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  Öz 
 Bu çalı�manın amacı Sosyal Nedenli Ö�retmen Tükenmi�li�i Ölçe�i’nin (Pietarinen, Pyhältö, Soini & 
Salmela-Aro, 2013) geçerlik ve güvenirli�ini incelemektir. Ara�tırmaya 75 kadın ve 62 erkek olmak üzere toplam 137 
ö�retmen katılmı�tır. Do�rulayıcı faktör analizinde tek boyutlu modelin iyi uyum verdi�i görülmü�tür (x²= 
38.88, sd= 25, RMSEA= .064, IFI= .95, CFI= .95, GFI= .94, SRMR= .056). Sosyal Nedenli Ö�retmen Tükenmi�li�i 
Ölçe�i’nin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .79 olarak bulunmu�tur. Ölçe�in düzeltilmi� madde toplam korelasyon 
katsayılarının .36 ile .63 arasında de�i�ti�i görülmektedir. Bu sonuçlar, Sosyal Nedenli Ö�retmen Tükenmi�li�i 
Ölçe�i’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak de�erlendirilebilece�ini göstermektedir.
 Anahtar Kelimeler: Ö�retmen Tükenmi�li�i, Geçerlik, Güvenirlik, Do�rulayıcı Faktör Analizi. 
 

Abstract 
The aim of this research is to examine the validity and reliability of the Turkish version of the Socio-

Contextual Teacher Burnout Inventory (Pietarinen, Pyhältö, Soini & Salmela-Aro, 2013). Participants were 137 teacher, 
75 were female and 62 were male. The goodness of fit index values of the uni-dimensional model were: x²= 38.88, df= 
25, RMSEA= .064, IFI= .95, CFI= .95, GFI= .94, SRMR= .056. The internal consistency coefficient of the scale was .79. 
The corrected item-total correlations of Socio-Contextual Teacher Burnout Inventory’s Turkish Form ranged from .36 
to .63. Overall findings demonstrated that this scale had high validity and reliability scores and that it may be used as 
a valid and reliable instrument in order to socio-contextual teacher burnout. 

Keywords: Teacher Burnout, Validity, Reliability, Confirmatory Factor Analysis. 
 
  

G�R�� 
 Ö�retmenlik mesle�i özü itibari ile sosyal ili�kilerin yo�un olarak ya�andı�ı bir kariyer mesle�idir. 
Ö�retmenler rutin bir çalı�ma gününde ö�rencilerinin yanı sıra farklı insan grupları ve çe�itli uzman 
niteli�indeki bireylerle ileti�im kurmaktadırlar (Pietarinen, Pyhältö, Soinii & Salmela-Aro, 2013). Ama bazen 
kendini ifade edemeyen veya baskı altında oldu�unu hisseden ö�retmenler yo�un stres 
ya�ayabilmektedirler. Bu yo�un stres durumu tükenmi�lik ya�anmasına neden olabilmektedir. 
 Tükenmi�lik sıklıkla toplumun birçok kesiminde görülebilen bir sendrom olarak ele alınmaktadır. 
��görenler çalı�ma hayatlarında bir veya birden fazla kez tükenmi�lik sendromu ya�ayabilmektedir. 
Tükenmi�lik sendromunun ya�anması aniden ortaya çıkan bir durum olarak de�il çe�itli bile�enlerin etkisi 
sonucu ya�anabilecek bir durumdur. Özellikle insanlarla çalı�ılan mesleklerde yo�un olarak gözlenen 
tükenmi�lik sendromu, bireyin aile ve meslek hayatını da olumsuz etkileyebilmektedir (Demir & Kara, 
2014). Ku�kusuz insanlarla çalı�ılan mesleklerden belki de en önemlisi ö�retmenlik mesle�idir. 
 Tükenmi�lik i�e, ya�ama ve di�er bireylere kar�ı negatif tutum içeren, bitkinlik, uzun süren 
yorgunluk, çaresizlik, umutsuzluk ve benlik hakkında olumsuz dü�ünce hissedilen, fiziksel, duygusal, 
zihinsel boyutları olan bir sendrom olarak ele alınmı�tır. Tükenmi�li�in alt boyutları duygusal tükenme, 
ba�arısızlık hissi ve duyarsızla�madır. Duygusal tükenme duygusal anlamda yorgun ve a�ırı bıkkın hissetme 
ile tanımlanmaktadır. Bu nedenle bireyin mesleki tatminsizli�iyle tükenmi�lik düzeyi arasında anlamlı bir 
ili�ki vardır (Akbaba, 2014).  
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 Duygusal tükenme bireyin a�ırı derecede yo�un hislerini yansıtır ve duygusal açıdan öz kaynakların 
tükenmesine neden olabilir. Duyarsızla�ma kavramı di�er bireylere yönelik olumsuz, duygusuz ve kopuk 
bir tepki olarak ifade edilebilir. Ki�isel ba�arı eksikli�i ise bireyin kendi i� performansıyla ilgili olumsuz öz 
de�erlendirmesi sonucu olu�abilmektedir (Lim & Eo, 2014). 
 Ö�retmen tükenmi�li�i ile ili�kili birçok bilimsel çalı�ma mevcut olmasına ra�men geli�mi� devletler 
bile ö�retmen tükenmi�li�i müdahale politikaları sunmada yetersiz kalmaktadır. Duygusal tükenme, bireyin 
sıradan durumlarda bile duygusal kaynaklarını kullanmadaki yetersizli�ini içermektedir. Duyarsızla�ma, 
bireyin i�e kar�ı alaycı, so�uk ve ba�ımsız tutum benimsemesine ve bu durumun i� ya�amına yansıması 
sonucunda duygusal ba�lanmada azalma ya�anmasına neden olabilmektedir. Tükenmi�lik ise ki�isel öz-
yeterli�inin azaldı�ı hissi ile birlikte bireyin ö�retme performansına yönelik olumsuz tutumunu 
içermektedir. Hedeflerine ula�amayaca�ını dü�ünen ö�retmene bu durumda yetersizlik hissi de e�lik 
etmektedir. Öz-yeterlik azalması ile birlikte tükenmi�lik sendromu çe�itli açılardan ö�retme alanına 
(ö�retmen tarafından uygulanacak ö�retimsel görevler, bili�sel bile�enler, davranı�sal bile�enler, di�er 
bireyler, ö�rencilerin aileleri ve meslekta�lar) etki eder. Ö�retmen tükenmi�li�i ö�retmen yıpranması, 
ö�retmen sa�lık sorunları ve olumsuz ö�renci çıktıları gibi durumlarla yakından ili�kilidir (Gastaldi, Pasta, 
Longobardi, Prino, & Quaglia, 2014). 
 Okulun örgütsel ikliminin istenen hedeflere ula�abilmesi büyük ölçüde ö�retmen tükenmi�li�i 
tarafından engellenebilmektedir. Okul örgütsel yapısının temel ta�ı olan ö�retmenler, birlikte aynı hedefleri 
payla�maları ve verimli çalı�abileceklerine olan inançları oranında örgüt iklimine katkı sa�lamaktadır. 
Kısacası sosyal açıdan destekleyici e�itim-ö�retim iklimi, ö�retmen tükenmi�li�ine kar�ı koruyucudur. 
Sosyal açıdan çatı�maların olması ö�retmen tükenmi�li�ini arttırmaktadır (Lim & Eo, 2014). 
 Özellikle ö�retmenlik mesle�ini icra eden bireylerin ki�isel özelliklerinin yanı sıra sosyal özellikleri 
de büyük bir önem arz etmektedir (Yazdi, Motallebzadeh, & Ashraf, 2014). Mesleki anlamda ö�retmenli�e 
ba�lanan bireyler, bu mesle�in dezavantajlarına kar�ı daha fazla ba�a çıkabilme kapasitesine sahiptirler. 
Ö�retmenler uzun saatlerini meslekleri için harcamakta ve ço�u zaman rutin görevlerinin yanı sıra 
ö�retmenli�in dı�ında da mesleki rollere bürünerek mentorlük, ö�renci koçlu�u ve ö�renci gruplarını 
yönetmek gibi görevleri de yerine getirmektedirler (Brown & Roloff, 2011). 
 Birçok zorluklar ya�ayarak mesleklerini icra etmekte olan ö�retmenlerin psikolojik durumları da 
do�al olarak bu zorluklardan etkilenmektedir. Bu durum yabancı ara�tırmacıların dikkatini çekti�i kadar 
(Bryne, 1991; Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 2006; Vandenberghe & Huberman, 1999; Watts & Robertson, 
2011), ülkemizdeki ara�tırmacıların da (Akçamete, Kaner, & Sucuo�lu, 2001; Akıllı & Seven, 2010; Cephe, 
2010; Demir & Kara, 2014; Dericio�ulları, Konak, Arslan, & Öztürk, 2007; Ercan Demirel, 2014; Sünbül, 2003) 
dikkatini çekmi�tir. Bununla birlikte sosyal ba�lam açısından ö�retmen tükenmi�li�ini ölçen psikolojik 
ölçme araçlarının sayısı oldukça dü�ük sayıdadır. Bu nedenle ö�retmenlerin insanlarla ve toplumla olan 
ili�kilerine odaklanan ve bu ili�kileri analiz etmeyi sa�layacak ölçme araçlarının varlı�ı oldukça önemlidir 
(Pietarinen, Pyhältö, Soinii & Salmela-Aro, 2013).  
 Sosyal Nedenli Ö�retmen Tükenmi�li�i Ölçe�i (Pietarinen, Pyhältö, Soinii & Salmela-Aro, 2013). Ö�retmen 
tükenmi�li�i, ö�retmenlikten uzakla�ma/so�uma, ö�retmen-ö�renci ili�kilerinde yetersizlik alt boyutlarını 
içeren ve 9 maddeden olu�an bu ölçme aracı 7’li Likert tipi bir derecelendirmeye (1 Hiç Katılmıyorum -  7 
Tamamen Katılıyorum) sahiptir. Ölçe�in orijinalinin geli�tirme çalı�maları 2310 ö�retmen üzerinde 
yürütülmü�tür. �ç tutarlılık güvenirlik katsayıları Ö�retmen tükenmi�li�i alt boyutu için .81, ö�retmenlikten 
uzakla�ma/so�uma alt boyutu için .77, ö�retmen-ö�renci ili�kilerinde yetersizlik alt  boyutu  için .74  ve 
ölçe�in bütünü için .82  olarak bulunmu�tur. Geçerlik ve güvenirlik çalı�malarından elde edilen sonuçlar 
Sosyal Nedenli Ö�retmen Tükenmi�li�i Ölçe�i’nin geçerlik ve güvenirli�inin sa�landı�ını göstermi�tir. 
 Bu ara�tırmanın amacı sosyal ba�lamda ö�retmen tükenmi�li�ini ölçen ve Pietarinen, Pyhältö, Soinii 
& Salmela-Aro (2013) tarafından geli�tirilen Sosyal Nedenli Ö�retmen Tükenmi�li�i Ölçe�i’ni Türkçeye 
uyarlamak ve geçerlik ve güvenirlik analizleri gerçekle�tirmektir. 
 YÖNTEM 
 Ara�tırma Grubu 
 Ölçe�in Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik analizleri Milli E�itim Bakanlı�ı’na ba�lı okullarda 
görev yapan ö�retmenlerden elde edilen veriler üzerinde yürütülmü�tür. Çalı�ma grubunu 75’i kadın, 62’si 
erkek olmak üzere toplam 137 ö�retmen olu�turmaktadır.  

��lem 
  Öncelikle ölçe�i uyarlamak için elektronik posta yoluyla izin alınmı�tır. �lk a�amada ölçek be� 
ö�retim üyesi tarafından önce Türkçeye çevrilmi�, daha sonra tekrar �ngilizceye çevrilerek çeviri ile orijinal 
form arasındaki tutarlılık incelenmi� ve denemelik Türkçe form elde edilmi�tir. Daha sonra Türkçe form 
e�itim bilimleri anabilim dalında görev yapan üç ö�retim görevlisi tarafından tartı�ılarak düzeltmeler 
yapılmı� ve ölçe�e son �ekli verilmi�tir. 
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 Sosyal Nedenli Ö�retmen Tükenmi�li�i Ölçe�i’nin yapı geçerli�inin incelenmesi amacıyla 
do�rulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmı�tır. Sosyal Nedenli Ö�retmen Tükenmi�li�i Ölçe�i’nin 
güvenirli�i iç tutarlık yöntemiyle, madde analizi ise düzeltilmi� madde-toplam korelasyonuyla 
incelenmi�tir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri için SPSS 13,0 ve LISREL 8.54 (Jöreskog & Sorbom, 1996) 
programları kullanılmı�tır. 
 BULGULAR 
 Yapı Geçerli�i 
 Sosyal Nedenli Ö�retmen Tükenmi�li�i Ölçe�i’nin yapı geçerli�i için ölçe�in orijinal formunda 
bulunan faktörlerin do�rulanması amacıyla DFA uygulanmı�tır. Elde edilen uyum indeksleri (x²= 38.88, sd= 
25, RMSEA= .064, IFI= .95, CFI= .95, GFI= .94, SRMR= .056) orijinal ölçekteki üç boyutlu model yerine tek 
boyutlu modelin iyi düzeyde uyum verdi�ini ortaya koymu�tur. Ancak, 3.-4. ve 6.-7. maddeler arasında ikili 
hata kovaryansları tanımlanmı�tır. Do�rulayıcı faktör analizine ait faktör yükleri �ekil 1’de sunulmu�tur. 

�ekil 1: 
Sosyal Nedenli Ö�retmen Tükenmi�li�i Ölçe�i’nin Do�rulayıcı Faktör Analizi 

 Madde Analizi ve Güvenirlik 

 Sosyal Nedenli Ö�retmen Tükenmi�li�i Ölçe�i’nin maddelerinin ayırt etme gücünü belirlemek 
amacıyla madde analizi yapılmı�tır. Yapılan analiz sonucunda düzeltilmi� madde toplam korelasyon 
katsayılarının .36 ile .63 arasında sıralandı�ı görülmü�tür. Sosyal Nedenli Ö�retmen Tükenmi�li�i 
Ölçe�i’nin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .79 olarak bulunmu�tur. Bulgular Tablo 1’de sunulmu�tur.  

Tablo 1: Sosyal Nedenli Ö�retmen Tükenmi�li�i Ölçe�i’nin Düzeltilmi� Madde Toplam Korelasyon Katsayıları 

Madde No rjx Madde No rjx 
1 .47 6 .58 

2 .36 7 .43 

3 .63 8 .45 

4 .40 9 .52 

5 .51   
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TARTI�MA 

 Bu çalı�ma Pietarinen ve di�erleri (2013) tarafından geli�tirilen Sosyal Nedenli Ö�retmen 
Tükenmi�li�i Ölçe�i’ni Türkçeye uyarlamak, geçerlik ve güvenirli�ini incelenmek amacıyla 
gerçekle�tirilmi�tir. Sosyal Nedenli Ö�retmen Tükenmi�li�i Ölçe�i’nin yapı geçerli�i DFA  ile incelenmi�tir. 
DFA için uyum indeksi sınırları göz önüne alındı�ında, tek boyutlu modelin iyi uyum verdi�i ve ölçe�in 
orijinal faktör yapısının Türkçe formun faktör yapısıyla uyu�tu�u görülmektedir. 

 Sosyal Nedenli Ö�retmen Tükenmi�li�i Ölçe�i’nin güvenirlik katsayılarının yüksek bulunması, 
güvenirli�in yeterli düzeyde oldu�unu göstermektedir. Ara�tırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için 
öngörülen güvenirlik düzeyinin .70 oldu�u dikkate alınırsa, Sosyal Nedenli Ö�retmen Tükenmi�li�i 
Ölçe�i’nin güvenirli�ini belirlemeye yönelik olarak elde edilen bulgular ölçe�in yeterli düzeyde güvenilir 
oldu�unu ortaya koymu�tur. Madde analizi sonucunda ölçe�in madde-toplam korelasyon katsayılarının 
.30 ölçütünü kar�ıladı�ı görülmü�tür. Madde-toplam korelasyon katsayılarının  yorumlanmasında .30 ve 
daha yüksek olan maddelerin, bireyleri ölçülen özellik  bakımından  iyi derecede ayırt etti�i göz önüne 
alındı�ında (Büyüköztürk,  2004), madde toplam korelasyon katsayılarının yüksek düzeyde oldu�u 
görülmektedir. 

 Sosyal Nedenli Ö�retmen Tükenmi�li�i Ölçe�i’nin geçerlik ve güvenirlik çalı�malarından elde edilen 
bulgular çerçevesinde bazı önerilerde bulunulabilir. Ölçe�in geçerlik ve güvenirlik çalı�malarının 
yürütüldü�ü ara�tırma grubu üniversite ö�rencilerinden olu�maktadır. Dolayısıyla ölçe�in farklı 
örneklemler üzerinde geçerlik güvenirlik çalı�malarının yapılması yerinde olacaktır. Ayrıca ölçe�in uyum 
geçerli�ini belirlemek amacıyla ö�retmen tükenmi�li�i ile ili�kili di�er kavramlar arasındaki ili�kiler 
incelenebilir. 
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