positive relationship between teachers' happiness levels and their psychological resilience. In other words, as the 
happiness levels of teachers increase, their psychological resilience also increases. Or, as psychological resilience increases, their 
happiness levels also increase. In line with these results, it can be said that teachers' happiness levels predicted their psychological 
resilience. 

Keywords: Psychological Resilience, Happiness, Teacher. 

 

 

 

 

1. Giriş 
Tarih boyunca insanlar için en önemli konulardan biri mutluluk olmuştur. Antikçağ filozofları gibi 

günümüz psikologları ve gurupları da mutluluğa ilişkin çeşitli görüş, tavsiye veya reçeteler ile insanların 
karşılarına çıkmaktadırlar. 

İnsanoğlu varoluşundan bu yana mutluluğu anlamaya, tanımlamaya, yakalamaya ve yaşamaya 
çalışmıştır. Filozoflar mutluluğu insan eylemlerinin en yüksek ve nihai güdüleyicisi olarak görmüşlerdir. 
Mutlu yaşamın nasıl olacağıyla ilgili düşünürlerin ortaya koyduğu başlıca görüşler vardır (Güdü 
Demirbulat ve Avcıkurt, 2015, 79-80).  

Günlük hayatta sık kullanılmasından dolayı açıklanması basit gibi görünen mutluluk, aslında 
oldukça geniş ve açıklaması hayli zor bir kavramdır. Çoğu zaman yerine neşe, huzur, heyecan ve memnun 
olma gibi sözcükler mutluluğu yansıtıyor gibi görünse de, bu sözcükler tam olarak mutluluk kavramını 
tanımlamada yeterli değildir (Marar, 2004, akt. Özgün ve arkadaşları, 2017, 85-87). 

Bireyin, genel olarak, güven, neşe, sevinç, umut gibi olumlu duyguları sık yaşaması; öfke, nefret, 
kaygı, korku, umutsuzluk, üzüntü gibi olumsuz duyguları görece daha az yaşaması ve evlilik, iş ya da sağlık 
gibi yaşam alanlarından doyum alması (memnuniyet duyması) mutluluğunun göstergesi olarak kabul 
edilmektedir (Eryılmaz, 2011, 45-47). 

Mutlu bir bireyin kendini iyi hissetmesi hem kendini, hem de takım arkadaşlarını etkiler ve böylece 
çok yönlü verim elde edilebilir. Mutluluk düzeyi yüksek olan sporcunun eş zamanlı olarak motivasyon 
düzeyi de yükselecek ve başarıya ulaşmasındaki önemli etkenler arasında yer alacaktır. Mutlu bir beyin 
zihinde güçlü bir motivasyon yaratır, motivasyonun yüksek olması ise sporcuyu başarıya ulaştırabilecektir. 

Mutluluk, “bilişsel (veya tutumsal), hedonistik, ruh hali ve karışık görüşlere dayalı çeşitli 
kategorizasyonlara sahiptir” (Brülde, 2007, 16-21). Bilişsel görüş üzerinde mutluluk, kişinin hayata karşı 
olumlu bir tutum sergilediği bilişsel bir durum olarak düşünülür. Hedonistik teoriye göre mutluluk, 
hoşnutsuzluktan ziyade tercih edilen memnuniyet dengesidir (Işık, 2013, 25). 

Mutlu insanların daha az mutlu insanlardan yaşam olaylarını yorumlamaları, değerlendirmeleri ve 
onlara tepkide bulunma biçimleri açısından farklılık gösterdikleri belirtilmiştir (Lyubomirsky, 2001, 240-
243). 

Genel olarak değerlendirildiğinde, öznel iyi olma birbiri ile ilişkili fakat bağımsız olan üç değişken 
ile açıklanmaktadır, bunlar olumlu duygunun göreceli varlığı, olumsuz duygunun yokluğu ve yasam 
doyumudur (Myers ve Diener, 1995, 12-16). İnsanlar birçok olumlu ve çok az olumsuz duygu hissettiğinde, 
ilgi çekici aktivelerde bulunduklarında, birçok sevinç ve çok az acı yasadıklarında ve yaşamlarından 
memnun olduklarında yüksek bir öznel iyi olma yasamaktadırlar (Diener, 2000, 421-426). 

Bireyin yaşadığı bir zorluk karşısında sağlıklı şekilde bu olay ya da durumun üstesinden gelmesi ve 
hayatına devam edebilmesi önemli bir özelliktir (Ungar, 2006 akt. Tufan, 2019, 4). Bireylerin yaşama uyum 
sağlama ve psikolojik ihtiyaçları incelenirken, psikolojik sağlamlığın önemli bir unsur olduğu 
görülmektedir. 

Welford, (2013) araştırmalarda, insanın hayattaki zorluklarla karşılaştığında daha sağlam ve daha 
mutlu olmasına katkıda bulunan durumun kişinin kendisine karşı daha fazla “anlayışlı” olması olarak 
gösterildiğini ifade etmiştir. 

Psikolojik sağlamlık kavramı literatürde ilk olarak Block tarafından kullanılmıştır. Block psikolojik 
sağlamlığı, olumsuz olaylarla başa çıkabilme becerisi ve uyuma yönelik süreç olarak tanımlamıştır (Block, 
1950‟den akt. Karaırmak, 2006, 130-131). 
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Werner (1984, 69-71), psikolojik olarak sağlam bireylerin özelliklerini, aile üyeleri ve çevresiyle 
pozitif ilişkiler kurabilen, yaşama pozitif bakabilen, problem çözme yeteneğine sahip bireyler olarak 
bildirmiştir. Garmezy (1993, 128-131), iç denetimli, yüksek sosyal beceri düzeyleri ve benlik saygıları olan 
empati kurabilen bireyler olarak tanımlar. (Oktan, Odacı ve Çelik, 2014; akt. Damran Akyıldırım, 2017,16-18) 

Grotberg (1995) göre psikolojik sağlamlık, yaşamımızdaki zorluklarla karşılaşmayı, bu zorlukların 
üstesinden gelebilmeyi ve hatta bu zorlukların arasından daha da güçlü bir şekilde çıkmayı sağlayan, 
insanın sahip olduğu bir yeterliliktir. 

Bir başka tanımla psikolojik sağlamlık, stres yaratan bir durum içinde kaldığında, bu durumun 
olumsuz etkilerinden en alt düzeyde etkilenmesi, psikolojik rahatsızlıklara sebep olabilecek olumsuzluklara 
karşı direnç geliştirerek iyilik halinin sürdürebilmesi yeteneğidir (Kurt, 2011, 65). 

Psikolojik sağlamlık, farklılığın veya zorlukların güçlü bir şekilde mücadele edebilme becerisi 
şeklinde açıklanmaktadır (Terzi, 2008, 298-302).  

Hausser ve Allen’da (2006) benzer biçimde, psikolojik sağlamlığı, şiddetli bir zorluk karşısında 
beklenmedik uyum gösterme becerisi olarak ifade etmektedir. 

Ayrıca, zorlu ve şiddetli durumlarla karşılaşıldığında kararlı davranma, sorumluluk alma ve 
kapasite arasındaki ilişkiyi dengeleyerek hareket etme ve olaydan sonra zihinsel, sosyal ve fiziksel olarak 
toparlanma becerisi olarak tanımlanmaktadır (Bogaerts, 2013, 1-7). 

Araştırmalar sonucunda psikolojik sağlamlıkla ilgili elde edilen bulgulara bakıldığında zorlamalı 
yaşam sonucunda bu zorlu yaşama uyum sağlama veya zorlu yaşamla baş etme şeklinde faktörlerin temelde 
yer aldığı görülür. 

Ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde ‘resilience’ kavramı değişik isimlerde ve tanımlarda 
geçmiştir. “Resilience” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak bazı araştırmalarda “psikolojik sağlamlık” 
teriminin kullanıldığı görülmektedir (Karaırmak, 2007, 8-11; Aydın, 2010, 40-44).  

Psikolojik sağlamlık, beceriler ve hayal kırıklığından, bireyleri güçlüklere ve zorluklara adapte eden 
davranış, engellerden veya stresten kurtaran bir yetenektir (Bulthuis, 2008; Kearney, 2010). 

Psikolojik sağlamlık, hayat boyunca karşılaşılan sıkıntılara ve stres yaratan olaylara karşın bireyin 
bu sıkıntılara ve stres yaratan durumlara dayanabilme, karşı koyabilme ve normal yaşantısını sürdürebilme 
galibiyeti şeklinde tanımlanmıştır (Mandleco ve Peery, 2000, 101-107). 

Psikolojik sağlamlık kavramı, olumsuz yaşantılar karşısında güçlü kalabilmek konusunda güncel ve 
önem taşıyan bir konu olarak göze çarpmaktadır (Özer, 2016, 594-595).  

Luthar ve Cichetti (2000), psikolojik sağlamlığı; yüksek risk durumu veya kronik stres, zorluk veya 
travma deneyimi olmasına rağmen, pozitif uyumun dinamik süreci olarak isimlendirmiştir. Psikolojik 
sağlamlık, zorlu yaşantılarda, bireyin ruhsal sağlığını koruması ve amaçlarına ulaşmasında etkili bir kişisel 
yeterlilik olarak görülmektedir (Ungar,2008; akt. Özer, 2016, 593-596). 

Kahvecioğlu (2016, 29-35) psikolojik sağlamlığı çevresel şartların bireyi zorlamasına, bireyin 
problemler yaşamasına, riskli durumlarla karşılaşmasına veya karşılaşma olasılığının yüksek olmasına 
rağmen onun bu zorluklardan sağlıklı bir şekilde çıkabildiğini gösteren bir kapasite olarak tanımlamaktadır. 
Bolat’a (2013, 11-27) göre psikolojik sağlamlık, bireylerin yaşamlarındaki zorluklarla mücadele 
edebilmelerini sağlayan önemli bir kişilik özelliğidir. Bazı araştırmacılara göre ise psikolojik sağlamlık bir 
kişilik özelliği olmaktan daha çok, yaşamı tehdit eden şartlar altında bireyin olumlu uyumunu korumasıyla 
ilgili olan dinamik bir gelişimdir (Şavur, 2012, 22-24). 

Bu araştırma da literatüre katkı sağlaması açısından farklı liselerde görev yapan öğretmenlerin 
mutluluk ve psikolojik sağlamlık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve farklı değişkenler açısından 
analitik bir incelenmesinin yapılması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında aşağıda belirtilen alt 
problemlere cevap aranmıştır:  

• Öğretmenlerin mutluluk ve psikolojik sağlamlık düzeyleri nedir?  
• Öğretmenlerin mutluluk ve psikolojik sağlamlık düzeylerine ilişkin algılarının cinsiyet, yaş 

spor/egzersiz/fiziksel aktivite yapma durumu, sosyal aktivitelere katılma durumu, günlük hayatta 
kendinizi nasıl tanımlarsınız değişkenlerine göre anlamlı farklılık var mıdır?  

• Öğretmenlerin mutluluk ve psikolojik sağlamlık düzeyleri arasında ilişki var mıdır?  
 

2. Yöntem 
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2.1. Araştırma Modeli 
Bu araştırma mutluluk ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışmasından dolayı 

ilişkisel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. 
2.2. Araştırma Grubu 
Araştırmanın evrenini Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde görev yapan lise öğretmenleri 

oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 336 
öğretmen oluşturmuştur.  

2.3. Veri Toplama Araçları 
Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Oxford Mutluluk Ölçeği” ve “Kısa 

Psikolojik Sağlamlık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekler,  çevrim-içi anket yöntemi ile uygulanmıştır.  
2.3.1. Kişisel Bilgi Formu 

Araştırmacı tarafından öğretmenler hakkında bilgi toplamak amacıyla araştırmaya inceleme konusu 
olan cinsiyet, yaş, spor/egzersiz/fiziksel aktivite yapma durumu, sosyal aktivitelere katılma durumu ve 
günlük hayatta kendini tanımlama durumu gibi değişkenlerle ilgili sorulara yer verilmiştir. 

2.3.2. Oxford Mutluluk Ölçeği 

Mutluluğu ölçmek için Hills ve Argyle (2002) tarafından geliştirilmiş olan ölçek, Doğan ve Çötok 
(2011) tarafından Türkçe’ ye uyarlanmıştır. Tek boyuttan oluşan ölçek 7 madde ve 5’li likert tipinde 
derecelendirilmektedir. Ölçekte 1 ve 7. maddeleri tersten kodlanmaktadır. Ölçek "Tamamen Katılıyorum" (1) 
- "Hiç Katılmıyorum" (5) şeklinde cevaplanmaktadır.  Ölçekten alınan yüksek puan mutluluğun yüksek 
olduğunu göstermektedir. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .74 olarak tespit edilmiştir. Bu 
çalışmada ise ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .79 olarak bulunmuştur. 

2.3.3. Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği 

Psikolojik sağlamlığı ölçmek için Smith ve ark. (2008) tarafından geliştirilmiş olan ölçeğin Türkçe’ ye 
uyarlanma çalışmaları Doğan (2015) tarafından gerçekleştirilmiştir. 6 maddeden oluşan ölçek, 5’li Likert 
tipinde derecelendirilmiştir. Ölçek "Hiç uygun değil" (1) - "Tamamen Uygun" (5) şeklinde cevaplanmaktadır. 
Ölçekte 2, 4, ve 6. maddeler ters puanlanmaktadır. Ölçekten elde edilen yüksek puanlar, bireydeki psikolojik 
sağlamlık düzeyinin yüksekliğini belirtmektedir. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı .83 olarak tespit edilmiştir. Bu 
örneklem grubunda ise Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .85 olarak hesaplanmıştır. 

2.4. Verilerin Analizi 
Araştırmada elde edilen veriler SPSS.25 programında incelendi. verilerin analizinde tanımlayıcı 

istatistikler, ikili grup karşılaştırmalarında bağımsız gruplar için t testi, çoklu grupları karşılaştırmada tek 
yönlü varyans analizi ANOVA, mutluluk ile psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkiyi incelemek için 
korelasyon testi uygulandı. Ayrıca gruplar arasındaki farkın yönünü belirlemek için Bonferonni ve Tamhane 
testlerin faydalanıldı. Sonuçların yorumunda .05 anlamlılık düzeyi kullanılmıştır. 

 
3. Bulgular 
Araştırmaya katılım gösteren öğretmenlerin kişisel bilgilerine ait frekans ve yüzde dağılım analiz 

sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Öğretmenlerin kişisel bilgilerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları 

Değişkenler N f % 

Cinsiyet 
Kadın 218 64,9 
Erkek 118 35,1 

Yaş 

29 yaş ve altı 125 37,2 
30-34 yaş 48 14,3 
35-39 yaş 54 16,1 
40-44 yaş 47 14,0 
45 yaş ve üzeri 62 18,5 

Spor/egzersiz/fiziksel 
aktivite yapma durumu 

Evet 233 69,3 
Hayır 103 30,7 

Sosyal aktivitelere 
katılma durumu 

Evet 251 74,7 
Hayır 85 25,3 

Günlük hayatta 
kendinizi nasıl 
tanımlarsınız 

Sakin 166 49,4 
Huzurlu 70 20,8 
Stresli 83 24,7 
Agresif 17 5,1 
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Araştırmaya katılım gösteren öğretmenlerin cinsiyetlerine ilişkin veriler incelendiğinde katılımcıların 

%64.9’unu kadın, %35.1’ini ise erkek öğretmenlerden oluştuğu görülmektedir. Kadın öğretmenlerin erkek 
öğretmenlerden daha fazla katılım sağladığı görülmektedir. Yaş değişkenine ilişkin veriler incelendiğinde 
öğretmenlerin %37.2’sini 29 yaş ve altı, %14.3’ünü 30-34 yaş, %16.1’ini 35-39 yaş, %14,0’ünü 40-44 yaş, 
%18,5’ini ise 45 yaş ve üzerinin oluşturduğu görülmektedir. Öğretmenlerin spor, egzersiz ya da fiziksel 
aktivite yapma durumuna göre veriler incelendiğinde katılımcıların %69.3’ünün “evet”, %30.7’sinin ise 
“hayır” cevabını verdiği görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğunun spor, egzersiz ya da fiziksel aktivite 
yaptığı sonucuna ulaşılmaktadır. Sosyal aktivitelere katılma durumuna ilişkin veriler incelendiğinde 
öğretmenlerin %74.7’sinin sosyal aktivitelere katıldığı, %25.3’ünün ise sosyal aktivitelere katılmadığı 
görülmektedir. Öğretmenlerin sosyal aktivitelere katılım oranının yüksek olduğu söylenebilir. 
Öğretmenlerin günlük hayatta kendinizi nasıl tanımlarsınız sorusuna verdikleri cevaba göre veriler 
incelendiğinde ise katılımcıların %49.4’ünün sakin, %20.8’inin huzurlu, %24.7’sinin stresli, %5,1’inin ise 
agresif olduğu görülmektedir. Bu durumda öğretmenlerin çoğunun daha rahat bir yaşam sürdüğü 
söylenebilir. 

Araştırmaya katılım gösteren öğretmenlerin mutluluk ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin 
tanımlayıcı istatistiki analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Öğretmenlerin mutluluk ve psikolojik sağlamlık düzeyleri 

 N � SS 
Mutluluk 336 24,77 4,52 

Psikolojik Sağlamlık 336 20,15 4,41 

 
Tablo 1 incelendiğinde, 7 maddelik mutluluk ölçeğinde alınabilecek en yüksek puan 35, en düşük 

puan 7’dir. Bu çalışmada, katılımcıların tüm ölçekten aldığı ortalama puan 24,77 olarak bulunmuştur. Bu 
bağlamda, araştırmaya katılım sağlayan öğretmenlerin mutluluk düzeylerinin orta seviyenin üzerinde 
olduğu söylenebilir (X = 24,77; SD:4.52). Psikolojik sağlamlık ölçeğinden alınabilecek en yüksek puan 30, en 
düşük puan ise 6’dır. Katılımcıların tüm ölçekten aldıkları ortalama puan 20,15 olarak hesaplanmıştır. Bu 
durumda, katılımcıların psikolojik sağlamlık düzeylerinin de orta seviyenin üzerinde olduğu söylenebilir (X 
= 20,15; SD:4.41). 

 Araştırmaya katılım gösteren öğretmenlerin mutluluk ve psikolojik sağlamlık düzeyleri cinsiyet 
değişkenine göre incelenmiş ve analiz sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3: Öğretmenlerin mutluluk ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin cinsiyete göre t-testi analizi sonuçları 

 Cinsiyet N X Ss t p 

Mutluluk 
Kadın 218 24,6972 4,58409 

-,405 ,686 
Erkek 118 24,9068 4,41634 

Psikolojik Sağlamlık 
Kadın 218 19,9817 4,63304 

-,977 ,329 
Erkek 118 20,4746 3,98225 

      * p<0,05 

 
Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin mutluluk düzeylerinin cinsiyete göre puan ortalamaları 

arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Ancak erkeklerin puan ortalamalarının kadınlara oranla az 
farkla yüksek olduğu görülmüştür. Bu durumda erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre psikolojik 
sağlamlık düzeylerinin daha yüksek olduğu ve daha mutlu oldukları söylenebilir. 

Araştırmaya katılım gösteren öğretmenlerin mutluluk ve psikolojik sağlamlık düzeyleri yaş 
değişkenine göre incelenmiş ve analiz sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research 

Cilt: 13   Sayı: 73    Ekim  2020  &  Volume: 13    Issue: 73    October  2020      

 

- 625 - 
 

Tablo 4: Öğretmenlerin mutluluk ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin yaşa göre ANOVA analizi sonuçları 

 Yaş N X Ss F p Anlamlı Fark 

Mutluluk 

29 yaş ve altı 125 23,7040 4,72472 

3,714 ,006* 
1-4 
2-4 

30-34 yaş 48 25,2708 4,40860 
35-39 yaş 54 24,5370 4,74923 
40-44 yaş 47 25,8298 3,94152 
45 yaş ve üstü 62 25,9355 3,96654 

Psikolojik 
Sağlamlık 

29 yaş ve altı 125 19,7280 4,60605 

,994 ,411 - 
30-34 yaş 48 20,5208 4,95937 
35-39 yaş 54 19,6667 4,04689 
40-44 yaş 47 20,7021 3,60504 
45 yaş ve üstü 62 20,7419 4,43878 

      * p<0,05 
 

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin mutluluk düzeylerinin yaşa göre puan ortalamaları arasında 
(F= 3,714 p=,006) p<.05 anlamlılık düzeyinde 45 yaş ve üzerinde olan öğretmenlerin lehine anlamlı fark 
olduğu görülmüştür. Bu farklılığın yönünün (29 yaş ve altı) – (45 yaş ve üstü) ve (30-34 yaş) – (45 yaş ve 
üstü) şeklinde olduğu gözlemlenmiştir.  

Öğretmenlerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin yaşa göre puan ortalamaları arasında anlamlı fark 
olmadığı görülmüştür. Ancak yaş grupları arasında ortalama puanlar incelendiğinde 45 yaş ve üstünde olan 
öğretmenlerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin diğer yaş gurubundaki öğretmenlere oranla daha yüksek 
olduğu söylenebilir.  

Araştırmaya katılım gösteren öğretmenlerin mutluluk ve psikolojik sağlamlık düzeyleri spor, egzersiz 
ya da fiziksel aktivite yapma durumlarına göre incelenmiş ve analiz sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5: Öğretmenlerin mutluluk ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin spor, egzersiz ya da fiziksel aktivite yapma durumlarına göre t-
testi analiz sonuçları 

  
Spor/egzersiz/fiziksel 
aktivite yapma durumu 

N � Ss F p 

Mutluluk 
Evet 233 25,3133 4,47894 

3,359 ,001* 
Hayır 103 23,5437 4,39201 

Psikolojik Sağlamlık 
Evet 233 20,7210 4,21659 

3,598 ,000* 
Hayır 103 18,8738 4,60537 

      * p<0,05 

 
Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin mutluluk düzeylerinin spor, egzersiz ya da fiziksel aktivite 

yapma durumlarına göre puan ortalamaları arasında (t= 3,359 p=,001) p<.05 anlamlılık düzeyinde spor, 
egzersiz ya da fiziksel aktiviteden en az birini yapanların lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür.  Bu 
durumda spor, egzersiz ya da fiziksel aktivite yapan öğretmenlerin yapmayan öğretmenlere göre daha 
mutlu olduğu söylenebilir.  

Öğretmenlerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin spor, egzersiz ya da fiziksel aktivite yapma 
durumlarına göre puan ortalamaları arasında (t= 3,598 p=,000) p<.05 anlamlılık düzeyinde spor, egzersiz ya 
da fiziksel aktiviteden en az birini yapanların lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Bu bağlamda spor, 
egzersiz ya da fiziksel aktivite yapan öğretmenlerin yapmayan öğretmenlere göre psikolojik sağlamlık 
düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Araştırmaya katılım gösteren öğretmenlerin mutluluk ve psikolojik sağlamlık düzeyleri sosyal 
aktivitelere katılma durumlarına göre incelenmiş ve analiz sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6: Öğretmenlerin mutluluk ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin sosyal aktivitelere katılma durumlarına göre t-testi analizi 
sonuçları 

  
Sosyal aktivitelere 
katılma durumu 

N � Ss F p 

Mutluluk 
Evet 251 25,5857 4,30019 

5,964 ,000* 
Hayır 85 22,3647 4,31456 

Psikolojik Sağlamlık 
Evet 251 20,7052 4,23234 

4,014 ,000* 
Hayır 85 18,5294 4,56850 
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      * p<0,05 

Tablo 6 incelendiğinde öğretmenlerin mutluluk düzeylerinin sosyal aktivitelere katılma durumlarına 
göre puan ortalamaları arasında (t= 5,964 p=,000) p<.05 anlamlılık düzeyinde sosyal aktivitelere katılan 
öğretmenlerin lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür.  Bu durumda sosyal aktivitelere katılan 
öğretmenlerin katılmayan öğretmenlere göre daha mutlu olduğu söylenebilir.  

Öğretmenlerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin sosyal aktivitelere katılma durumlarına göre puan 
ortalamaları arasında (t= 4,014 p=,000) p<.05 anlamlılık düzeyinde sosyal aktivitelere katılan öğretmenlerin 
lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Bu bağlamda sosyal aktivitelere katılan öğretmenlerin katılmayan 
öğretmenlere göre psikolojik sağlamlık düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Araştırmaya katılım gösteren öğretmenlerin mutluluk ve psikolojik sağlamlık düzeyleri günlük 
hayatta kendilerini tanımlama durumlarına göre incelenmiş ve analiz sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7: Öğretmenlerin mutluluk ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin günlük hayatta kendilerini tanımlama durumlarına göre 
ANOVA analizi sonuçları 

 
Günlük hayatta 
kendinizi nasıl 
tanımlarsınız 

N � Ss t p Anlamlı Fark 

Mutluluk 

Sakin 166 24,9217 4,50319 

23,184 ,000* 

1-2 
1-3 
2-3 
2-4 

Huzurlu 70 27,7571 3,06658 
Stresli 83 22,2892 3,87465 
Agresif 17 23,1176 5,20675 

Psikolojik 
Sağlamlık 

Sakin 166 20,4157 3,96371 

14,465 ,000* 

1-2 
1-3 
2-3 
2-4 

Huzurlu 70 22,3714 4,16741 
Stresli 83 18,0602 4,22348 

 Agresif 17 18,7059 5,72019 

      * p<0,05 

 
Tablo 7 incelendiğinde öğretmenlerin mutluluk düzeylerinin günlük hayatta kendilerini tanımlama 

durumlarına göre puan ortalamaları arasında (F= 23,184 p=,000) p<.05 anlamlılık düzeyinde huzurlu 
olduğunu ifade eden öğretmenlerin lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Bu farklılığın yönünün (sakin) 
– (huzurlu), (sakin) – (stresli), (huzurlu) – (stresli) ve (huzurlu) – (agresif) şeklinde olduğu gözlemlenmiştir.  

Öğretmenlerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin günlük hayatta kendilerini tanımlama durumlarına 
göre puan ortalamaları arasında (t= 14,465 p=,000) p<.05 anlamlılık düzeyinde huzurlu olduğunu ifade eden 
öğretmenlerin lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Bu farklılığın yönünün (sakin) – (huzurlu), (sakin) – 
(stresli), (huzurlu) – (stresli) ve (huzurlu) – (agresif) şeklinde olduğu gözlemlenmiştir.  

Araştırmaya katılım gösteren öğretmenlerin mutluluk ve psikolojik sağlamlık düzeyleri arasında ilişki 
incelenmiş ve analiz sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8.  Öğretmenlerin mutluluk ve psikolojik düzeyleri arasında Basit Korelasyon Analizi Sonuçları 

 Psikolojik Sağlamlık 

Mutluluk 
r ,534** 

p ,000 

      * p<0,05 

 
Tablo 8 incelendiğinde öğretmenlerin mutluluk düzeyleri ile psikolojik sağlamlık düzeyleri arasında 

orta düzeyde ve pozitif yönde ilişki olduğu görülmüştür (r=0,534; p<0,000).  Elde edilen bu sonuçlar 
doğrultusunda öğretmenlerin mutluluk düzeylerinin psikolojik sağlamlıklarının orta düzeyde yordayıcısı 
olduğu görülmektedir.  

4. Tartışma ve Sonuç  
Bu çalışmada Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde farklı illerde görev yapan öğretmenlerin 

mutluluk düzeyleri ile psikolojik sağlamlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi ve 
aralarındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Öğretmenlerin zorlu eğitim sürecinde psikolojik 
sağlamlık düzeylerinin belirlenmesi ve öğretmenlerin psikolojik sağlamlıklarının mutluluklarını etkileme 
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durumlarının incelenmesi açısından önemlidir. Alan yazınında farklı örneklem üzerinde benzer çalışmalar 
olsa da, öğretmenler üzerinde benzer çalışılmaya rastlanmamıştır. 

Bu araştırmaya katılım gösteren öğretmenlerin mutluluk düzeylerinin orta seviyenin üzerinde 
olduğu tespit edilmiştir. Düzgün (2016) ortaokul öğretmenlerinin mutluluk düzeyleri ile sınıf yönetimi 
becerileri arasındaki ilişkiyi incelemiş ve araştırmanın sonucunda ortaokullarda çalışan öğretmenlerin 
mutluluk düzeylerinin orta seviyede olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca katılımcıların psikolojik sağlamlık 
ölçeğinden aldıkları ortalama puan da öğretmenlerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin orta seviyenin 
üzerinde olduğunu göstermektedir. Çolak Sarı (2018) riskli bölümlerde görev yapan hemşirelerin psikolojik 
sağlamlıklarını incelemiş ve çalışmanın sonucunda hemşirelerin psikolojik sağlamlıkları orta düzeyde 
olduğu sonucuna varmıştır. Her iki çalışmadan elde edilen bulguların sonucu yapmış olduğumuz 
çalışmanın sonucunu destekler niteliktedir. 

Öğretmenlerin mutluluk düzeylerinin cinsiyete göre puan ortalamaları arasında anlamlı fark 
olmadığı görülmüştür. Ancak erkeklerin puan ortalamalarının kadınlara oranla az farkla yüksek olduğu 
görülmüştür. Bu durumda erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre daha mutlu olduğu söylenebilir. 
Şahin (2015) üniversite öğrencilerinin mutluluk, iyimserlik ve özgecilik düzeylerinin incelemiş ve 
çalışmasının sonucunda öğrencilerin cinsiyetleri ile mutluluk düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 
olmadığını tespit etmiştir. Bu çalışmanın sonucu yapmış olduğumuz çalışmanın sonucunu desteklemektedir. 
Habibzadeh ve Allahvirdiyani (2011) ilkokul öğretmenlerinde ekonomik ve ekonomik olmayan faktörlerin 
mutluluğa etkisini inceledikleri araştırmanın sonucunda cinsiyet ile mutluluk arasında anlamlı ilişki 
olduğunu saptamışlardır. Mameghani (2017) “Türkiye ve İran’daki üniversite öğrencilerinin affetme, 
tolerans ve mutluluk düzeylerinin karşılaştırdığı araştırmanın sonucunda cinsiyete göre anlamlı bir şekilde 
farklılaşma olduğu tespit etmiştir. Yapılan bu çalışmaların sonucu ise çalışmamızın sonucu ile 
örtüşmemektedir. Öğretmenlerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin cinsiyete göre puan ortalamaları 
incelendiğinde de anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Ancak erkeklerin puan ortalamalarının kadınlara 
oranla az farkla yüksek olduğu görülmüştür. Bu durumda erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre 
psikolojik sağlamlık düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Bolat (2013) üniversite öğrencilerinin 
psikolojik sağlamlıkları ile öz-anlayışları arasındaki ilişkiyi inceledikleri araştırmanın sonucunda psikolojik 
sağlamlık ölçeğinin tümünden elde edilen toplam puan ile cinsiyet arasında anlamlı düzeyde farklılık 
olmadığını tespit etmiştir. Özer (2013) üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin, duygusal 
zeka kişilik özelliği yönünden incelemiş ve çalışmanın sonucunda cinsiyet değişkeni açısından, psikolojik 
sağlamlık puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılaşma bulunmamıştır. Yapılan bu çalışmaların 
sonucu yapmış olduğumuz çalışmanın sonucuyla benzerlik göstermektedir. Streb ve arkadaşları (2014), 
tutarlılık duygusunun ve psikolojik sağlamlığın parametriklerdeki Travma Sonrası Stres Bozukluklarıyla 
(TSSB) ilişkisini incelemişler ve araştırmanın sonucunda psikolojik sağlamlığın cinsiyet ile anlamlı bir 
ilişkisinin olduğu sonucuna varmışlardır. Campbell-Sills ve arkadaşları (2009) da yapmış oldukları 
araştırmanın sonucunda cinsiyet ile psikolojik sağlamlık arasında anlamlı bir ilişki olduğunu 
belirlemişlerdir. Her iki çalışmanın sonucu da yapmış olduğumuz çalışmanın sonucunu 
desteklememektedir. 

Öğretmenlerin mutluluk düzeylerinin yaşa göre puan ortalamaları arasında 45 yaş ve üzerinde olan 
öğretmenlerin lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Habibzadeh ve Allahvirdiyani (2011) ilkokul 
öğretmenlerinde ekonomik ve ekonomik olmayan faktörlerin mutluluğa etkisini inceledikleri araştırmanın 
sonucunda yaş ile mutluluk arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığını tespit etmişlerdir.  Eryılmaz ve 
Ercan (2011) farklı yaş grupları ile yaptıkları araştırmanın sonucunda; ergenlerin ve yetişkinlerin mutluluk 
düzeyi, genç yetişkinler ile karşılaştırıldığında genç yetişkinler daha az mutlu çıkmıştır. Yapılan bu 
araştırmanın sonucu araştırmamızın sonucu ile örtüşmemektedir. Düzgün (2016) ortaokul öğretmenlerin 
mutluluk düzeyleri ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkiyi incelemiş ve araştırmanın sonucunda 51 ve 
üzeri yaş grubunda olan öğretmenlerin daha yüksek mutluluk düzeyine sahip olduğunu saptamıştır. Bu 
araştırmanın sonucu ise 45 yaş ve üzerinde olan öğretmenlerin daha mutlu olduğu bulgusunu 
desteklemektedir. Öğretmenlerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin yaşa göre puan ortalamaları 
incelendiğinde ise anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Ancak yaş grupları arasında ortalama puanlar 
incelendiğinde 45 yaş ve üstünde olan öğretmenlerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin diğer yaş 
gurubundaki öğretmenlere oranla daha yüksek olduğu söylenebilir. Taş (2013) Düzce Eğitim, Araştırma 
Hastanesinde görev yapan hemşirelerde algılanan stres, psikolojik sağlamlık ve depresyon faktörleri 
incelemiş ve araştırmanın sonucunda yaş ile psikolojik sağlamlık arasında anlamlı bir farklılık olmadığını 
belirlemiştir.  Akyıldırım (2017) tarafından üniversite öğrencilerinde benlik saygısı, algılanan sosyal destek 
ile psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere yapılan çalışmanın sonucunda yaş ile psikolojik 
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sağlamlık ölçeği ortalama puanları arasında fark olmadığı tespit edilmiştir. Streb ve arkadaşları (2014), 
tutarlılık duygusunun ve psikolojik sağlamlığın paramediklerdeki Travma Sonrası Stres Bozukluklarıyla 
(TSSB) ilişkisini incelemişler ve çalışmanın sonucunda psikolojik sağlamlığın yaş ile ilişkisinin olmadığını 
saptamışlardır. 

Öğretmenlerin mutluluk düzeylerinin spor, egzersiz ya da fiziksel aktivite yapma durumlarına göre 
puan ortalamaları arasında spor, egzersiz ya da fiziksel aktiviteden en az birini yapanların lehine anlamlı 
fark olduğu görülmüştür.  Bu durumda spor, egzersiz ya da fiziksel aktivite yapan öğretmenlerin spor, 
egzersiz ya da fiziksel aktivite yapmayan öğretmenlere göre daha mutlu olduğu söylenebilir. Doğaner (2017) 
düzenli egzersiz programının bireylerin stres, mutluluk ve serbest zaman doyum düzeylerine etkisini 
incelemiş ve araştırmada, deney grubunda olan ve düzenli egzersiz programına katılan bireylerin mutluluk 
düzeylerinin yüksek olduğunu tespit etmiştir. Ulukan ve Esenkaya (2020) spor bilimleri fakültesi 
öğrencilerinin yaşam kalitesi ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkisini inceledikleri çalışmanın sonucunda 
aktif spor yapan öğrencilerin mutluluk düzeylerinin spor yapmayanlara oranla daha yüksek olduğunu 
tespit etmişlerdir. Yapılan araştırmanın sonuçları çalışmamızın sonucunu destekler niteliktedir. 
Öğretmenlerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin spor, egzersiz ya da fiziksel aktivite yapma durumlarına 
göre puan ortalamaları incelendiğinde de spor, egzersiz ya da fiziksel aktiviteden en az birini yapanların 
lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Bu bağlamda spor, egzersiz ya da fiziksel aktivite yapan 
öğretmenlerin spor, egzersiz ya da fiziksel aktivite yapmayan öğretmenlere göre psikolojik sağlamlık 
düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Çutuk ve arkadaşları (2017) judo sporcularının üzerinde 
yaptıkları araştırmanın sonucunda judo yapan sporcular ile psikolojik dayanıklılık arasında anlamlı fark 
olduğunu tespit etmişlerdir. Çelik ve ark. (2019) tarafından sporcu ergenlerin psikolojik sağlamlıkları 
incelenmiş ve araştırmanın sonucunda spor yapan ergenlerin psikolojik sağlamlıkları bakımından anlamlı 
bir farkın olduğu belirlenmiştir. Her iki çalışmanın sonucu mevcut çalışmanın sonucuyla örtüşmektedir. 
Gençoğlu ve Namlı (2020) spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerini incelemiş 
ve araştırmanın sonucunda bireysel spor ya da takım sporuyla ilgilenen öğrenciler ile psikolojik sağlamlık 
arasında anlamlı bir farklılık olmadığını gözlemlemişlerdir. Bu çalışmanın sonucu ise yapmış olduğumuz 
çalışmanın sonucunu desteklememektedir.  

Öğretmenlerin mutluluk düzeylerinin sosyal aktivitelere katılma durumlarına göre puan 
ortalamaları arasında sosyal aktivitelere katılan öğretmenlerin lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Bu 
durumda sosyal aktivitelere katılan öğretmenlerin katılmayan öğretmenlere göre daha mutlu olduğu 
söylenebilir. Huppert, (2009) esnek ve yaratıcı düşünceye sahip olma, fiziksel sağlığı iyi olma, sosyal olma, 
psikolojik iyi olma ile mutluluk doğrudan etkileşim halinde olduğunu ifade etmektedir. Canbay’ın (2010) 
lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki üzerine yapmış olduğu 
araştırmanın sonucunda lise öğrencilerinin mutluluk düzeyleri ile sosyal becerileri arasında pozitif yönde 
anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu bağlamda sosyal olmanın mutluluğu olumlu yönde etkilediği 
söylenebilir. Yapılan bu çalışmaların sonucunda elde edilen bulgular çalışmamızın sonucunu destekler 
niteliktedir. Ulukan, Şahinler ve Eynur (2020) beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin mutluluk 
düzeylerini incelemiş ve araştırmada öğrencilerin mutluluk düzeyleri ile sosyal hayata katılım arasında 
anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı sonucuna varmışlardır. Bu çalışmanın sonucu ise yapmış olduğumuz 
çalışmanın sonucuyla örtüşmemektedir. Öğretmenlerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin sosyal aktivitelere 
katılma durumlarına göre puan ortalamaları incelendiğinde ise sosyal aktivitelere katılan öğretmenlerin 
lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Bu bağlamda sosyal aktivitelere katılan öğretmenlerin katılmayan 
öğretmenlere göre psikolojik sağlamlık düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Aydın ve ark. (2019) 
öğretmen adaylarında boş zaman sıkılma algısı ve psikolojik sağlamlık ilişkisini incelemiş ve araştırmanın 
sonucunda sosyal etkinliklere katılanların lehine anlamlı farklılık olduğunu tespit etmişlerdir. Bu çalışmada 
elde edilen bulguların sonucu yapmış olduğumuz çalışmanın sonucuyla örtüşmektedir. 

Öğretmenlerin mutluluk düzeylerinin günlük hayatta kendilerini tanımlama durumlarına göre puan 
ortalamaları arasında huzurlu olduğunu ifade eden öğretmenlerin lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. 
Ulukan, Ersoy ve Şahinler (2020) spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin mutluluk 
düzeylerinin inceledikleri araştırmanın sonucunda katılımcıların mutluluk düzeyleri ile kendini tanımlama 
değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varmışlardır. Öğretmenlerin psikolojik sağlamlık 
düzeylerinin günlük hayatta kendilerini tanımlama durumlarına göre puan ortalamaları incelendiğinde de 
huzurlu olduğunu ifade eden öğretmenlerin lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Karaırmak (2007) 
depreme maruz kalmış bireylerin psikolojik sağlamlığı etkileyen kişisel faktörleri incelemiş ve araştırmanın 
sonucunda umutlu olan bireylerin olumlu duygular yaşadığı ve psikolojik olarak sağlam olduğunu 
belirlemişlerdir. Çolak Sarı (2018) tarafından riskli bölümlerde görev yapan hemşirelerin psikolojik 
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sağlamlıklarını incelediği araştırmanın sonucunda hemşire olarak görev yapmaktan mutluluk duyanlar 
daha yüksek psikolojik sağlamlık düzeylerine sahip bulunmuştur. Sakin ve huzurlu bir yaşam süren 
öğretmenlerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin daha yüksek olduğu düşünüldüğünde yapılan bu 
araştırmalar mevcut araştırmanın sonuçlarını destekler nitelikte olduğu anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak öğretmenlerin mutluluk düzeyleri ile psikolojik sağlamlık düzeyleri arasında orta 
düzeyde ve pozitif yönde ilişki olduğu tespit edilmiştir. Böylece öğretmenlerin mutluluk düzeyleri arttıkça 
psikolojik sağlamlık düzeyleri de artmaktadır. Ya da psikolojik sağlamlık düzeyleri arttıkça mutluluk 
düzeyleri de artmaktadır. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda öğretmenlerin mutluluk düzeylerinin 
psikolojik sağlamlıklarının yordayıcısı olduğu söylenebilir. Toprak (2014) ergenlerde mutluluk ve yaşam 
doyumunun yordayıcısı olarak psikolojik sağlamlık ve psikolojik ihtiyaç doyumu adlı çalışmasının 
sonucunda psikolojik sağlamlığın mutluluğu anlamlı şekilde yordadığı yönündedir. Şaşmaz (2016) çocuğu 
olan evli ve evli olmayan bireylerin psikolojik sağlamlık ve mutluluk düzeylerini inceledikleri çalışma 
sonucunda pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu saptamıştır. Açıkgöz (2016) tıp fakültesi öğrencilerinin 
psikolojik sağlamlık ile mizah tarzları ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelemiş ve psikolojik 
sağlamlık düzeyleri ile mutluluk düzeyleri arasında pozitif, orta düzeyde bir ilişki olduğunu 
belirlemişlerdir. Can ve Cantez (2018) tarafından yapılan üniversite öğrencilerinin, mutluluk, psikolojik 
sağlamlık ve öz yeterlik düzeylerinin inceledikleri çalışmada da benzer sonuca ulaşmışlardır. Arslan (2019) 
psikolojik danışmanlar üzerinde yaptığı çalışmanın sonucunda da mutluluk düzeyleri arttıkça psikolojik 
sağlamlık düzeyleri de artmaktadır veya psikolojik sağlamlık düzeyleri artıkça mutluluk düzeyleri de 
artmaktadır. 
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