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ÖZET 
Doktora tezi 

EV İLE İLGİLİ İŞLERDEN KAYNAKLANAN STRES: KADIN ÖĞRETMENLER ÜZERİNDE 
BİR ARAŞTIRMA 

Fatma ARPACI 

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Ev Ekonomisi Anabilim Dalı (Aile ve Tüketici Bilimleri) 

Danışman: Prof. Dr. Velittin KALINKARA 

Bu araştırma, evli kadın öğretmenlerin ev ve okul yaşamındaki stres kaynakları ile yorgunluk ve 
zaman sınırlaması açısından stres kaynaklarını belirlemek amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. 
Araştırmaya Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta öğretim kurumlarında çalışan 4423 
kadın öğretmenden % 10 örneklemle 442’si alınmıştır. 

Ev ile ilgili işlerden yemek hazırlama ve yemek sonrası temizlik, giyeceklerin bakımı ve temizliği, 
konutun bakımı ve temizliği, sosyal yaşam ve boş zaman faaliyetlerinin planlanması, çocuk bakımı 
ile ilgili sorumluluklar ve aile gelirinin kullanılmasına yönelik işlerin büyük çoğunluğu kadın 
tarafından yapılmakta, bunu kadın-erkek birlikte paylaşanlar izlemektedir. Bedensel güç gerektiren 
işlerde ücretli yardımcıdan da yararlanılırken, ulaşım ile ilgili faaliyetlerin çoğunluğu erkekler 
tarafından yapılmaktadır. Stres belirtileri toplam puan ortalamaları bakımından, meslek ve kültür 
dersi öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı (p > 0.05), yaşa göre stres belirtileri 
toplam puanlarının 31 –40 yaş grubu öğretmenlerde farklılaştığı görülmektedir (p < 0.05).  

Öğretmenlerin branşlara göre ev yaşamına yönelik stres kaynaklarından “ev işlerinin paylaşımı 
yüzünden öğretmenin eşi ile tartışıyor olması” maddesinde meslek ve kültür dersi öğretmenleri 
arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p < 0.05). Kadın öğretmenlerin ev yaşamındaki stres 
kaynakları toplam puanları 30 ve daha küçük yaş grubundaki öğretmenlerde daha yüksektir. 
Öğretmenlerin yaş grubu ile ev yaşamındaki stres kaynakları arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
(p < 0.01), farklılığın 30 ve daha küçük yaş grubu ile 41 ve daha büyük yaş grubu öğretmenleri 
arasında olduğu bulunmuştur. Ev ile ilgili işlerin yoğunluğunun öğretmenin okula gereken özeni 
göstermesine engel olmasının branşa göre farklılık gösterdiği (p < 0.01), kültür dersi 
öğretmenlerinin ev ile ilgili işlerin yoğunluğu nedeniyle okula daha az özen gösterdiği saptanmıştır. 
Ev ile ilgili işlerin sorumluluğunun öğretmenlerin okuldaki verimliliğini olumsuz etkilediği, bu 
etkilenmenin 41 ve daha büyük yaş grubu ile 31 – 40 ve 30 yaş ve altındakiler arasında olduğu (p < 
0.01); evdeki aşırı iş yükünün öğretmenin okuldaki işlerinin birikmesine neden olduğu, evdeki iş 
yükünün okuldaki işlerin birikmesine neden olmasında farklılığın 31 – 40 ve 41 ve daha büyük yaş 
grupları arasında olduğu bulunmuştur (p < 0.01). 

Öğretmenlerin yorgunluk ve zaman sınırlamasına yönelik stres yaşamalarının branşlara göre 
farklılık göstermediği belirlenmiştir (p > 0.05). Öğretmenin yaşı ile okuldan eve gelince ikinci 
çalışma mesaisinin başlaması, hiç dinlenememesi (p < 0.01); okuldan eve yorgun gelmesi ve evde 
daha çok yorulması, dinlenemeden ertesi gün tekrar okula gitmesi (p < 0.01) ve okuldan eve 
fiziksel olarak tükenmiş bir şekilde gelmesi (p < 0.05) arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. 
Özellikle 31 – 40 yaş grubundaki öğretmenlerin 41 ve daha büyük yaştaki öğretmenlere göre bu 
stresi daha fazla yaşadıkları belirlenmiştir. Öğretmenin ev işlerini yetiştirebilmek için sabahları 
erken kalkıp bazı işleri yapması ve yeterince uyuyamaması da istatistiksel açıdan önemli olup (p < 
0.01), 30 ve daha küçük yaş grubundaki öğretmenlerin 31 – 40 yaş grubundakilere göre bu stresi 
daha çok yaşadıkları bulunmuştur. 

2004, 128 sayfa  

ANAHTAR KELİMELER: Evli kadın öğretmen, ev işi, stres, iş yaşamı. 
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ABSTRACT 
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STRESS RESULTING FROM DOMESTIC LABOUR: A STUDY INTO FEMALE TEACHERS 

   

Fatma ARPACI 
 

Ankara University  Graduate School of Natural and Applied Sciences 
Department of Home Economics  (Family and Consumer Science)   

 

Supervisor: Prof. Dr. Velittin KALINKARA 
 

This study was planned and carried out in order to determine the sources of stress of the married 
female teachers in their domestic and school life and as well as the sources of stress in terms of 
tiredness and time restrictions. 4423 of female teachers working at the institutions of formal 
education at the secondary schools of The Ministry of National Education in Ankara has been taken 
in the study with a sample of 10 %, which means 442. 
 

Out of the domestic labour, food preparation and post-meal cleaning, clothing care and cleaning, 
house caring and cleaning, planning of social life and leisure time activities, child care 
responsibilities and the affairs concerning the use of family income were mostly performed by 
woman, this was followed by the ones performed together by either woman or man, and while it 
was expected that physical labour was done through a payment, most of the activities regarding 
transportation were mostly held by man. In terms of the average of the total points of stress 
indication, it was determined that there was no significant difference between the teachers of 
vocational subjects and cultural subjects (p > 0.05). In terms of age variable, it was found that total 
points of stress indications varied at the group of teachers of 31-40 (p < 0.05).  
 

 It was also determined that out of the stress sources related to domestic life with regard to 
teachers’ branches “that the teacher argue with her husband due to sharing the duties at home” 
varied meaningfully among teachers of vocational and cultural subjects (p < 0.05). It was found 
that the total points of stress sources at the domestic life of woman teachers of 30 or younger were 
higher than the others, that there was a significant difference between the age of group of teachers 
they are in and the stress sources regarding their domestic life (p < 0.01), and that the meaningful 
difference between the groups was between the ages of 30 or younger and of 41 or older. It was 
also determined that the fact that abundance of domestic labour hindered the teacher to pay enough 
attention to her work was meaningful according to the branches (p < 0.01), that teachers of cultural 
subjects paid less attention to their work due to the abundance of domestic labour compared to 
teachers of vocational subjects. It was found out that the responsibility for domestic labour affected 
the efficiency of teachers at school negatively  (p < 0.01), that it was between the age groups of 41 
and older, 31-40 and younger than 30, that the excessive labour load caused the work of teacher to 
pile on  (p < 0.01), and at the fact that the excessive labour load caused the work of teacher to pile 
on the meaningful difference was between the groups of 31-40 and 41 and older (p < 0.01).  
 

It was found that teachers experience stress sources related to tiredness and time restriction weren’t 
affected by their branches (p > 0.05). There found a difference between the fact that the age of 
teacher and the second overtime starts when he returns home, that he cannot rest at all (p < 0.01), 
he comes home tired and gets more tired at home, he rushes back to work without having a rest (p 
< 0.01), and that he return back exhausted again (p < 0.05). In particular, it was determined that the 
age group of teachers of 31-40 experienced this stress sources more compared to teachers of 41 or 
older. It is also statistically crucial that the teacher gets up early in order to finish the domestic 
labour up and that she cannot sleep enough (p < 0.01), and the younger teachers experience this 
stress more compared to the age group of 31-40. 
 
2004, 128 pages 
 

Key Words: Married female teacher, domestic labor, stress, working life. 
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1. GİRİŞ 

 
Evde bir ücret karşılığı yapılmayan üretim faaliyetleri ev işlerini oluşturur. Ev işleri, 

ailenin fonksiyonunu yerine getirebilmesi, bireylerin refahının sağlanabilmesi için 

gereklidir. Bu işlerin yapılması ile aile için gerekli mal ve hizmetler üretilmiş olur. Ev 

ile ilgili işler hem günlük yaşamın temizlik ve güvenlik standartlarını karşılayan hem de 

bir evin yönetimini devamlı fonksiyon yapar durumda tutan faaliyetler grubudur. Bu 

grup içinde yemek hazırlama, yemek sonrası temizlik, aile üyelerinin fiziksel bakımı, 

yaşanılan konutun, giyeceklerin temizliği ve bakımı, alışveriş yapma, harcamaların 

kayıtlarını tutma yer alır (Deacon and Firebaugh 1981, Gönen ve Bayraktar 1988, 

Kalınkara 1997).  

 
Evin işletmesinden sorumlu kimse tarafından yapılan işler ev işleri olarak 

tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre ev işleri aile üyelerinin ya da aile üyeleri 

tarafından yapılmazsa, ücret karşılığı başka birine yaptırılmak zorunda olunan işlerdir. 

Ayrıca, ev işlerinin büyük çoğunluğu günlük olarak ve günün belirli zamanlarında 

yapılması gereken işlerdir. Ailelerde genel olarak işler eşler arasında paylaşılmakta, 

ancak ev işlerinin büyük bölümü kadınlar tarafından yapılmaktadır. Pek çok ailede 

kadınlar ücretli bir işte çalışsa bile yemek pişirme, bulaşık yıkama, ev ve giysi bakımı 

ve temizliği ile çocuk bakımı gibi işlerin birinci derecede sorumlusu iken, erkekler daha 

çok ev tamiri gibi erkeksi işleri yapmakta, ev işlerine katılımları kadınların istediği 

düzeyde olmamaktadır (Broman 1988, Deacon ve Firebaugh 1988, Bayraktar 1989, 

Gilroy ve Woods 1994, Hasta 1996, Gönen ve Hablemitoğlu 1993, Özkan 1999). 

 
1.1. Ev ile İlgili İşlerin Yönetimi 

 
Ailenin özelliğine göre her evde yoğunluğu ve yapılma sıklığı değişebilen ev ile ilgili 

işlerin zamanında, aksamadan, eksiksiz ve tam olarak yapılması şüphesiz kolay değildir. 

Ailenin iyi bir yönetim anlayışına sahip olması, işlerin üyeler arasında uygun şekilde 

dağıtılmasını ve zevkli bir uğraşı haline gelmesini sağlayabilir ( Baykan ve Şanlı 2000 ). 

 
Ev işleri olarak adlandırılan ev ile ilgili fiziksel faaliyetlerin yürütülmesinde hem 

materyal hem de insansal kaynakların kullanılması yönetim becerisini gerektirir. Ev 

işlerinin; aile üyeleri arasında bölüşümü, planlama yolları, evde ihtiyaç duyulan 
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ürünlerin gerekli şekilde kullanılmasının planlanması ve parasal maliyetinin yönetimi, 

ev işlerinin yapılmasında hizmet ve donatımla ilgili en büyük sorunlardır. Evde işlerin 

yönetimi ve bu yönetimde sürekliliğin sağlanması kolay değildir. Ortaya çıkan 

aksaklıklar tümüyle insan gelişimini etkiler. Ailelerde işlerin çoğu aile bireyleri 

(sorumluluk dağıtımı), ücretli yardımcılar (yardımcı tutmak) ve çevrede mevcut ticari 

kuruluşlar tarafından olmak üzere üç şekilde yapılır. İşlere aile üyelerinin katılması 

ailenin birlik ve bütünlüğüne katkıda bulunduğu gibi, çocukların beceri kazanması ve 

yaşam ile ilgili gerçek sorunlar hakkında bazı bilgiler edinmesine de yardımcı olur. 

Yardımın miktarı küçük de olsa belirli bazı işlerin sorumluluğunun başka bir kimse 

tarafından yürütülmesi aynı zamanda yönetici için büyük bir zihinsel özgürlük sağlar 

(Terzioğlu 1987). 

 
Ailenin varlığını sürdürebilmesi için ev ile ilgili işlerin yapılması gerekmektedir 

(Sweetser 1984). Düzenli ve mutlu bir aile yaşamının sürdürülmesinde önemli rol 

oynayan ev işlerinin gerçekleştirilmesinde de temel sorumluluk kadına ait olmakta ve 

kadınların çoğunluğu ev işlerine bağımlı olmaktadır. Dolayısıyla, kadın ev dışında para 

getiren bir işte çalışsa da, diğer mesleği olan ev kadınlığını sürdürmektedir (Terzioğlu 

1988). Ev işlerinin daha çok kadın tarafından yapılıyor olması kadının 

memnuniyetsizliğine neden olmakta ve bu memnuniyetsizlik evlilik yaşamında 

tatminsizliğe de dönüşebilmektedir. Öte yandan erkeğin tek başına aile gereksinimlerini 

karşılamada yetersiz kalması ve ekonomik zorunluluklar kadının da bir işte çalışmasını 

gerektirmektedir (Kluwer vd 1996). 

 

Günümüz kent ailesinde kadının rolü ev kadınlığı ile sınırlı kalmamaktadır. Kadının 

çalışma yaşamına katılması ve ikinci bir rolü (iş kadını, çalışan kadın) üstlenmesi onu 

evdeki sorumluluklarından kurtarmamaktadır. Toplumsal değerler, geleneksel anlayış 

ev işlerini “kadın işi” olarak kabul ettiği için çalışan kadının sorumlulukları iki kat 

artmıştır. Genelde kadının iki dünyası birbirinden farklıdır, ev ile ilgili işler için ücretli 

yardım kullanamasa da evdeki rollerini yerine getirmektedir. İşi gereği tüm gün evin 

dışında çalışan kadının zaman ve enerjisi ev işlerine yetmemektedir. Bu durumda ev 

işlerinde yardımcı çalıştırmak zorunda kalabilmektedir. Eğitimi, mesleki becerisi, 

toplumsal statüsü vb. özellikleri ile çeşitli iş kollarında ücretli olarak çalışan kadınların 

kentte giderek arttığı gözlenmektedir ve bu durum kadının sorumluluklarının artması 
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anlamını taşımaktadır. Kadının bir taraftan ev kadını olarak üstlendiği rollerin 

gerektirdiği geleneksel ev işlerini yapması, diğer taraftan çalışma yaşamının gerektirdiği 

sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir (Şanlı 1997).  

 
Kırsal bölgede kadın, bir yandan üretimi artırmak için tarımsal faaliyetlerde çalışırken, 

diğer yandan ev işlerini tek başına yürütmek zorunda kalmaktadır. Kentsel bölgelerde 

ise sosyal ve ekonomik yapıdaki değişmeler ve özellikle eğitimli kadın oranındaki artış 

daha çok kadının ev dışında görev alması ile sonuçlanmaktadır. Çalışan kadının evinde 

geçirdiği süre, çalışmayan kadına göre daha azdır. Bu nedenle ev işlerini en kısa 

zamanda ve en az enerji harcayarak yürütmesi gerekmektedir. Bu tür aileler iş 

kolaylaştırıcı bilgilere olduğu kadar, işlerin daha kolay, daha az enerji harcayarak ve 

daha kaliteli yapılmasını sağlayacak olanaklara ihtiyaç duyacaklardır. Böylece kadın, 

geleneklerin de sırtına yüklediği sorumlulukları kolaylıkla yürüteceğinden, gerek 

üretimin artırılmasında gerekse sağlıklı bir aile ortamının oluşturulmasında daha etkin 

olacaktır (Bener 2000).  

 

Başarılı bir ev yaşamının organize edilmesi evde bireylerden birinin temel olarak 

sorumluluğu üzerine almasına bağlıdır. Gerçekte evdeki tüm bireyler ailenin özelliğine 

bağlı olarak az ya da çok sorumluluk taşımakla birlikte, sorumluluğun büyük bir 

bölümünü taşıyan birey, eş ve anne olan kadındır. Toplumsal tabakalaşmada üst 

düzeylere çıktıkça değişme olmasına karşın, ev işleri ve evin yakın çevresi esas olarak 

kadının alanı olarak görülmektedir. Günümüzde her ne kadar ev ile ilgili sorumluluklar 

paylaşılıyor olsa da; kadının eğitim düzeyi ve ücretli işte çalışması, evdeki işlere ilişkin 

sorumluluğun paylaşılmasında yeterli olamamaktadır. Çoğu kez kadın iki sorumluluğu 

(iş ve ev) birden yüklenmek durumunda kalmaktadır. Çalışan kadınların eğitim 

düzeyleri yüksek olduğunda dış dünyaya daha fazla açılabilmekte, yaşadıkları kentte ve 

mahallede daha yoğun toplumsal ilişkilere girebilmektedirler. Ancak, yine de aile içi 

ilişkilerin otoriter ve ataerkil niteliği, tüm sosyal gruplar içinde kadının alanını ev işleri 

ve evin yakın çevresi ile sınırlamaktadır. Bir çok meslek dalında bireyler belirli bir 

görevi yürütmek üzere eğitilir. Oysa ev idarecisi olan kadın bir çok mesleğin toplamını 

evde uygulamakla sorumludur. Kadın bazen öğretmen, bazen hemşire, bazen 

ekonomist, psikolog, sanatkar vb.’dir. Çocukların okula düzenli olarak devam 

etmelerini, sağlığın korunmasını, sağlıklı bir çevrede yaşanmasını kontrol eden ve 
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yürüten kadındır. Aile gelirinin harcanmasını, çocukların yetişkinlik devresine kadar 

edinecekleri davranış ve diğer alışkanlıklarını öğretecek olan yine kadındır (Bener 

2000). 

 

1.1.1. Ev ile ilgili işlerin özellikleri 

 

Ev ile ilgili işlerin usandırıcı, sıkıcı ve memnuniyetsizlik verici işler şeklinde 

tanımlanması ve düşük sosyal statülü bireyler tarafından yapıldığının düşünülmesi ile ev 

işlerinin “kadın işi” diye algılanarak değerinin düşürülmesi tarihsel olarak sosyolojik 

araştırmalarda dikkate alınmaması ile ilişkilidir (Davidson 1982, Robinson ve Milkie 

1998). Günümüzde eşitlikçi çiftler artmasına karşın eşlerin her ikisinin çalıştığı ailelerde 

de ev işlerinin çoğunu kadın yapmaktadır. Cinsiyetle ilişkisi sembolik olarak kabul 

edilen ev işleri eşler arasında ücretli ve ücretsiz işe harcanan sürenin basit bir değişimi 

değildir. Bu cinsiyet perspektifi ev işlerinin nötral bir anlamdan çok aile içinde cinsiyet 

ilişkilerini belirleyen ve ifade eden erkeklerin yardımını ve kadınların performansını 

vurgulamaktadır. Örneğin temizlik ve yemek pişirme “iyi eş” ve “iyi anne” rolleri ile 

ilişkilidir. Yani ev işlerinde kadının performansı nötral bir davranış olmayıp nispeten 

onun ailesine bakımını temsil eder. Diğer deyişle kadınlar ve eşleri yaptıkları ev işi 

miktarı ve türü ile kendi uygun cinsiyet rollerini sergilemiş olurlar. Ücretli çalışan, 

ebeveyn ve eş rolü ile birlikte temiz bir eve sahip olan ve evini temiz tutabilen kadın, bu 

rolleri yerine getirmeyen kadınla kıyaslanınca zorlanma nedeni açıkça ortaya çıkabilir. 

Örneğin erkek eşler  ve çocuklar yardım etmekten çok evde yapılacak iş çıkarabilir. 

Beklenti ve standartlarla ilgili olarak kadın ile eş ve çocuklar arasında çatışma olabilir 

ve bu çatışma aşırı iş yükü ve strese neden olabilir (Robinson ve Milkie 1998).  

 
Ev işleri evrensel olarak sıkıcı, ödüllendirilmeyen ve memnuniyet vermeyen işler olarak 

kabul edildiği için ev işlerinin algılanışı karmaşıktır ve aile yaşamı ile ilgili faaliyetlere 

bağlıdır. Ev işleri tükenmişlik olduğu kadar zorunluluk, sıkıcılık veya hoşlanmayı  

içerebilir. Bireyin evinin temizliğinden memnuniyeti objektif temizliği, temizliğin 

sübjektif standartlarını ve aile üyelerinin beklentileri ile ilgili olarak bireyler arası 

çatışma ve rol güçlüklerini içerebilir. Kadın için bir kimsenin eşi olma, anne ya da 

ücretli çalışan olma rollerinin güçlükleri ve talepleri kadının ev temizliğinden kendi 

memnuniyetini azaltacaktır (Robinson  ve Milkie 1998). 
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Ev işleri kadınsı işler, erkeksi işler ve nötral işler olarak gruplandırıldığı gibi esnek 

olmayan işler (öğünleri hazırlama, bulaşık yıkama, ev temizliği, çamaşır yıkama ve 

alışveriş yapma) ve esnek işler (ev bakımı ve evin dışı ile ilgili bakım işleri, otomobil 

bakımı ve faturaların ödenmesi) olarak da gruplandırılır. Geleneksel olarak kadın ve 

erkek çok farklı türde ev işleri yapmaktadır. Kadınlar geleneksel olarak evin içinde yer 

alan ve çocuk bakımı ile yakından ilişkili olan işleri yapmaktadırlar. Bu tür işleri çoğu 

kez kadın yaptığı için de literatürde genellikle “kadınsı” işler olarak isimlendirilir. 

Kadınlar sabah saatlerinde çocuğu okula hazırlama, akşam yemeğini hazırlama, bulaşık 

yıkama, ev temizliği ve çamaşır yıkama gibi işlere erkeklere göre daha çok katılır ve bu 

işler kadınsı işler olarak kabul edilir. Daha da önemlisi bu tür işler düzenli olarak 

yapılması gereken işlerdir, yapılırken daha az taktir edilir ve çoğu kez tipik bir çalışma 

yaşamı günü ile birlikte yürütülür. Öte yandan erkekler geleneksel olarak evin dışında 

yer alan ve çocuk bakımı ile ilişkisi olmayan işleri yapmaktadırlar. “Erkeksi” işler ev 

tamiri ve otomobil bakımı gibi işlerdir, iş yapıldığında taktir edilir ve hatta boş zaman 

öğelerini de içerir. Ayrıca erkeksi işler genellikle hafta sonlarında yapılır, çalışma 

yaşamından uzaktadır. Erkeksi işlerin taktir edilmesi ve sık yapılmaması özelliği bu tür 

işlerin ücretli işin çevresinde daha esnek planlanmasına olanak verir. Alışveriş yapma 

ve fatura ödeme gibi işler geleneksel olarak kadın ve erkek arasında eşit bir şekilde 

paylaşılan işler olup, bu işler “nötral” işler olarak ifade edilir (Noonan 2001). 

 
Kadının bir işte çalışması ve bu iş için harcadığı süre onun ev ile ilgili işlere ayıracağı 

süreyi etkilemekte, ev işleri kadın için daha sıkıcı ve monoton olabilmektedir. Bu 

durumda eşlerin ev ile ilgili işleri evde geçirecekleri zamana göre düzenlemeleri ve işin 

niteliğine göre paylaşmaları gerekmektedir. Kadının çalışması eşi üzerinde sınırlayıcı 

olarak ortaya çıkmakta ve ev işlerinin paylaşımını etkileyebilmektedir (Shelton 1990).  

 
1.1.2. Ev ile ilgili işlerde sorumluluk dağılımı 

 
Çoğu kez yardımcı işlerin yapıldığı bir yer olmaktan çok duygu ve etki yeri olarak 

görülen evde öğünlerin hazırlanması, giysilerin yıkanması, yerlerin silinmesi, 

çocukların banyosunun yaptırılması, evdeki araçlara bakılmasının yanı sıra diğer pek 

çok iş yapılmaktadır. Kadının ev dışında ücretli bir işte çalışması, erkeğin ev işlerine 

daha fazla katılımını gerektirir. Ancak gerçekte bu türden destekler yetersiz 
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kalabilmekte, erkekler kabaca paylaşılan ev işleri arasında faturaların ödenmesi ve 

bahçe bakımı gibi işleri yapmaktadır (England ve Farkas 1986, Stevens vd 2001). 

 
Aile üyeleri ev ile ilgili sorumlulukların aile ya da bireysel amaçlarla ilişkili olduğunu 

anlayabildikleri ölçüde bu işlerin yapılmasından yükümlü olabilirler. Aile üyesi olmanın 

değerini bilen ve takdir eden bireyler  işlerin yapılmasında daha fazla işbirliği 

yapabilirler (Gönen ve Hablemitoğlu 1993). Aileler ev işlerine herkesin katılmasını 

sağlayacak şekilde planlama yapabilirler. Ancak kadınlar genellikle ev işlerinin en 

önemli üreticileridir. Kadın geleneksel olarak ev işlerinden sorumlu ve aynı zamanda bir 

işte çalışıyorsa çoğu kez çifte sorumluluğu yüklenmek durumunda kalır (Gönen ve 

Bayraktar 1988, Bayraktar 1989). Evdeki iş bölümünün uygun şekilde olmaması ve işin 

uygun zamanda yapılmaması bireylerde strese neden olmaktadır (Booth 1977).  

 

Evde işler paylaşılmıyorsa, işbirliği yoksa çeşitli sorunlar yaşanır (Gedikli 2000). Ev ile 

ilgili işlere aile bireylerinin katılması ise ailenin birliğine, onların fiziksel ve psikolojik 

gelişmelerine, sahip olunan kaynakların yerinde kullanılarak devamlılıklarının ve 

gelişmelerinin sağlanmasına hizmet eder. Aynı zamanda bireylerin birbirlerini daha iyi 

anlamalarına, kendilerine ve diğer bireylere saygı duymalarına, kaynakları kullanmada 

beraberliğin sağlanmasına yardımcı olur. Sorumluluk dağılımı ailede tüm sosyal, 

ekonomik ve fiziksel faaliyet alanlarında söz konusudur. Geleneksel sorumluluk 

dağılımı anlayışına göre belirli işler erkekler için, belirli işler de kadınlar için uygun 

işler olarak kabul edile gelmiştir. “Erkek gelir sağlamak için dışarıda, kadın ev işlerini 

yürütmek için evde çalışmalıdır” görüşü benimsenmiştir. Ancak, bugün toplumun 

sosyal, ekonomik ve teknolojik yapısında meydana gelen değişmelerin aile yaşamına da 

yansıması ve özellikle kadının iş gücüne katılması sonucu aile bireylerinin evde 

beraberlik duygusu içinde işleri ve sorumlulukları birlikte yürütmelerini 

gerektirmektedir (Şafak ve Terzioğlu 1987). Bununla birlikte kadın evin dışında çalışsın 

ya da çalışmasın evdeki işlerin büyük bölümünden sorumludur. Ayrıca ev kadınının 

dışarıda çalışma süresi arttıkça ev işlerine ayırdığı zaman da azalmaktadır (Gönen ve 

Bayraktar 1988, Bayraktar 1989).  

 
Kadının ev işlerinin paylaşımından memnun olmasında potansiyel olarak önemli olan 

bir diğer faktör onun geleneksel görevlerinde eşin yaptığı iş miktarıdır. Yemek pişirme, 
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bulaşık yıkama, çamaşır yıkama, banyonun temizliği ve ev temizliği gibi kadının yaptığı 

görevlerin çoğu, erkeğin yaptığı otomobil bakımı ve ev tamiri gibi daha az tekrarlamalı 

görevlere göre ya da çocuk bakımında harcanan süreye göre daha az karşılığı olan ve 

daha az ilgi çekici işlerdir. Kadının geleneksel işlerini erkeğin kadınla paylaşması ile ev 

işlerinde ulaşılan eşitlik kadının memnuniyetini artıracaktır. Bireyin ev işlerini sevmesi 

ya da sevmemesi de ev işlerinin paylaşılmasındaki memnuniyetini etkiler. Eğer bir 

kimse ev işi yapmaktan hoşlanıyorsa, kadın ya da erkek olsun o kimse çok fazla 

miktarda iş yapmış olmaktan rahatsızlık duymayacaktır. Buna karşılık, birey güçlü bir 

şekilde ev işlerine karşı hoşlanmama duygusuna sahip ise ev işlerine herhangi bir 

miktardaki katılımından bile memnun olmayacaktır. Ev işlerinin paylaşım tipi, ev işleri 

nedeni ile yapılan tartışmaların potansiyel olarak önemli bir nedenidir (Benin ve 

Agostinelli 1988). 

 
Ev ile ilgili işlerin paylaşımının memnuniyeti kontrol edilince paylaşılmayan 

düzenlemelere göre paylaşılan düzenlemelerin çok daha tartışmaya neden olduğu 

görülür. Eğer bulaşıkları daima kadın yıkıyorsa eşler arasında kimin bulaşık yıkama 

sırasının geldiği konusunda tartışma olmaz, ancak kadın ve erkek bulaşık yıkama işini 

paylaşmışsa tartışma meydana gelebilir. Her bir eşin ev işlerine harcadığı sürenin 

algılamasındaki farklılıklar da tartışmaya katkıda bulunabilir. Eşlerin algılamaları 

arasında daha büyük farklılıklar olur ise tartışmalar daha sık yaşanacaktır. Kadın ev 

işlerinin paylaşımında eşitlik isteyebilir. Eşlerinin ev işlerine katılımı kendi istediği gibi 

olan kadınlar, eşleri ev işlerine daha az katılan kadınlara göre daha çok memnun 

olabilir. Eşitlik birden çok şekilde değerlendirilebilir. Her bir eşin ücretli işte geçirdiği 

zamanın süresini dikkate almadan kadınlar ev işlerinde eşitlik isteyebilir ya da ev işleri 

veya ücretli işte geçirilen sürenin tamamı dikkate alınarak kadınlar toplam iş yükünü 

düşünebilir ve bu düzeyde eşitlik isteyebilir (Benin ve Agostinelli 1988). 

 

Ev ile ilgili işler konusunda alışılmış olan “ev işleri kadının yapacağı işlerdir”, erkek 

ancak zorunlu durumlarda eşine destek olmak için “ev işi yapar” düşüncesidir. Evin 

listelenen işleri arasında her bireyin işin ne kadarını ya da hangilerini yapabileceğini 

düşünmesi ve bilmesi önemlidir. Ancak her bireyin kendi kendini motive etmesi ve 

kendi gücünün farkında olması ev işlerinde sorumluluk almasını kolaylaştıracaktır. 

Bireylerin sorumlulukları paylaşarak birbirine destek olması, böyle bir isteğin tüm 
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üyeler tarafından bilinmesi ailede dayanışmayı, güveni ve başarıyı artırır. 

Sorumlulukların yerine getirilmesinden dolayı duyulacak haz bireylere yaşama sevinci 

de verir (Starr 1963, Baykan ve Şanlı 1992).  

 

1.2. Aile Yaşamı ve İş Yaşamı Etkileşimi 

 
İş kavramının tüm dillerde ortak bir anlamı vardır. İş sözcüğünün kullanıldığı tüm 

terimler durağanlığa karşıt bir anlam taşır. İş üretken bir faaliyettir ve sonucunda bir 

ürün meydana çıkar; bu ürün insanı simgeleyen bir somut sonuçtur. İstenildiği gibi 

gerçekleştirilen bir ürün insanda başarı duygusu yaratır. Sözle ifade edilen bir başarı, 

somut bir üründe simgelenen başarı kadar doyurucu değildir. Bir işi başarmış olma hissi 

basit, monoton işlerde güçlü bir biçimde hissedilemez. Bu tür işlerde örgütlenecek, 

değiştirilecek ve kontrol edilecek iç ve dış çevre koşulları çok azdır. O nedenle 

günümüzde çalışma yaşamındaki işlerde bu koşulların minimum düzeyde de olsa 

sağlanması gereği vurgulanmaktadır. Bunun işletme verimliliği kadar insanın ruh 

sağlığı için de önemi açıktır (Güler vd 2001). 

 
Bir şeyin üretilmesi ya da başarılması için yapılan faaliyet, fiziksel ya da zihinsel çaba 

olarak isimlendirilen iş kavramının ev işleri kısmı yaratıcı, üretici, organize edici 

faaliyetler ve bakım faaliyetleri olarak genelleştirilir (Deacon ve Firebaugh 1988). 

Günümüzde pek çok aile yaşam standardını belirli bir düzeyde koruyabilmek için 

kadının gelir getiren bir işte çalışmasına bağımlı hale gelmiştir (Seyler vd 1995). 

Kadının ücretli bir işte tüm gün çalışması geleneksel aile formundan farklı bir aile 

yapısını gösterir. Tüm gün çalışan kadınların ev işleri için yeterli zamanının olmaması 

ev işlerini onlar için daha stresli bir faaliyet haline dönüştüreceğinden, eşlerinin 

yapacağı ev işi yardımının farklı anlamlarını belirlemek isterler. Kadının erkeğin 

dünyasındaki işe katılımı, eşinin evdeki kadının dünyasına daha fazla katılması 

yönündeki isteğini haklı çıkarabilir. Ücretli işte tüm gün çalışan kadınlar, tüm gün 

ücretli işte çalışmayan kadınlara ve ev kadınlarına göre ev işlerini kendileri ile 

paylaşmayan eşleri tarafından desteklenmediklerini hissedebilirler (Pina ve Bengtson 

1993). 
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Çalışan kadın ev işlerini kendi çalışma yaşamına uygun şekilde düzenler. Örneğin ev 

kadını her öğünden sonra bulaşık yıkamayı tercih ederken, çalışan kadın bulaşığı 

biriktirerek yıkamayı tercih edebilir. Çalışan kadınların yapacağı en önemli 

düzenlemelerden biri de çocuk bakımıdır, kendisi işte iken çocuğuna kimin baktığını ve 

çocuğun gereksinimlerinin nasıl karşılandığını düşünmemeli, çocuk sahibi olma iş 

yaşamına engel olmamalıdır. Kadının ücretli bir işte çalışması onun enerjisinin ve 

zamanının önemli bir bölümünü alacağı için ailede ev işlerini kimin, ne zaman yapacağı 

konusunda bir düzenleme yapılması gerekir (Gross ve Crandall 1963). 

 
Aile sistemi ve çalışma sisteminin ortak noktasının en açık örneği ev işleri ve ücretli iş 

arasındaki ilişkidir. Eşlerin karşı karşıya kaldıkları taleplerin yönetimi için hem ev 

işlerinin hem de ücretli işin organizasyonu gereklidir. Kadının çalışıyor olması onun 

sorumluluklarını azaltmadığı gibi teknolojinin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan  

modern ev araçları da ev işlerine harcanan zamanı önemli ölçüde değiştirmemektedir 

(Deacon ve Firebaugh 1988). Kadınların eşlerinin ev işlerine yardımı ile duydukları 

memnuniyetin derecesi evdeki işlerin gerçek bölüşümünden daha önemlidir. Eşlerin her 

ikisi de ev dışında bir işte çalışıyorsa benzer gerilim ve zıtlıkları yaşarlar. Ev dışında bir 

işte çalışan kadının yerine getirmesi gereken işler onun memnuniyeti üzerinde etkilidir. 

Kadınlar erkeklerden daha çok depresyon yaşarlar. Kadının ev kadınlığı rolü ve 

beklentileri çok sayıda depresif semptom ile ilişkili iken, erkeğin ev işlerine katılımının 

erkeklerde depresyon düzeyinin yükselmesine etkisi bulunmamaktadır (Blair 1992). Eşi 

ev işlerine yardım etmeyen kadınlar, yardım edenlere kıyasla daha çok depresyon 

yaşarlar. Evdeki işlerin bölüşümü psikolojik refahı etkiler (Broman 1988).  

 

Kadının iş gücüne katılımının artması ve diğer değişiklikler sonucu, kadınlar için çoğu 

kez birbiri ile yarış halinde olan iş taleplerini uzlaştırma daha da güçleşmektedir. Kadın 

ev dışında bir işte çalışsa bile ev işleri ve çocuk bakımından sorumlu olmaya devam 

etmektedir ve genellikle hem ev işi hem de çalışma yaşamının her ikisi içinde kendi 

planlarında düzenleme yapmak zorunda kalmaktadır. Endüstri toplumlarında erkeğin 

kazanç getirici rolü en önemli rolüdür. Ev işleri ve çocuk bakımı ile ilgili bazı 

sorumlulukları üzerine alması gereken eşleri çalışan erkekler çalışma yaşamı ve ev 

işlerini dengelemelidirler. Evlilik ve özellikle de çocuk sahibi olma genellikle kadının iş 

gücü faaliyetlerini sınırlar. Küçük çocuklu anneler diğer kadınlara göre iş gücüne daha 
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az katılırlar. Çocuklu kadınlar part – time işleri tercih ederler. Hatta kadınlara özgü işler 

bazı yerlerde part- time işlerdir (Kalleberg ve Rosenfeld 1990). 

 

Kadınlar, geleneksel olarak erkeklerin çoğunlukta olduğu çalışma yaşamında, giderek 

daha çok profesyonel ve yönetsel işlerde görev almaktadırlar. Çalışan kadınların büyük 

bir bölümü tüm gün çalışmakta ve iş yerinde eskiden olduğundan daha uzun zaman 

geçirmektedirler. Bununla birlikte stresle ve stresten kaynaklanan kimi hastalıklarla 

karşı karşıya kalmaktadırlar. Kadınlar erkeklerle karşılaştırıldıklarında iş yerindeki 

sorumluluklarının yanı sıra bir iş gören, eş, ev kadını, küçük çocuklar ve ebeveynler için 

bakıcı olarak da birçok rolü üstlenmek durumunda kalmaktadırlar. Ev ve çalışma 

yaşamındaki rolleri arasındaki dengeyi kurma çabaları kadınlar üzerinde daha fazla 

strese neden olmaktadır (İlgar 2001). 

 

Evli kadınların iş gücüne katılımı hızlı bir şekilde artarken, evdeki işlerin paylaşım 

biçimi yavaş bir şekilde değişmektedir. Kadın ev dışında bir işte çalışıyor olmasına 

rağmen, ev işleri ve çocuk bakımının sorumluluğunu birinci derecede taşımaktadır 

(Ross vd 1983, Nock ve Kingston 1984). Ev işlerinin paylaşımındaki eşitsizlik işlerin 

çoğunu erkeklere kıyasla kadının yapmasına ve daha çok zaman harcamasına neden 

olmaktadır (Thomson 1991). Çalışan kadınlar hem evde ve hem de işte çalıştığı için 

ikili gün yaşamaktadırlar (Ferree 1991). 

 

Kadınların evdeki iş yükünü eşleri ile paylaşılmamaları çoğu kez iş ve aile 

sorumluluklarını yerine getirmelerini zorlaştırmakta ve  strese neden olabilmektedir. 

Erkeklerin ev işlerine katılması ise eşlerin yaşadıkları stresi azaltmakta, aile ile ilgili 

işler nedeni ile eşlerin mesleki gelişim ve başarıları engellenmemektedir. Ev işlerinin 

evli kadın ve erkekler arasında paylaşımının evlilik yaşamı kalitesine de önemli etkisi 

vardır. Kadın ve erkek arasında ev işleri paylaşıldığı zaman kadının evlilik mutluluğu 

artmaktadır (Broman 1988).  

 
Her iki eşin de çalıştığı ailelerde çalışma yaşamından kaynaklanan aile sorunları çok 

daha ciddi boyutlarda olabilir. Çalışan bir ebeveyn olma çalışan, ebeveyn ve eş olma 

gibi çoklu rollerin yerine getirilmesini gerektirir. Bu üç rol yeterli performans açısından 

zaman, enerji ve karar vermede birbirine bağlıdır. Bu bağlılık iki roldeki rol güçlüğü ya 
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da iki rolün aynı zamanda yerine getirilememesi, roller arasında birbirine karışma, aşırı 

rol yüklenmesi ve rol çatışması ile sonuçlanabilir. Bir ya da daha çok sayıdaki rolün 

yerine getirilmesi için belirlenen faaliyetlerin tümü bireyin yeterli bir şekilde ya da 

rahatlıkla yapabileceğinden daha çok olduğunda aşırı rol yüklenmesi meydana gelir. 

Beklentilerin çatışması ya da bireyin aynı zamanda iki şeyi yapmasının gerektiği 

sorumlulukların çatışmasında ise roller arasında birbirine karışma ortaya çıkar. Rol 

çatışması bireyin uyması gereken iki farklı rol beklentisi arasında ortaya çıkan çatışmayı 

ifade eder. Örneğin her iki eşin de çalıştığı evlilikler kadınlar için çatışmaya neden 

olacak beklentiler yaratabilir. İş yerinde iken meslek sahibi kadından çoğu kez sinirli, 

yarış halinde ve işini yapan olması beklenirken, evde  çoğu kez çocuklarını yedirip 

içiren ve eşine karşı sevecen olup eşine bakması beklenir. Bu farklı beklentiler iş 

yerinde ve evde potansiyel olarak birbirine uygun olmayan kişilik özelliklerinin 

sergilenmesini gerektirebilir (Voydanoff ve Kelly 1984, Düxbüry vd 1994, Paden vd 

1995). Böylece yetersiz zamanın çalışan ebeveynler arasında iş ve aile rol güçlüğünün 

önemli bir türü olduğu görülür. İşle ilgili aile sorunları birey, aile ve iş rolü 

özelliklerinden belirlenebilir. Bu özellikler stres etkenleri ve kaynaklarıdır. Stres 

etkenleri birey ve ailenin cevap vermesi ya da uyum sağlaması gereken talepler ve 

durumlardır. Stres etkenleri iş ve aile rolleri ile bu roller üzerinde potansiyel olarak 

etkisi bulunan yaşam olayları ile ilişkili olan yaşam güçlüklerini içerir. Bu stres 

etkenlerinin varlığı, çalışan ebeveynlerde iş ile ilgili aile sorunlarının meydana gelme 

olasılığını artırabilir. Kaynaklar ise birey ya da ailenin stres etkenleri ile başa çıkması 

için var olan şeylere işaret etmektedir. Bunlar arasında sosyal kaynaklar, psikolojik 

kaynaklar ve insan kapitali sayılabilir (Voydanoff ve Kelly 1984). 

 
Aile yaşamı ve çalışma yaşamı arasındaki talepleri dengelemede yetersizliğin en önemli 

sonucu iş – aile yaşamı çatışması ve yaşanan strestir. Evli kadın çalışan, eş ve annelik 

gibi çoklu rolleri yerine getirmesi gerektiğinde bazen yetersiz kalabilir. Bu rollerin her 

birini yeterli bir şekilde yapabilmek zaman, enerji ve karar vermeyi gerektirir. Çoklu 

rollerin biriken talepleri işten aileye karışma ve aileden işe karışma olmak üzere iki tür 

çatışma ile sonuçlanabilir. Örneğin, çocuğun hastalığının bireyin işe katılımını 

engellemesi gibi aile rolü sorumlulukları işteki performansı engellerse, aileden işe 

karışma meydana gelir. Uzun çalışma saatlerinin evdeki görevlerin yerine getirilmesini 

önlemesi gibi iş faaliyetleri aile sorumluluklarının performansını engellediğinde ise 
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işten aileye karışma ortaya çıkar (Ferber vd 1991, Kinnunen ve Mauno 1998).  Eşlerin 

ücretli iş ve ev işleri sorumluluğunu yerine getirmek için yaşam biçimini iş ve aile 

rollerine göre düzenlemeleri gerekmektedir. İş ve aile rolleri kombinasyonunun stres 

oluşturması iş ve aile alanlarındaki stresli deneyimler aracılığı ile olur. Aynı birey için 

iş ya da ev alanındaki stresin iş ya da ev olmak üzere diğer alanda strese neden olması 

ile stres taşması / dağılması (örneğin bireyin akşam evinde eşi ile tartışması ve bu 

nedenle ertesi gün iş yerinde kötü bir gün geçirmesi) ve bir kimsenin eşinin iş yerinde 

deneyimlediği stresin bireyin evde stres yaşamasına neden olması ile stresin öbür tarafa 

geçmiş olması / karışması (örneğin bireyin eşinin iş yerinde kötü bir gün geçirmesi ve 

daha sonra bireyle tartışması) olmak üzere iki tip stres bulaşması formu bulunmaktadır 

(Bolger vd 1989, Sears ve Galambos 1992, Barnett 1994, Ross ve Altmaier 1994, 

Westman ve Vinokur 1998, Almeida vd 2002). İş ve aile rolleri arasındaki gerilim 

bireylerin psikolojik ve fizyolojik refahında azalmaya neden olur. İş – aile yaşamı 

çatışması arzu edilmeyen bir çok etki ile de ilişkilidir. Refah üzerinde etkili olan bu 

etkenlerin sonuçları strese yol açar (Ishii-Kuntz 1994, Kinnunen ve Mauno 1998). 

Evden işe stres bulaşması tam gün çalışanlara kıyasla yarım gün çalışanlarda daha az 

yaygındır. Bireyin çalışma yaşamı planını aile sorunlarına göre uyarlaması stresi 

azaltabilir. Tüm gün çalışan kimselerin çalışma yaşamı planının katılığı bu türden 

uyarlamaları engeller ve stresin olumsuz etkilerine neden olur (Kahn ve Cooper 1993, 

Barnett 1994). Stres yalnızca iş ve aile yaşamı çatışması sonucu ortaya çıkmaz. Aile ve 

iş rolü sorumluluklarını yeterli bir şekilde başarma ile ilişkili olan endişe, baskı ya da 

rahatsızlık duygusuna işaret eden rol güçlüğü, her iki eşin çalıştığı ailelerde eşler sahip 

oldukları zaman süresi ile talepleri karşılamak zorunda oldukları için, onları strese karşı 

özellikle hassaslaştırır (Galambos ve Silbereisen 1989). 

 
1.3. Stres 

 
Stres günlük dilimize girmiş, dünyada hemen tüm dillerde kullanılan bir kavramdır. 

Stres yaygın olarak kullanıldığı gibi sıkıntı, üzüntü, sorun, zorlanma, endişe, gerginlik, 

dert, kaygı sözcüklerinin ifade ettiğinden daha fazla ve daha farklı bir anlama gelmekte 

ve yerine göre bu sayılanlara yol açmaktadır (Güler vd 2001). 
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Nedeni ne olursa olsun tüm insanların sorunu olan stres; gerilim, zorlanma, sıkıntı, 

baskı gibi sözcüklerle dile getirilmekte, psikolojik ve fizyolojik koşullara bağlı olarak 

ortaya çıktığından kontrol edilemediği zaman ciddi sağlık sorunlarına neden olabilecek 

özelliklere sahip bir durumu ifade etmektedir. Stres korku, yorgunluk ya da aşk gibi bir 

kavramdır. Olduğunda bilinir ama başkasına anlatmak zordur. Dolayısı ile stresin 

tanımlanması kolay olmayan, betimlenmesi yeğlenen en karmaşık kavramlardan biri 

olduğu söylenebilir (Ertekin 1993, Gürçay ve Seçer 1999). 

 
Stres, herhangi bir talebe vücudun verdiği spesifik olmayan bir cevaptır. Genellikle bir 

gerilim durumunu içerir ve sona erecek bir durumdan çok bir süreç olarak dikkate alınır. 

Süreç, geçen sürede meydana gelen değişiklikleri ve buna karşı durumları ifade 

etmektedir. Stresli bir birey stresin çeşitli aşama ya da düzeylerini deneyimler. Örneğin 

bir konuşma yapmak için hazırlanma hazırlık, yazma, prova yapma ve konuşmayı 

yapma gibi birçok aşamayı içerir. Stres bu aşamaların tümünde ya da herhangi birinde 

meydana gelebilir. Bazı stresler kaçınılmazdır. Stres, günümüzde daha çok görülmekle 

birlikte zamansızdır. Ne kadar ilkel olduğu dikkate alınmaksızın tüm toplumlarda 

görülür. Aslında, her ne zaman bir kimse bir başka kimse ya da çevre ile etkileşime 

girerse potansiyel olarak stres mevcut olur (Goldsmith 2000). 

 
En genel anlamda, bireyin içinde bulunduğu çevreden kendisine yönelen istemlerle 

kendi değerleri, tutumları, ihtiyaçları, yetenekleri ve becerileri arasındaki 

uyumsuzluktan (denge bozukluğundan) kaynaklanan bedensel ve sosyo – psişik bir 

gerilim durumu olarak ifade edilen stres, aile sisteminde baskı ya da gerilim olarak aile 

stresini açıklamaktadır. Aile stresi ailenin dengesini değiştirir. Aile sisteminde 

değişikliğe neden olan olaylar ise stres etkenleridir. (Mccubin vd 1980, Lazarus ve 

Folkman 1984, Boss 1988, Tınar 1996, Gürçay ve Seçer 1999). 

 
Günümüzde ailelerin geçmişe göre daha büyük bir baskı altında olduğunu kabul etmek 

gerçekçi bir yaklaşım olur. Aile stresi aileyi sürekli olarak rahatsız eden bir durumdur 

yani sistem şaşkınlığa uğrar, baskı altına girer, rahatsız olur ve sonuçta ailenin dengesi 

değişir. Bu değişim, tamamen kötü olmayıp stresin derecesi çok yüksek olduğunda ve 

aile üyeleri rahatsızlık belirtileri göstermeye başladığında ya da memnuniyetsizlik verici 

olduğunda sorun olur (Boss 1988). 
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Günlük yaşamın olağan bir parçası olan stres iyi yönetildiğinde daha verimli çalışmaya 

olumlu etkide bulunurken, kötü yönetildiğinde oldukça zararlı etkilere yol 

açabilmektedir. Stres, talepler karşısında vücudun tepkisidir (Klarreich 1990, Güngör 

1993, Atkinson 1994, Hargreaves 1998). Kadınlar gerek evlerinde gerekse işlerinde 

erkeklere göre daha çok stres faktörü ile mücadele etmek zorundadırlar. İş yükü 

faktörüne eklenen diğer faktörler kadınların stresten daha çok etkilenmelerine neden 

olmaktadır. Kadınlar ev dışında çalışmadıkları zaman da oldukça yüksek düzeyde 

stresle karşı karşıyadırlar. Kadının ev işlerini yürüten, eş ve annelik gibi rolleri onda 

aşırı rol yüklenmesi ve rol çatışması gibi durumlara yol açmakta ve stres nedeni 

olabilmektedir (Ertekin 1993, Baltaş ve Baltaş 1998, Baltaş ve Baltaş 2000). Eşlerin her 

ikisinin de çalıştığı ailelerde ev işlerinin eşler arasında süre ve miktar olarak paylaşımı, 

çalışma yaşamının ev işlerinin paylaşımına etkisi,  ev işlerinin stresli durumlarda 

yapılma süresi ve miktarının aile refahı üzerinde etkisinin bilinmesi çalışan eşlerin ev 

işlerini çalışma zamanlarına göre düzenlemelerine katkı sağlayacaktır (Pitmann ve Teng 

1999). 

 
Stres, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile 

ortaya çıkan bir durumdur. Tehdit ve zorlanmalar karşısında birey kendini korumaya 

yönelik bir tepki zincirini harekete geçirir. Bir tehlike ile yüz yüze gelen birey başa 

çıkamayacağına inandığı bu tehlikeden uzaklaşmaya çalışır, başa çıkacağına inandığı 

tehlike ile savaşır ve böylelikle yeni duruma uyum sağlar (Ward 1990, Ross ve Altmaier 

1994, Cartwright ve Cooper 1997, Baltaş ve Baltaş 1998, Baltaş ve Baltaş 2000). 

 
Strese reaksiyon konusunda kadın ve erkekler arasında fark vardır. Strese cevap 

vermede kadınlara göre erkeklerin kan basıncı daha hızlı bir şekilde yükselir. Ancak 

kadınlar çok daha büyük oranda stres etkenine reaksiyon gösterir ve çoğu kez stres 

hissettiklerini söylerler. Bu belki kadınların günlük yaşama holistik bir bakış açısı ile 

bakmalarının sonucudur (Goldsmith 2000). 

 

Stres dünyayı idare edilebilir ya da idare edilemez olarak algılama ile doğrudan 

ilişkilidir. Olumlu düşünme, seçim ve yansıtma prensiplerinin yaşama uygulanması 

stresi azaltır ve yaşamın idare edilebilirliğini güçlendirir (Marshall 2001). 
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1.3.1. Kadın öğretmenlerin stres kaynakları 

 
Her iş zorluk, karmaşıklık ve iş yükü unsurlarını bünyesinde barındırır, derecesi ne 

olursa olsun yerine getirilen her işin özünde, stres kavramı ile karşılaşılır. Bu anlamda 

işin kendisi streslidir (Güler vd 2001). Öğretmenlik mesleği kadının toplum hizmetleri 

ile ilgili alanlarda yoğunlaştığı ve bu alanlardaki mesleklerin daha çok kadına yakışan 

uğraşılar olarak kabul edildiği mesleklerin başında gelmektedir (Şanlı 1997). 

Öğretmenin çalışma yaşamı bir yandan kadının ekonomik bağımsızlığını ve toplumsal 

statüsünü destekleyerek yaşam tatminini artırırken, diğer yandan cinsiyet rollerine 

ilişkin geleneksel değer ve tutumlar çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Özellikle ev 

işlerinin yerine getirilmesi ve eşler arasındaki ev işleri paylaşımı ailede önemli bir stres 

faktörü olabilmektedir. Her iki eşin de çalıştığı ailelerde çalışma yaşamı ve ev 

yaşamının dengelenmesi gerekmektedir (Booth 1977, Shelton 1990, Seyler vd 1995).  

 
Stres doğurabilecek faktörler bedensel veya dış kaynaklı olabilir. Örneğin bel ağrısı 

bedensel bir stres faktörü iken, gürültülü ortam dış kaynaklı bir strestir. Bunun yanı sıra 

stres fiziksel ve psikolojik faktörlerden de kaynaklanabilir. Sıcak, soğuk, açlık, 

susuzluk, vücudun yaralanması, ameliyat, vücuda mikrop girmesi fiziksel stres 

kaynaklarına örnek olarak verilebilir. Üzüntü, ölüm, ayrılık, başarısızlık, aşırı heyecan, 

aşırı sevinç, aile sorunları, iş sorunları, sosyal olaylar ve sınavlar ise psikolojik stres 

kaynaklarına örnek olarak verilebilir (Güler vd 2001). 

 
Birey kendini tehdit altında hissettiğinde ya da korktuğunda stres meydana gelebilir. 

Birey için tehlike potansiyeli yüksek ise ya da bireyin tehlikeyi azaltmak için kaynakları 

yetersiz ise stres artacaktır. Stres etkenleri strese neden olan durumlar ya da olaylardır. 

Stres etkenleri ilişkisel ya da çevresel olarak gruplandırılabilir. Literatürün çoğu ilişkisel 

stres etkenlerini vurgulamaktadır, ancak çevresel stres etkenleri de ilişkisel stres 

etkenleri kadar önemlidir. Gürültü, kirlilik, yetersiz aydınlatma ve havalandırma, 

kalabalık, izolasyon, titreşim, egzoz gazları, yetersiz yalıtılmış ve tasarımlanmış ev, 

fabrika ve ofisler çevresel stres etkeni örnekleridir. Okul ve iş yeri özellikle streslidir. 

Çünkü bu çevreler pek çok kimsenin yaşadığı ve bu alanlardaki başarı ya da 

başarısızlıkları açısından kendi değerlerini görebildikleri merkezi çevrelerdir 

(Goldsmith 2000). 
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Stres, aynı zamanda kültürel ve kişisel olarak da tanımlanır. Hindistan’da stres kaynağı 

olarak düşünülen bir şey Amerika Birleşik Devletleri’nde stres kaynağı olarak 

düşünülmeyebilir. Strese verdiği reaksiyonlar açısından bireyler de çeşitlilik gösterir. 

Bir kimse için ani bir şekilde strese neden olan bir şey, bir başka kimseyi aynı şekilde 

etkilemeyebilir. Stres günlük normal stresten rahatsızlık belirtilerine yol açan daha uzun 

ciddi strese kadar olmak üzere çeşitli derecelerde yaşanabilir (Goldsmith 2000). 

 

Stres bir kaynaklar girdisi  çeşitliliğinden geldiği ve bir çıktı çeşitliliğine sahip olduğu 

için sistem teorisi kapsamında da açıklanabilir. Bir süreç olan stres genellikle bir işlem 

olarak düşünülür. Ancak stres sisteme girerek bir girdi de olabilir ya da bir kimsenin 

davranışlarının bir diğer kimsede strese neden olabileceği için bir çıktı da olabilir. 

Örneğin endişe duyma, stres üretici bir süreçtir. Endişe duymanın nedeni, sisteme girdi 

olarak stres etkenlerinin dışında olabilir. Endişeli kimse sonuçta ne yapacağı ile ilgili 

olarak verdiği karar ile stresini bir diğer kimseye transfer edebilir (Goldsmith 2000). 

 

Bir başka sınıflama da bireysel stres kaynakları ve örgütsel stres kaynakları şeklinde 

yapılmaktadır. Bireysel stres kaynakları bireyin iş dışında geçirdiği zaman süresince 

ortaya çıkan sorunlar ve edinilen deneyimleri kapsar. Bu tür stres etmenleri çalışanların 

bireysel yaşamlarından kaynaklanmaktadır. Evlilik ile ilgili sorunlar, çocuklar ile ilgili 

sorunlar, eşin hastalığı, ölümü, boşanma, hastalık, hamilelik, yaşam biçimindeki 

değişiklikler bireysel yaşam faktörleridir. Örgütsel stres kaynakları iş ile ilgili nedenler, 

bireyin örgüt içindeki rolü ile ilgili nedenler, bireyler arası ilişkilerden doğan nedenler, 

kariyer gelişimi ile ilgili nedenler, örgüt yapısı ile ilgili stres nedenleri ve örgütün dış 

çevre ile ilişkilerini içermektedir (Norfolk 1989, Ertekin 1993, Gürçay ve Seçer 1999, 

Güler vd 2001). 

 

Çalışan evli kadınların ev işleri konusunda eşlerinden aldıkları yardımın çok az olması 

önemli bir stres kaynağıdır. Bu kadınlarda aşırı rol yükü stres kaynaklarından biri 

olabilir. Rollerin azaltılması ya da rolün içeriğinin azaltılması aşırı rol yükü ile başa 

çıkma anlamına gelebilir. Yaşamın iş dışı özellikleri biriken stresin azaltılmasında 

potansiyel güç olarak dikkate alınırsa sosyal faaliyetlerin ve boş zaman faaliyetlerinin 

yürütülmesi gerekmektedir. Ancak, iki eşin de çalıştığı aileler gerekli olmayan boş 
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zaman faaliyetlerini ve sosyal faaliyetlerini bırakarak aşırı yükün etkisini azaltmaya 

çalışabilirler. Çalışan kadın için bir çok stres alanı mevcuttur. Zorlanmayı ortadan 

kaldırabilmek için çoklu rollerin idare edilebilmesi zorunlu olacaktır. Önceliklerin 

farkına varılması birey ve aile hedeflerinin gerçekleşebilmesinde hangi faaliyetlerin 

düzenlenmesi gerektiğini göstermektedir. Önceliklerin belirlenmesi önemli bir yönetim 

tekniği ve başa çıkma stratejisi olarak bilinmektedir. Büyük talepleri olan çoklu rollerin 

stresi rol önceliklerini belirlemesi gereken çok sayıda kadın olduğu için dikkat çeken bir 

konudur. Pek çok kadın günlük ev işlerini yapmadan evden çıkıp rahatlıkla dolaşamaz. 

Çocuk bakımı da küçük çocuklu annelerin rol baskısında önemli bir yer tutmaktadır. 

Yalnızca çocuk bakımı değil bakımın kalitesi de önemlidir (Levine ve Scotch 1970,  

Meter ve Agronow 1982, Fontana 1989). 

 

Ev kaynaklı stres ev işlerine harcanan sürenin çok olması ile de ilişkilidir. Belirli bir 

günde eşlerin her ikisi de ev kaynaklı ya da dışarıdan eve getirilen stresi yaşadıkları için 

ve eşlerden her biri diğer eşin etki ve davranışını gözlediğinden eşlerin stresi bireysel 

performanstan memnuniyeti şekillendirebilir. Stres genel olarak memnuniyet verici 

olmayan bir koşul olarak dikkate alınır, herhangi bir stresin daha az memnuniyet 

vereceği beklenir. Ev işleri ve ev işi paylaşımının memnuniyet verici olması arasındaki 

tutarlılık, ev işlerinin bir sosyal vakum içerisinde meydana gelmediğinin farkına 

varılması açısından önemlidir. İki eş kendi arasında hangi işi kimin yapacağına, işlere 

harcayacakları süreye ve kabul edecekleri iş kalitesine karar verirler. Eşlerin her ikisi de 

bu kararların sonuçlarını gözler ve değerlendirirler. Kadınların ev işi sorumluluğunu 

daha çok üzerlerine aldıkları ve performans için daha yüksek standartlara sahip 

oldukları eğilimi yaygın olmasına rağmen, belirli bir günde ev işlerinin yapılmasına 

katılıma eşlerden biri ya da her ikisi cevap vermek için harekete geçebilir. Bir kimsenin 

performansından memnuniyeti o kimse için ev işlerinin anlamı konusunda o gün içindir. 

Bu anlam, davranış, stres ve kendisi ile eşinin algılama durumuna göre değişebilir 

(Pittman ve Solheim 1996 , Pitmann ve Teng 1999). 

 
Evlilikte her eş stres yaşar ve bireysel standartlara göre her bir eş ev işlerini yapar ve 

değerlendirir. Erkeklere göre kadınlar daha yüksek standartlara sahip olma 

eğilimindedir ve bazı erkekler bu farklılığı kullanarak kendilerini ev işleri konusunda 

haklı çıkarmak isteyebilirler. Eğer stresin kaynağı özellikle ev işi talebi ve standardı ile 
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ilişkili ise ev işi stresi olumsuz etkilerini göstermeye başlayacaktır (Pittman ve Solheim 

1996, Pittman vd 2001). Çalışan evli kadınlar tarafından deneyimlenen stres tipleri, 

stres nedenleri gibi değişiklik gösterir. Evli olma ve anne olma kadın için stresli bir 

deneyimdir. Çalışan kadın ev sorumlulukları ve iş yaşamı arasında yaşadığı rol 

çatışması ile stres deneyimleyebilir.  Erkeğin kadına destek olması çalışan kadının rol 

çatışması ve stresini azaltabilir (Berkowitz ve Perkins 1984). 

 

Kadın öğretmenin yıl olarak mesleğindeki çalışma süresi, çalıştığı okulun sistemi, 

eğitim verdiği öğrenci sayısı onun iş yaşamı tatminini etkiler. İş yaşamı tatminin düşük 

düzeyde olması ise öğretmenin mesleği ile ilgili sorumluluklarını daha güç bir şekilde 

yerine getirmesine ve stres yaşamasına neden olacaktır (Holley ve Kirkpatrick 1987). 

 

Öğretmenlik mesleğinin kendisinden kaynaklanan öğretme sorunları stres konusu olarak 

öğretmenler üzerinde önemli etkilere sahiptir. Öğretmenler kendi kurumsal rollerini ve 

ilişkilerini yürütürken ve sorumluluklarını idare ederken esnek davranarak stresle başa 

çıkmaya çalışırlar. Öğrencilere kıyasla öğretmenler birinci derecede stres taşıyıcısı 

olarak düşünülmekte ve modern okul yönetimi ile günden güne faaliyetlerin neden 

olduğu stres tükenmişliğini taşıyan olarak görülmektedirler. Öğretmenler yorgunluk, 

hastalıklara karşı duyarlılık artışı, konsantrasyonu sürdürme yetersizliği gibi tipik olarak 

kronik stresle ilgili bir çok belirti göstermekte, öğretmenlik mesleği yetersiz maaş, zayıf 

kariyer yapısı ve nicel olarak aşırı iş yükü ile belirtilen giderek artan miktarda stresli bir 

meslek olmakta ve öğretmenler çok sayıdaki başa çıkma stratejisi ile esnek bir şekilde 

uyum sağlamaya çalışarak bu talepleri karşılamak zorundadırlar. Öğretmenler için stres 

onların çalışma yaşamlarının baskı, anksiyete ve ikilemlerini yeniden tanımlayan güçlü 

bir terim olabilmektedir (Hepburn ve Brown 2001).  

 
Öğretmen, mesleği ile ilgili olarak rutin öğretme rolünün yanı sıra teknolojik, 

yönetimsel ve sosyal beceri gerektiren rolleri de yerine getirir. Bu roller onun esnek 

becerilere sahip olmasını gerektirir. Esnek beceriler ise yeni, farklı ve değişen 

gereksinimlere uyum düzeyi ile ilişkilidir. Çoklu rolleri içeren beceri esnekliği çalışma 

yaşamı tutumları ile yakından ilişkilidir. Çalışma yaşamı tutumları konusunda ise en 

önemli iş yaşamı stres etkenlerinden biri tükenmişliktir. Öğretmenlerdeki yaygın 

tükenmişlik kaynakları aşırı rol yükü, rol çatışması ve rol belirsizliği gibi rollerle ilgili 
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sorunlardır (Rosenblatt 2001). Rol bireyden yerine getirmesi istenen beklentiler setidir. 

Bu beklentiler algılanan rol çatışması, aşırı rol yüklenmesi ve rol belirsizliği ile 

sonuçlanabilir ve stres etkeni olur (Westman 2001). Depresyon ve diğer psikolojik 

rahatsızlıkların gelişmesinde iş ile ilgili çok sayıda stres etkeni belirtilmektedir. Bunlar 

arasında beceri yetersizliği, rol belirsizliği, anlamların yeterince açık olmaması, karar 

vermeye yetersiz katılım, aşırı iş yükü, bireysel kontrolde yetersizlik ile birey ve çevre 

uyumu arasında genel bir yetersizlik sayılabilir (Mackie vd 2001). Stresli yaşam olayları 

yaygın stres etkenlerindendir. Yaygın stresli yaşam olayları depresyonu artırmakta, 

depresyon sosyal açıdan zayıflığa neden olmakta ve bu durum da depresyonun 

artmasına neden olmaktadır (Westman ve Vinokur 1998). 

 
Ev ile ilgili işlere daha yapısal bir bakış açısı ile bakıldığında, ev işlerine ayrılan sürenin 

yapılacak işin içeriği konusunda verilecek özel kararın kapsamı ile ilişkili olduğu 

görülür. Yapılacak işin içeriği bireyin belirli bir gündeki stresine göre değişir. Ev 

dışından eve getirilecek olan stres bireyin ev işlerine harcayacağı süreyi azaltır, ancak 

bireyin eşi eğer onun stresinin ve yapamadığı işlerin farkına varırsa ev işlerine 

katılımını artırır (Pitmann ve Teng 1999). 

 
Esnek çalışma saatleri, iletişim ve işin paylaşılması çalışan kimselere daha cazip 

gelecek ve çalışanların ev ile ilgili sorumluluklarını iş ile karıştırmalarını önleyecektir. 

Örneğin alternatif çalışma planı bireyin kendi iş yaşamı yatırımına zarar vermeksizin ev 

işlerini yapmasına izin verir. Çalışanların bireysel alışveriş, akşam yemeği olarak hazır 

yemek ve kuru temizleme gibi hizmetleri dışarıdan satın alması aile ve iş yaşamı 

arasında yaşanan çatışmanın azalmasına yardım edecektir (Noonan 2001). 

 

Günümüz insanının en önemli sorunlarından biri olan stres, insanlık için tehlikeli 

olduğu kadar en önemli atılımların ve başarıların da nedeni olmuştur. Bireylerin ve 

toplumların gelişmesi için stres gerekmektedir. Önemli olan bireyin kendisini motive 

edecek, ancak rahatsız etmeyecek stres düzeyini yani olumlu stres düzeyini 

belirleyebilmesi ve bu düzeyde kalabilmesidir. Çünkü aynı birey doğru düzeydeki 

stresle performansının en üst noktasına çıkabilirken, bir başka düzeydeki stresle hiç iş 

yapamaz duruma gelebilmektedir. Olumlu stres düzeyinde çalışmak insanları motive 

eder, zaman baskısını yenmede ve önemli kararlar almada yardımcı olur ve yaratıcılığı 
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güçlendirir. Başa çıkılamayan stres ise olumsuz strese dönüşür ve bireylerin kendilerini, 

koşulları kontrol edemeyen, yardıma ihtiyacı olan ve sonuç olarak da depresif bireyler 

olarak hissetmelerine neden olur. Uzun vadede olumlu stres düzeyini bulabilen insanlar 

işlerine, sosyal faaliyetlerine ve ailelerine harcayacakları enerjiyi en doğru biçimde 

dengeleyebilmektedirler (İlgar 2001). 

 
Kadının çalışması ile aile sorumluluklarını birlikte yürütmesinin neden olduğu stresin, 

bireyin toplumsallaşma sürecinin bir sonucu olduğu anlaşılmaktadır. Toplumsallaşma 

bireyin kendi yaşam biçimini seçme yetisine sahip olmadan önce başlayan ve rollerin 

benimsendiği uzun bir süreçtir. Toplumu oluşturan tüm kurumlar kadınları öncelikli 

olarak aile ve çocuk bakımı sorumluluklarını üstlenmeye, yetişkinlikteki eş ve anne 

rollerine, erkekleri ise gelir sağlayan, karar veren ve yönetici rollerine uyum 

göstermeleri beklenerek toplumsallaştırmaktadır. Bu nedenle, kadının ev dışında 

çalışma rolü ile ağırlıklı olarak yüklendiği geleneksel rolleri arasındaki çatışma önemli 

bir stres kaynağıdır. Aile sorumluluklarının toplumdaki ataerkil yapı nedeni ile erkek 

tarafından yeterince paylaşılmaması ve ailede dengeli bir iş bölümünün 

gerçekleştirilmemesi, kadın için stresi kaçınılmaz kılmaktadır. Bu bağlamda, aile 

yaşamının çalışan kadınlar için bir stres kaynağı olması yerine stresi azaltan koşulları 

sunması gerekmektedir (Gönen vd 1998). 

 
Ailelerde ev ile ilgili işlerin paylaşımı, çalışma yaşamı stresi ve ev işi stresi konusunda 

yurt dışında çok sayıda çalışma bulunmasına karşın, yurt dışında ve ülkemizde evli 

kadın öğretmenler üzerinde yürütülen çalışmaya rastlanmamıştır. 

 

Bu araştırma, evli kadın öğretmenlerin ev ve okul yaşamındaki stres kaynakları ile 

yorgunluk ve zaman sınırlaması açısından stres kaynaklarını belirlemek amacı ile 

planlanmış ve yürütülmüştür.  
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 
Bu bölümde yurt içinde ve yurt dışında “ev ile ilgili işlerin aile bireyleri arasında 

paylaşımı”,  “iş ve aile yaşamı etkileşimi” ve “iş ve aile yaşamı stres kaynakları” ile 

ilgili araştırmalar kronolojik sıraya göre özetlenmiştir. 

 
Burke ve Weir (1976) yaşam, evlilik ve çalışma yaşamı memnuniyeti, deneyimlenen iş 

ve yaşam baskıları, zihinsel ve fiziksel refah ile bireyin eşi ile iletişimini incelemek 

amacı ile 189 evli çifte anket formu uygulamışlardır. Bir işte çalışmayan kadınların 

daha çok yaşam baskısı ve endişe taşıdığı; çocukları hakkındaki düşünceleri, 

çocuklarının geleceğine yönelik planları ve kendi faaliyetleri ile ilgili konularda çalışan 

kadınlara göre eşleri ile daha çok konuştukları; fiziksel ve zihinsel sağlıklarının çalışan 

kadınlardan daha kötü olduğu; çalışan kadınların ise evlilik yaşamlarından daha 

memnun oldukları belirlenmiştir. Çalışan kadınların eşlerinin konut ve para sorunları 

gibi konularda daha ilgili ve endişeli oldukları; ev kadınlarının eşlerinin ise enflasyon, 

savaş vb. gibi genel dünya konuları hakkında endişeli ve sıkıntılı oldukları, çalışan 

kadınların eşlerinin evliliklerinden daha az memnun oldukları, fiziksel ve zihinsel 

sağlıklarının daha kötü olduğu saptanmıştır. Çalışan kadınların eşlerinin ev kadınlarının 

eşlerine göre daha çok strese maruz kaldıkları ve eşleri ücretli işte çalıştığı için bu tür 

bir yaşamla başa çıkmada daha çok güçlük yaşadıkları belirlenmiştir. 

 
Ericksen vd (1979) Philadelphia’da şehir alanlarında yürütülen bir olasılık 

araştırmasından aldıkları alt örneklemde her iki eşinde ücretli işte çalıştığı 1212 çift 

üzerinde evlilik rolü bölüşümünü çocuk bakımı, ev işlerinin bölüşümü ve ücretli işte 

çalışma durumunu temel alarak incelemişlerdir. Araştırma sonuçları erkek eşin gelir 

durumunun rollerin paylaşılması ile negatif ilişkili olduğunu, kadının eğitim durumunun 

ise rollerin paylaşılması ile pozitif ilişkili olduğu evlilik gücü modelini desteklemiştir. 

Irk değişkeni dikkate alındığında siyah ırka mensup çiftlerin beyaz çiftlere göre ev 

işlerini daha çok paylaştıkları belirlenmiştir. 

 
Meter ve Agronow (1982) rol güçlüğünün olası belirleyicileri olarak stresle ilgili 

değişkenleri üniversite öğrencisi evli kadınlar üzerinde incelemişlerdir. Araştırmanın 

verilerini büyük bir şehir üniversitesinin ev ekonomisi bölümünde 1964 – 1974 yılları 

arasında öğrencilik yapmış olan 133 evli kadına posta ile gönderdikleri ve deneklerin % 
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32’si tarafından tamamlanan anket formu aracılığı ile elde etmişlerdir. Araştırma 

sonucunda rol önceliği açısından rol güçlüğünü kötü sağlık, aile tarafından verilen 

yetersiz duygusal destek ve düşük düzeyde evlilik memnuniyeti olarak belirlemişlerdir. 

Aile rolünün ve diğer rollerin öncelikli olduğu gruplar arasında erkek eşin kadının 

öncelikleri ve rol güçlüğüne karşı tutumu arasındaki farkın önemli olduğunu, çocuk 

sahibi olanlar arasında çocuk bakımı nedeni ile rol güçlüğü yaşandığını, ev ekonomisi 

programında öğrenci olmanın ev ve aile yaşamında geleneksel bir düzenleme yapılması 

ile ilişkili olduğunu ve evli kadın öğrencilerin çoğunluğunun aile rolü olarak geleneksel 

düzenlemeyi tercih ettiğini saptamışlardır. Aile rolünün öncelikli olduğu grupta, diğer 

rollerin öncelikli olduğu gruba göre erkek eşin eğitim düzeyinin kadının eğitim 

düzeyinden daha düşük olmasının rol güçlüğü ile ilişkili olduğunu ve başarı ihtiyacının 

rol güçlüğünün belirleyicisi olduğunu bulmuşlardır. 

 
Ybarra (1982) eğitim, gelir, bir kültürün başka bir kültürden etkilenme durumu ve 

kadının istihdam durumunun evlilik rolleri üzerindeki etkisini belirlemek amacı ile 1977 

yılında California’nın merkezi şehirlerinden olan Chicano’da 100 evli kadınla 

görüşmüştür. Kadının ücretli işte çalışıyor olmasının eşitlikçi evlilik rolü yapısının 

ortaya çıkmasında en önemli faktör olduğu, ücretli işte çalışan kadınların ev kadınlarına 

göre ev işleri ve çocuk bakımını eşleri ile daha çok paylaştıkları ve daha çok eşitlikçi bir 

evlilik rolü yapısına sahip oldukları bulunmuştur. Bir kültürün başka bir kültürden 

etkilenme durumu ile kadının eğitim ve istihdam durumunun çiftlerin yerine getirdiği 

evlilik rolü yapılarının ataerkil yapıdan eşitlikçi yapıya kadar değişen rol tipleri 

üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. 

 
Ross vd (1983) evlilikleri en çok gelenekselden en az geleneksel evlilik olmak üzere 4 

tipte gruplandırarak bu evliliklerde, kadının bir işte çalışmasının depresyon durumuna 

etkisini ve erkek eşin kadının bir işte çalışması ile ilgili tercihleri ile ev işlerine yardım 

edip etmediğini incelemek amacı ile 1978 yılında tesadüfi olarak telefon numaraları ile 

aranan 680 evli çift ile görüşmüşlerdir. Sonuç olarak kadının bir işte çalışma durumu 

her iki eşin tercihlerine uygun olduğunda her iki eşin daha az depresyon yaşadığını 

bulmuşlardır. Eşleri ev işlerine yardım ettiğinde kadınların daha az depresyon 

yaşadıklarını ve erkek eşlerin ise ev işlerine yardımları sonucu daha çok depresyon 

yaşamadıklarını bulmuşlardır. Ev işleri ve çalışma yaşamına ilişkin faktörlerin en çok 
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geçiş evliliklerinde depresyona yol açtığını, en düşük düzeyde depresyonun paralel 

evliliklerde yaşandığını belirlemişlerdir. 

 
Berkowitz ve Perkins (1984) stres belirtileri, erkek eşin desteği, çiftlik işi ve ev işi yükü 

ile ev ve çiftlik sorumlulukları arasında algılanan rol çatışmasını ölçmek amacı ile New 

York Eyaleti’nin dört ilçesinde 126 mandıra çalışanı kadın üzerinde anket formu 

aracılığı ile stresi incelemişlerdir. Stresin iş ve aile ile ilgili değişkenlere nispi katkısını 

değerlendirmek için path analizinden yararlanmışlardır. Ev ve çiftlik iş yükünün stresle 

ilişkisini önemsiz, rol çatışması ve erkek eşin desteğinin ise önemli bir şekilde stres 

belirleyicisi olduğunu bulmuşlardır. Rol çatışmasının stresli etkilerine arabuluculuk 

yapan erkek eşin desteğinin stresle başa çıkma mekanizması olarak fonksiyon yaptığını 

da saptamışlardır. Bulgular kırsal kesimdeki çiftçi ailelerinde kendiliğinden oluşan iş ve 

ev rollerinin içeriğinin bireyler arası dinamikler kadar önemli olmayabileceğini 

göstermiştir. 

 

Bird vd (1984) cinsiyet rolü, rolün önemi, gelir ve aile tipinin kadının ve eşinin ev 

işlerini paylaşımına etkisini belirlemek amacı ile 166 evli yönetici ve eşlerinden posta 

yolu ile araştırma verilerini toplamışlardır. Araştırmacılar ev işlerini yiyecek hazırlama, 

çocuk bakımı, konut bakımı ve tamiratı, aile faaliyetlerinin yönetimi, gelir yönetimi, 

temizlik işleri, çim bakımı ve bahçe işleri olarak yedi gruba ayırmışlardır. Kadınlar için 

çoğu kez gelir ve aile tipi işlerin paylaşımını artırırken, erkekler için cinsiyet rolü, aile 

tipi ve rolün öneminin paylaşma davranışını etkilediği belirlenmiştir. Erkek eşlerin ev 

işlerini paylaşmasında cinsiyetin etkili olduğu, özellikle çocuk bakımı, yiyecek 

hazırlama ve temizlik işlerine kadın ücretli işte çalıştığı için daha çok yardım ettikleri 

saptanmıştır. En çok zaman harcanan işler üzerinde bireysel gelirin en büyük etkiye 

sahip olduğu, kadının geliri arttığında eşinin yiyecek hazırlama ve temizlik işlerine 

katılımının arttığı bulunmuştur. Hem kadınlara ve hem de eşlerine göre ise aile 

faaliyetlerinin yönetimi dışında diğer işler arasında çocuk bakımı işinin paylaşılması en 

önemli iş olarak belirlenmiştir. 

 
Maret ve Finlay (1984) her iki eşin çalıştığı ailelerde kadınların çocuk bakımı, yiyecek 

hazırlama ve ev bakımı gibi ev işlerinin sorumluluğunu tek başına taşıması durumunu, 

taşıdığı sorumluluklarda geçen yıllarla birlikte meydana gelen değişiklikleri ve kadının 
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ev ile ilgili sorumluluklarında incelenen değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. 

Çalışmanın verileri 1967 – 1977 yılları arasında deneklerle sekiz kez görüşülerek 

yürütülen Uzunlamasına Ulusal Çalışma Yaşamı araştırmasının alt örneklemi olan 

küçük çocuklu 1223 kadın ile 1977 yılında her iki eşin çalıştığı ailelerdeki 622 kadından 

sağlanmıştır. Evli kadınlar arasında ev işlerinin dağılımı konusunda önemli derecede 

değişiklik olduğu, çalışan kadınların çalışmayan kadınlara göre ev ile ilgili işlerde daha 

az sorumluluk taşıdıkları, her iki grupta da ev işlerinin paylaşımında değişiklikler 

olduğu saptanmıştır. Kadının ev ile ilgili sorumluluklarını belirleyen en önemli 

değişkenlerin ırk, kadının ve eşinin gelir durumu ve ikamet edilen yer olduğu, siyah 

ırktan kadınların beyaz kadınlara, metropolitan alanlarda ikamet edenlerin diğer 

alanlarda ikamet edenlere göre daha az ev sorumluluğu taşıdığı ve eşinin geliri 

arttığında kadının ev ile ilgili sorumluluklarının arttığı, kadının geliri arttığında ise ev 

ile ilgili sorumluluklarının azalmadığı bulunmuştur. 

 
Tavecchio vd (1984) okul öncesi yaşta çocuğu olan 166 Alman ailesi üzerinde ev 

işlerinin mevcut ve tercih edilen bölüşümünü incelemişlerdir. Ayrıca eşlerin evde 

olduğu saatlerde yürütülen faaliyetlere genel bir tanımlama yapmaya çalışmışlardır. 

Araştırma sonucunda özellikle yüksek sosyo ekonomik düzeyde olmak üzere 

eşitlikçiliğe doğru dikkat çekici bir eğilim olduğu, ancak bu eşitlikçiliğin elde edilmeye 

çalışılan ideal eşitlikçilik gibi gözükmediği, ideal durumda bile geleneksel kadın ve 

erkek görevlerinin bölüşümünün değişmeden kaldığı saptanmıştır. Genel faaliyet 

örneklerinde olduğu gibi gerçek ve tercih edilen görev dağılımının her ikisinde de 

kadının çalıştığı ailelerde daha çok eşitliğe doğru bir değişim görülürken, part-time 

çalışan kadınların özellikle ev işleri ile ilgili görevleri eşlerine bırakmada gönülsüz 

oldukları, eşlerin her ikisinin de evde olduğu saatlerde babanın çocuklarla daha çok 

oyun oynadığı ve böylece aile yaşamındaki rekreasyonel ve yaratıcı rolü yerine getirdiği 

belirlenmiştir. 

 
Voydanoff ve Kelly (1984) çalışan ebeveynler arasındaki işle ilgili aile sorunları ile 

bireysel, iş ve aile talepleri ve kaynakları arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile 1979 

yılında 468 çalışan ebeveyne anket formu uygulamışlardır. Araştırma sonucunda 

yapılan hiyerarşik regresyon analizi zaman ve gelir yetersizliği açısından bazı bireysel 

özellikler ile iş ve aile özelliklerinin nispi önemini göstermiştir. Zaman yetersizliği 
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açısından önemli olan faktörler, zamanla ilgili taleplerin zaman yönetimi kaynaklarını 

aştığı rol güçlüğü örneğini ortaya koymuştur. Çalışan kadın ebeveyn olarak okul öncesi 

ve okul dönemi çocuğuna sahip olma, üç ya da daha fazla sayıda aile değişikliğinin 

yaşanması, eşinden daha yüksek statülü bir mesleğe sahip olma, çalışma saatleri ve 

çalışma planı zaman yetersizliği ile ilgili talepler olarak belirlenmiştir. Gelir yetersizliği 

modeli ile aile ile ilgili ekonomik taleplerin ve ailenin zaman ayarlamasının gelir getirici 

ya da engelleyici kaynakların ve ekonomik destek yetersizliğinin nispi önemi 

gösterilmiştir. Yapılan bu çalışma ile bazı yaşam güçlükleri ya da stres etkenleri ve işe 

yarar kaynakların varlığı kapsamında iş ile ilgili aile sorunlarının bu stres etkenleri ile 

başa çıkma açısından incelenmesinin değeri ortaya çıkmıştır. 

 
Ross (1987) evdeki işlerin bölüşümünü incelemek amacı ile 680 kadın ve eşleri ile 

görüşmüştür. Evdeki işlerin bölüşümü üzerinde en büyük ve en önemli etkinin kadının 

istihdamı olduğu, kadının ücretli işte çalıştığı ailelerde eşinin ev işlerine yardımının 

arttığı, eğitim düzeyi yüksek ve daha az geleneksel cinsiyet rolü inanışları olan erkek 

eşlerin ev işlerine katılımının daha çok olduğu ve kadın ile eşinin geliri arasındaki fark 

ne kadar az ise erkek eşin ev işlerine yardımının o kadar çok olduğu saptanmıştır. 

Evdeki işlerin bölüşümünde, kadının eğitim durumunun ve tutumlarının önemli bir 

etkisinin olmadığı, evdeki işlerin bölüşümünün erkek eşin değerleri ile kadının ve 

erkeğin ailedeki nispi gücüne göre şekillendiği belirlenmiştir. Çalıştığı için zaman 

sıkıntısı yaşayacağı dikkate alınsa da tam gün çalışan kadınların çoğunluğunun ev 

işlerinin çoğunu yaptıkları, yaklaşık olarak dörtte birinin eşinin ise işleri evde eşit bir 

şekilde paylaştığı bulunmuştur. Kadının ev dışında ücretli işte çalışmasının evdeki 

işlerin bölüşümünde bir değişim başlattığı ve bu değişimin erkeğin değerlerindeki 

değişimle tamamlanabileceği belirlenmiştir. 

 
Benin ve Agostinelli (1988) evdeki işlerin bölüşümünden sağlanan memnuniyeti ve ev 

işleri konusunda yapılan tartışmaları incelemek amacı ile Arizona Eyalet 

Üniversite’sinde karı ve koca olarak çalışan 320 kişiye posta ile anket formu 

göndermişler ve çiftlerden geri gelen 148 anket formunu araştırmada kullanmışlardır. 

Çalışmada erkek eşlerin özellikle ev işlerine harcadıkları saatlerin süresi çok 

olmadığında ev işlerinin eşit bir şekilde bölüşülmesinden memnun oldukları, kadınların 

ise bunun aksine en çok ev işlerinin bölüşümünün kendilerinin lehine olmasından 
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memnun oldukları bulunmuştur. Kadınların memnuniyetinin ev işlerine harcanan 

toplam süreden etkilenmediği, fakat geleneksel ev işlerinin eşler ile paylaşılması için 

kadınların daha çok mücadele ettikleri belirlenmiştir. Ev işlerinin bölüşümü nedeni ile 

aralarında ne sıklıkta tartışma yaptıkları konusunda kadınlar ve eşlerinin aynı fikirde 

olmadıkları, erkeklerin yalnızca ev işlerinin mevcut bölüşümünden memnun 

olmadıklarında daha sık tartışma meydana geldiğini algıladıkları, kadınların ise özel 

işler paylaşıldığında ya da kendileri veya eşleri işlerin bölüşümünden memnun 

olmadığında daha sık tartışma meydana geldiğini düşündükleri saptanmıştır. 

 
Broman (1988) siyah ırktan evli çiftler arasında evdeki işlerin bölüşümü ve aile yaşamı 

memnuniyetini araştırmak amacı ile 1979 – 1980 yıllarında 876 evli birey üzerinde bir 

çalışma yapmıştır. Araştırmada aile yaşamı memnuniyeti, evdeki işlerin bölüşümü ve 

cinsiyet ile istihdam durumu arasında etkileşim olduğunu bulmuştur. Aşırı çalıştığını 

hisseden kimselerin aile yaşamından memnuniyet düzeyinin daha düşük olduğunu, 

kadınların erkeklere kıyasla iki kat fazla ev işi yaptıklarını, erkekler arasında da ev 

işlerinin çoğunluğunu yapan erkeklerin aile yaşamından daha az memnun olduklarını ve 

ev işlerinin çoğunu yapan aynı zamanda ücretli işte de çalışan kimselerin aile 

yaşamlarından daha az memnun olduklarını saptamıştır. 

 
Voydanoff (1988) iş rolü özellikleri, aile yapısı talepleri ile iş ve aile yaşamı çatışması 

arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmanın verilerini 1977 yılında Çalışma Yaşamı 

Kalitesi Araştırması için görüşülen 757 evli erkek ve 270 evli kadından sağlamıştır. 

Elde edilen bulgular, çalışma zamanı planının ve süresinin, iş taleplerinin ve evde çocuk 

bulunmasının kadınlar ve erkekler arasında görülen iş ve aile yaşamı çatışması ile 

ilişkili olduğunu göstermiştir. Çalışma durumu üzerinde algılanan kontrolün, iş rolü 

özellikleri ve iş - aile yaşamı çatışması arasındaki ilişkide tampon görevi yaptığı, iş rolü 

özellikleri ve aile yapısı taleplerinin iş ve aile yaşamı çatışmasına katkıda bulunduğu, 

aile yapısı taleplerinin ise iş rolü özellikleri ve iş - aile yaşamı çatışması arasındaki 

ilişkiyi şiddetlendirmediği saptanmıştır. 

 
Bayraktar (1989) farklı eğitim düzeyindeki çalışan kadınların, çalışmalarının yaşam 

biçimlerine etkileri konusundaki görüşlerini saptamak amacı ile Ankara Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi’nde çalışan evli 78 kadın üzerinde bir araştırma yürütmüştür. Sonuç 
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olarak çalışan kadınların ev ve aile ile ilgili sorumlulukların önemli bir bölümünü 

üstlendiklerini, bu rolleri bir arada yürütebilmek için kendi bireysel zamanlarından 

fedakarlık etme yoluna gittiklerini saptamıştır. 

 
Bolger vd (1989) evli çiftlerin ev ve iş alanlarındaki streslerinin bulaşmasının nedensel 

dinamiklerini ortaya koymak amacı ile 778 kişinin katıldığı Detroit evlilik stresi ve başa 

çıkma incelemesine gönüllü olarak katılan 166 evli çift üzerinde rol ve ruh durumu ile 

ilgili 6 haftalık kayıtların alındığı günlük araştırması yapmışlardır. Günlük çalışmasında 

yer alan çiftlerin Detroit metropolitan araştırmasından sistematik olarak farklı olup 

olmadığını araştırmış, günlük çalışmasına katılmayanlar (n = 612), 6 haftalık çalışmayı 

tamamlamayanlar (n = 66) ve 6 haftayı tamamlayan çiftleri (n = 100) kıyaslayarak bu 

gruplar arasında yaş, eğitim, çalışma süresi, ortalama çocuk sayısı ve aile geliri 

açısından fark olmadığını saptamışlardır. Araştırma sonucunda, günlükleri tamamlayan 

grubun daha az evlilik çatışması yaşadığı belirlenmiştir. Evden işe stres bulaşmasının 

kadınlara kıyasla erkeklerde daha çok görüldüğü, hem kadınlar ve hem de erkeklerde 

işten eve stres bulaşması görüldüğü belirlenmiştir. Stresli bir iş gününün ardından 

kadınların ve erkeklerin stresli ev durumlarına katılımlarını azalttıkları, evde bir stres 

telafi sürecinin yaşandığını ancak iş yerinde böyle bir sürecin olmadığı saptanmıştır. 

Ayrıca iş yerinde eşi telaşlı bir gün geçiren kadının ev işlerine daha çok katılarak, eşinin 

ev işi katılımını azalttığı bulunmuştur. 

 
Galambos ve Silbereisen (1989) aile ve iş rolü zorunluluklarını yeterli bir şekilde 

başarma ile ilişkili olan baskı, endişe ve rahatsızlık duygusuna işaret eden rol güçlüğünü 

temel alarak eşlerin rol güçlüğünü nasıl yaşadıklarını ve kadın eşin çalışma saatleri ile 

yaşam görüşü, evlilik etkileşimi ve aile çatışması arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile 

her iki eşin çalıştığı orta yaşlı çiftlerle görüşmüşlerdir. Araştırma sonuçları, zorlandığını 

ifade eden erkek eşlerin zorlanmayan erkek eşlere göre daha karamsar ve daha düşük 

düzeyde evlilik etkileşimine sahip oldukları ve daha çok aile çatışması yaşadıklarını  

göstermiştir. Kadınların evlilik etkileşimi ve aile çatışmasını algılamasının her iki eşin 

rol güçlüğü ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Zorlanan eşleri ile birlikte zorlanan 

kadınların diğer çiftlerdeki kadınlara göre daha düşük düzeyde evlilik etkileşimi ve aile 

çatışmasını yaşadıkları bulunmuştur. 
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Good vd (1990) her iki eşin çalıştığı ailelerde iş ve aile çatışmasını bir perakende satış 

firmasında çalışan 595 yönetici üzerinde incelemişlerdir. Çalışma süresinin çok uzun 

olması, çalışma planındaki zıtlıklar, yorgunluk ya da rahatsızlık hissetme iş ve aile 

çatışmasının türleri olarak belirlenmiştir. Bireyin işinden memnuniyetinin daha rahat bir 

ev ortamı yaşamasına neden olduğu ve evdeki sorunların işyerinden memnuniyetsizliğe 

yol açtığı bulunmuştur. İş ve aile çatışması yaşanmasında kadınlar ve erkekler arasında 

fark olmadığı, bireyin eğitim durumunun iş ve aile gerilimi ile ilişkili olduğu ve 

yüksekokul mezunlarının daha çok gerilim yaşadığı saptanmıştır. 

 
Jenkins ve Crouter (1990) erkeğin kazanç sağlayan rolündeki tutumları ile ev işlerine 

katılımı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırmaya önce evde görüşülen ve daha 

sonra üç gün hafta içi ve iki gün hafta sonu akşamı olmak üzere telefonla görüşülen her 

iki eşin çalıştığı 43 çift katılmıştır. Araştırma sonuçları erkeğin kazanç sağlayan rolüne 

yönelik tutumlarının ev işlerine katılımı ile ilişkili olduğunu, erkeğin kazanç sağlayan 

rolüne yönelik tutumlarının ev işlerine hem tam, hem de nispi olarak katılımı ile ilişkili 

olduğunu, asıl kazanç sağlayan rolünü benimseyenlerin ortak kazanç getirici rolünü 

benimseyenlere göre ev işlerine daha az katıldıklarını göstermiştir. Evdeki rol 

davranışlarının kabul edilmesinin ve rol inançlarının uyumunun erkeğin daha yüksek 

düzeydeki evlilik memnuniyeti ile ilişkili olduğu, ev işlerine daha çok katılan kararsız 

ortak kazanç sağlayan rolünü benimseyenlerin daha düşük düzeyde evlilik 

memnuniyetine sahip oldukları belirlenmiştir. 

 
Shelton (1990) kadının istihdam durumu ile kadının kendisi ve eşinin belirli ev işlerine 

harcadıkları süre arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile 147 evli kadın ve 154 evli 

erkek üzerinde, çoklu sınıflandırma analizi kullanarak yiyecek hazırlama, bulaşık 

yıkama ve mutfak temizliği, rutin iç ortam temizliği, çocuk bakımı, çocuklara yardım, 

çocuklarla oyun oynama gibi işlerde kadının ve eşinin harcadığı sürenin ortalamalarını 

kadının istihdam durumuna göre kıyaslamıştır. Kadının bir işte çalıştığı biraz daha 

eşitlikçi ailelerde cinsiyet rollerinin ev işleri ve çocuk bakımına harcanan toplam 

süreden ayırt edilebileceğini göstermiştir. Çalışan kadınların erkeğe ait ya da nötral 

işlere harcadığı süre, genellikle ev kadınlarının harcadığı süreden önemli bir şekilde 

farklı değilken, kadına ait işlere çalışan kadınların ev kadınlarına göre daha az süre 

harcadıklarını bulmuştur. Erkek eşin ev işlerine harcadığı toplam sürenin kadın eşin 
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istihdam durumu ile değişmediği ve kadın eşin istihdamının belirlenen işlerde onun 

eşinin harcadığı süre üzerinde çok az etkiye sahip gibi olduğunu da saptamıştır. 

 
Ishii-Kuntz ve Coltrane (1992) Birleşik Devletler’de 1987 – 1988 yıllarında yürütülen 

Aileler ve Hane Halkları Ulusal Araştırması’nın alt örneklemi olan çocuk bakım 

düzenlemesinden memnun olmayan beş yaşından küçük yaşta çocuğa sahip 640 aile 

üzerinde geleneksel olarak kadın tarafından yapılan ev işlerinin hangi koşullar altında 

erkek tarafından paylaşıldığını incelemişlerdir. Sonuçta erkek eşlerin çocuk bakımının 

% 26’sını ve ev işlerinin % 21’ini yaptıkları, ücretli işte çalışma süresi eşlerinden daha 

kısa süre olan erkeklerin çocuk bakımı ve ev işlerine daha çok yardım ettikleri 

bulunmuştur. Kadının aile gelirinin çoğunu kazandığı, eğitim düzeyinin daha yüksek 

olduğu ve kadının istihdamına karşı daha olumlu tutumların olduğu çiftlerde ev işlerinin 

daha çok paylaşıldığı belirlenmiştir. Erkek eşin kadının istihdamına daha olumlu 

tutumların olduğu ve birden fazla sayıda ve daha büyük yaşta çocuğu olan çiftlerin okul 

öncesi yaştaki çocuk bakımını daha çok paylaştıkları bulunmuştur. Çocuk bakımı ve ev 

işlerinin birbirinden farklı ancak birbiri ile karşılıklı olarak ilişkili olduğu belirlenmiştir. 

 
Sears ve Galambos (1992) kadının çalışma koşulları, stres ve evlilik uyumunun yapısal 

bir modelini path analizi kullanarak değerlendirmişlerdir. Çalışmaya ergen çocuğu 

bulunan çalışan 86 kadın ve eşleri katılmıştır. Araştırmada kadının çalışma koşullarının 

onun evlilikteki uyumuna etkisi stres dağılım modeli ve kadının çalışma koşullarının 

erkeğin evlilik uyumuna etkisi stres karışma modeli olarak incelenmiştir. Stres dağılım 

modelinde aşırı iş yükü ve işin düşük değerli olmasının iş stresi yüzünden global stresle 

dolaylı olarak ilişkili olduğu, günden güne düzensiz bir şekilde değişme eğiliminde 

oldukları için aşırı iş yükü gibi bazı çalışma koşullarının iş stresi ile ilişkili olabileceği, 

iş zorlanmasına sürekli maruz kalmanın global stresle sonuçlanabileceği belirlenmiştir. 

Stres karışması modelinde ise kadının global stres ve iş stresi hisleri yüzünden iş 

deneyimlerinin evlilik uyumuna karıştığı, iş stresini düşük düzeyde yaşayanlara göre 

yüksek düzeyde iş stresi yaşayan kadınların daha yüksek düzeyde global stres ve daha 

düşük düzeyde evlilik uyumu yaşadığı ve işte aşırı yük olmaması gibi olumlu iş 

koşullarının da evlilik ilişkilerine olumlu karışma yapabileceği saptanmıştır. 
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Mederer (1993) ev işlerini aile üyelerine bakmak, eve bakmak ve karşılığında cevap 

gerektiren konuları yapmak olarak tanımlamış, görevin başarılması ve evin yönetimi 

arasındaki farkı bu tanımda birleştirmiştir. Daha sonra evdeki işlerin ölçümünü ve 

kavramsallaştırılmasını eleştirel bir şekilde tartışarak ölçümlerin daha teorik bir temelde 

yapılması gerektiğini önermiştir. Tam gün çalışan 359 evli kadından elde ettiği verileri, 

hiyerarşik regresyon modelleri kullanarak hakkaniyet ve çatışma algısını belirleyen iki 

boyutun kapsamını genişletmek amacı ile incelemiştir. Araştırma sonuçları görev ve 

yönetim dağılımının birbirinden bağımsız ve farklı olarak ev işlerinin dağılımı 

konusundaki hakkaniyet ve çatışma algısına yardım ettiğini göstermiştir. Haksızlık hem 

görev ve hem de yönetim dağılımından belirlenirken, çatışma yalnızca görev 

dağılımından belirlenmiştir. Ev işlerinin dağılımı ile hakkaniyet algısı ve çatışma algısı 

arasındaki ilişkinin önemli olduğu, tam gün çalışan evli kadınların eşlerine kıyasla daha 

çok ev işi yaptığı ve ev işlerini yapmak için daha çok süre harcadıkları, ev işlerinin 

düzenlemesini daha haksız bir düzenleme olarak algıladıkları ve ev işleri nedeni ile daha 

çok çatışma yaşadıkları belirlenmiştir. Bu bulgu, özellikle kadının hakkaniyet algısını 

belirlemeye çalışırken ortaya çıkmıştır.  

 
Pina ve Bengtson (1993) kadının eşi ile ev işlerini paylaşım şeklinden, kadının evlilik 

kalitesi ve psikolojik refahının etkilenme sürecini belirlemek amacı ile 287 evli kadın 

üzerinde ev işlerinin paylaşımı ve kadının eşi tarafından desteklenmesi arasındaki 

ilişkiyi içeren birinci, kadının eşi tarafından desteklenmesi ve evlilik kalitesi ile 

psikolojik refahının değerlendirmesini içeren ikinci aşamadan oluşan bir araştırma 

yapmışlardır. Kadının mutluluğunun eşinin sağlayacağı desteği algılama derecesi ile 

birlikte ev işi paylaşımından indirekt olarak etkilendiğini, ücretli işte tüm gün çalışan ve 

evlilik rolleri hakkında eşitliğe inanan kadınların eşlerinden daha çok destek aldıkları ve 

ev işlerini daha eşit paylaştıkları saptanmıştır. Tüm gün çalışan eşitlikçi kadınların 

evdeki işlerin paylaşımı eşit olmadığında ise eşlerinden aldıkları destek ve yardımdan 

memnun olmadıkları bulunmuştur. 

 

Barnett (1994) iş rolü kalitesi ve stres arasındaki ilişkide evlilik rolü ve ebeveynlik rolü 

kalitesinin stres azaltıcı etkilerini ayrı ayrı belirlemek amacı ile her iki eşin çalıştığı 

ailelerden tesadüfi olarak belirlediği 300 kadın üzerinde bir araştırma yapmıştır. 

Araştırma sonucunda iş rolü kalitesi ve stres arasındaki ilişkiyi aile rolü kalitesinin 
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yumuşattığını, evlilik ya da ebeveynlik deneyimleri olumlu olduğunda iş deneyimi ve 

stres arasında zayıf bir ilişki olduğunu, evlilik ya da ebeveynlik deneyimleri olumsuz 

olduğunda ise iş deneyimi ve stres arasında güçlü bir ilişki olduğunu, elde edilen 

verilerin deneklerin eşlerinden daha önce elde edilen verilerle kıyaslandığında cinsiyetin 

bu etkileşimler üzerinde etkili olmadığını saptamıştır. Ayrıca, iş rolü kalitesinin stres 

üzerindeki etkisinin ebeveynlik rolü kalitesine bağlı olduğunu belirlemiştir. 

 
Düxbüry vd (1994) iş ve aile çatışmasında bağımlı değişkenler olarak aldığı aşırı iş 

yükü, işten aileye karışma ve aileden işe karışma ile bağımsız değişkenler olarak aldığı 

cinsiyet, aile tipi ve kontrol algısı arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile 6 – 12 yaş 

arasında çocuk sahibi olan tek ebeveynli ve her iki eşin çalıştığı ailelerden oluşan 1989 

kişilik örneklem üzerinde bir araştırma yapmışlardır. Sonuçta kadınların erkeklere göre 

iş ve aile faaliyetlerine daha çok zaman harcadıklarını, daha yüksek düzeyde aşırı iş 

yükü deneyimlediklerini, işten aileye karışma ve aileden işe karışmayı daha çok 

yaşadıklarını bulmuşlardır. Kontrol algısı daha yüksek düzeyde olan bireylerin aşırı iş 

yükü ve karışmayı daha düşük düzeyde yaşadıkları ve tek ebeveyn olan bireylerin ise 

evli bireylere benzer düzeyde aşırı iş yükü ve aileden işe karışma yaşadıkları 

belirlenmiştir. 

 
Eker (1994) babaların çocuk bakımı ve ev işlerine katılım düzeyleri ve belirleyicilerini 

çocukları okul öncesi yaşta 60 aile ve okul yaşında 60 aile olmak üzere 120 aile 

üzerinde incelemiştir. Annelerin ev işlerine, çocuğun fiziksel bakımına, eğitimine, 

hastalandığında sağlık bakımına, çocuğun ihtiyaçları için alışverişe, çocuğun disiplinine 

babalardan daha fazla katıldıklarını, çocuğun oyun aktivitesinde ise annelerin ve 

babaların katılım düzeyinin farklı olmadığını saptamıştır. Ev işlerinin farklı alanları ele 

alındığında, kadınların kadınlara özgü ev işlerine katılımlarının hem erkeklere özgü ev 

işlerine katılımlarından, hem de erkeklerin kadınlara özgü ev işlerine katılımlarından 

daha fazla olduğunu belirlemiştir. 

 
Kamo (1994) Amerikan ve Japon örneklemi kullanarak kültürler arası ev işi dağılımını 

incelemek amacı ile 441 Amerikan ve 424 Japon evli çiftten oluşan deneklere aynı anda 

fakat birbirinden ayrı olarak uyguladığı anket formu aracılığı ile araştırma verilerini 

elde etmiştir. Teorik bir modelin temel alındığı araştırmada bireylerin sahip olduğu 
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zaman süresi, kaynak değişimi ve cinsiyete göre eşlerin her birinin ne kadar ev işi 

yaptığı incelenmiştir.  Japon çiftlere göre Amerikan çiftlerde ev işlerinin daha eşit bir 

şekilde paylaşıldığı bulunmuştur. İki ülke arasındaki yapısal farklılıkları belirten 

örneklemler arasındaki belirleyici değişkenlerin değişik düzeyleri kültürler arası ev işi 

dağılımındaki farklılığın nedenlerini açıklayamamıştır. Japon çiftler arasında ev işleri 

bölüşümünün daha katı olduğu ve onlar için modelin açıklayıcılık gücünün daha 

yetersiz olduğu da bulunmuştur.  

 
Hawkins vd (1995) Thomson tarafından tavsiye edilen ev işlerinin bölüşümü konusunda 

kadınların hakkaniyet hissi anlayışı ile ilgili olarak hak dağıtan iskeletin değerini 

deneysel olarak test etmek amacı ile Birleşik Devletler’in batısındaki metropolitan 

alanlardan tesadüfen seçilen her iki eşin çalıştığı 234 ailede kadın eş ile görüşmüşlerdir. 

Çalışmada iskelet tarafından önerilen bir çok sosyo – psikolojik kavram kullanıma 

sunulmuş ve iskelet için sınırlı bir destek olduğu görülmüştür. Hakkaniyetin en güçlü 

belirleyicisinin takdir hissi olduğu, bunu işlerin nasıl bölünmesi gerektiğine kadın ve 

erkeğin birlikte karar vermesinin izlediği belirlenmiştir. Hakkaniyet dağıtan iskeletin 

bazı yapılarının tutarlı olduğu, hakkaniyetin ev işlerinin paylaşımında indirekt etkisi 

olduğu, ev işi olarak aile üyelerinden birine hizmet etmekten hoşlanma yapısının 

hakkaniyet hissi ile güçlü bir şekilde ilişkili olmadığı saptanmıştır. Hakkaniyet dağıtan 

iskelet tarafından önerilen yapıların son olarak ortaya konan modelde birleştirilerek ev 

işleri konusunda kadınların hakkaniyet hissi değişkenlerinin % 66’sının nedenini 

açıkladığı belirlenmiştir. 

 
Hasta (1996) evli çiftlerde ev işi paylaşımı, ev işi paylaşımında hakkaniyet algısı ve 

evlilik doyumu arasındaki ilişkiyi değişik eğitim düzeylerinden, çalışan ve çalışmayan 

180 kadın  ve bu kadınların eşleri üzerinde incelemiştir. Elde edilen sonuçlar hem 

kendilerine hem de eşlerine göre kadınların erkeklerden daha fazla ev işi yaptıklarını, 

çalışan kadınların çalışmayan kadınlara göre yaptıkları ev işi miktarının daha az 

olduğunu, çalışan kadınların eşlerinin yaptığı ev işi miktarının çalışmayan kadınların 

eşlerinden daha fazla olduğunu, kadının eğitim düzeyi yükseldikçe eşinin yaptığı ev işi 

miktarının arttığını göstermiştir. Hakkaniyet algılayan kadınların algılamayan 

kadınlardan daha az, hakkaniyet algılayan erkeklerin algılamayan erkeklerden daha 

fazla ev işi yaptıkları, hakkaniyet algılayan kadınların evlilik doyumlarının algılamayan 
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kadınlarından daha yüksek olduğunu, evlilik doyumunun ev işi paylaşımı ile olmasa 

bile ev işi paylaşımına ilişkin olarak algılanan hakkaniyet ile ilişkili olduğu 

belirlenmiştir. 

 
Kluwer vd (1996) ücretli iş ve ev işlerinin bölüşümü nedeni ile zaman kullanımı, 

memnuniyetsizlik ve evlilik çatışması arasındaki ilişkilere bakış açısı kazandırma amacı 

ile ilk çocuğunu bekleyen ya da ilk çocuğu 12 aylıktan daha küçük olan 54 Alman çift 

üzerinde bir araştırma yapmışlardır. Araştırma sonucunda çiftlerin ev işleri konusunda 

ücretli işe göre daha çok çatışma yaşadıkları belirlenmiştir. Ev işleri konusundaki 

çatışma her iki eşin kendisinin ve diğer eşin ev işi bölüşümü memnuniyetsizliğinin 

yalnızca kadının memnuniyetsizliği olduğu, ücretli iş memnuniyetsizliğinin ise her iki 

eşin de erkek eşe ait çalışma saatlerinden memnuniyetsizliği olduğu ve eşlerin 

çoğunluğunun erkek eşin ücretli işe daha az süre harcamasını tercih ettiği saptanmıştır. 

 
Pittman ve Solheim (1996) ev işlerinin bölüşümünün zorlayıcısı olarak stresi belirlemek 

amacı ile ev işlerinin bölüşümünü incelemişlerdir. Erkeğin öğrenci kadının çalışan, 

kadının öğrenci erkeğin çalışan ve her iki eşinde öğrenci olduğu bireylerden oluşan 

örneklemde çocuksuz 77 çift 10 haftalık sürede yaptıkları 6 çeşit ev işinin (yiyecek 

hazırlama, bulaşık yıkama ve mutfak temizliği, çamaşır yıkama ve ütü, ev süpürme ve 

toz alma, banyonun temizliği ve evi düzeltme) süresi ile evde ve diğer rol alanlarında 

yaşadıkları stresin düzeyini günlük olarak kayıt etmişlerdir. Bir alandan diğer alana 

karışması ya da bir eşten diğer eşe geçmesi yolu ile stres, zaman bölüşümünün 

zorlayıcısı olarak hipotez edilmiş ve elde edilen sonuçlar bu hipotezi desteklemiştir. 

Eşlerin her ikisinin de ev dışından kaynaklanan stresi yüksek olduğunda daha az ev işi 

yaptıkları, ev kaynaklı stresleri yüksek olduğunda ise ev işlerine daha çok zaman 

harcadıkları belirlenmiştir. Kadının ev kaynaklı stresi yüksek olduğunda erkeğin daha 

çok ev işi yaptığı, ancak erkeğin ev kaynaklı stresi yüksek olduğunda kadının daha az 

ev işi yaptığı, eşin stresi ev dışından kaynaklandığında erkek eşin ev işi yardımı 

miktarının değişmediği, ancak kadın eşin daha çok yardım ettiği saptanmıştır. 

 
Barnett ve Shen (1997) ev işlerine harcanan süre ve stres arasındaki ilişkiyi incelemek 

amacı ile tesadüfi olarak seçtikleri her iki eşin çalıştığı 265 çift üzerinde bir araştırma 

yapmışlardır. Ev işlerine harcanan tam (her bir işe harcanan ortalama süre) ve nispi (bir 
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işe her bir eşin harcadığı süreye göre eşlerin birbirine oranı) süre, bireylerin 

ihtiyaçlarına göre esnek ve esnek olmayan planlama yapılabilen işlerin tam süresi ve 

nispi süresi dikkate alınarak ev işleri ve stres arasındaki ilişki test edilmiştir. İncelenen 

11 ev işinin toplam süresinin ve yapılan faktör analizi sonucu ortaya çıkan esnek 

planlama yapılabilen ev işlerinin (araba bakımı, çöplerin atılması, bahçe ve bitki bakımı 

ile ev tamiri yapma) stres ile ilişkili olmadığı, esnek olmayan planlama yapılabilen ev 

işlerinin ise (yemek planlama ve hazırlama, yemek sonrası temizlik, yiyecek alışverişi 

ve çamaşır yıkama) tam süresinin stres ile ilişkili olduğu ve bu ilişkinin cinsiyet, 

cinsiyet rolü ideolojisi, çocuk sayısı, okul öncesi yaşta çocuğa sahip olma ve ücretli işte 

geçirilen süreden etkilenmediği saptanmıştır. Ev işlerinin nispi süresinin stres ile ilişkili 

olmadığı ve erkeklere göre ev işlerinin çoğunu kadınların yaptıkları belirlenmiştir. 

 
Padgett (1997) Afrika kökenli Amerikalı ailelerin ev işleri konusunda sosyal destek 

olarak aile üyeleri dışındaki kimselerden aldıkları yardımları incelemek amacı ile 1988 

yılı Aileler ve Hane Halkları Ulusal Araştırması’nın alt örneklemini oluşturan 558 

Afrika kökenli Amerikalı çiftten elde ettikleri verileri değerlendirmişlerdir. Araştırmada 

ev işlerinin üçte ikisinin kadınlar ve üçte birinin erkekler tarafından yapıldığı, çocuklu 

ailelerde çocukların en çok ev temizliği ve bulaşık yıkamaya zaman harcadıkları 

bulunmuştur. Ailesi dışındaki kimselerden ev işi yardımı alan kadınların yardım 

almayanlara göre ev işlerini daha az idare edilebilir buldukları ve daha çok yük 

taşıdıklarını hissettikleri belirlenmiştir. Deneklerin yaklaşık olarak yarısının akraba ve 

arkadaşlarından maddi yardım aldıkları, maddi yardım almanın kadının zorlanmasını 

azaltmadığı, materyal yardım alan kadınların ise almayanlara göre kendi 

sorumluluklarını daha az başa çıkılabilir olarak hissettikleri bulunmuştur. Kadınların ev 

ile ilgili sorumluluklarda çok bunalma hissinin duygusal destek alma, çocuk sahibi olma 

ve her iki eşin çalışıyor olması durumundan doğrudan etkilendiği, duygusal desteğin 

yalnızca strese karşı bir tampon destek olmayıp, aslında ev işlerinden çok bunalmış 

olma hissine yardımcı olduğu belirlenmiştir. Ev işlerine çok zaman harcayan erkek 

eşlerin materyal yardım aldıkları, maddi destek almayanların aksine de duygusal destek 

aldıkları belirlenmiştir. Evle ilgili sorumluluklar nedeni ile erkek eşlerin yaşadıkları 

stresin evle ilgili sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli zaman, aile üyeleri 

dışındaki kimselerden alınan yardım ve demografik etmenlerle ilişkili olmadığı 

saptanmıştır. 
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Gönen vd (1998) kadının çalıştığı ailelerde günlük yaşam faaliyetlerinin 

sürdürülmesinde iş bölümü ve bundan kaynaklanan stresi belirleme amacına yönelik 

olarak Ankara Çankaya Belediye Başkanlığı’na bağlı hizmet birimlerinde çalışan 250 

evli kadın ile görüşmüşlerdir. Elde edilen sonuçlara göre; günlük yaşam faaliyetlerinden 

mutfak, giyim yönetimi, konut bakımı, sosyal yaşamın ve boş zamanın düzenlenmesi ve 

ebeveyn sorumlulukları faaliyetlerini kadınların ağırlıklı olarak gerçekleştirdikleri, 

günlük yaşam faaliyetlerinin eşler arasında yeterince paylaşılmadığı ve diğer aile 

bireylerinin katılımın ise kadının iş yükünü azaltmak için yeterli olmadığı belirlenmiştir. 

Ayrıca, günlük yaşam faaliyetlerinin çoğunlukla kadın tarafından gerçekleştirilmesinin 

kadının yaşamındaki stres ile ilişkili olduğu istatistiksel olarak da saptanmıştır. 

 
Robinson ve Milkie (1998) Birleşik Devletler’de  1995 yılında kadınların ev temizliğine 

karşı tutumlarının 1975 yılından beri nasıl değiştiğini, mevcut ev temizliği memnuniyet 

düzeyini açıklayarak ev temizliği düzenlemeleri gibi kadının aile ve ücretli iş rollerinin 

önemini ve ev işleri eşitliği konusunda temel tutum ve belirleyicilerdeki değişiklikleri 

incelemek amacı ile 1995 yılında 547 kadınla telefonla görüşmüşlerdir. Kadınlara ev işi 

tutumlarına yönelik olarak sorulan on üç sorunun sekizi 1975 yılında sorulan soruların 

aynısıdır. Araştırmacılar, 1975 yılında görüşülen kadınların 934’ü ile kıyaslamalar 

yapmışlardır. Geçen süre içerisinde kadının rollerindeki değişikliklere standartlar gibi 

ev işlerinde psikolojik güçlüğün eşlik edip etmediği incelenmiş, erkek eşin yardımı 

minimum olduğunda böyle bir değişikliğin nispeten düşük düzeyde sıkıntıya neden 

olduğu belirlenmiştir. 1975 yılı ve 1995 yılı ulusal örneklemleri arasında kültürel 

standartlarda düşme olduğu; 1995 yılı kadınlarının ev temizliğine karşı tutumlarının 

1975 yılı kadınlarının tutumlarına benzediği, kadınların ev temizliği yapmaktan 

hoşlandığı ve evini düzenli tutmanın öneminin algılanmasında geçen 20 yıl  içerisinde 

önemli artış olduğu; Amerikan kadınlarının ev temizliği memnuniyetinin 20 yıl önceki 

kadınların memnuniyetine benzediği; evlilik, annelik ve istihdam durumunun ev 

temizlik işleri ile birlikte daha düşük düzeyde memnuniyete neden olduğu saptanmıştır. 

 
Pittman ve Teng (1999) eşlerin ev işi memnuniyetini kendi performansları ile incelemek 

amacı ile 27 evli, çocuksuz mezun öğrenci çiftten, 10 haftalık periyot süresince eşlerin 

birbirinden bağımsız olarak gün sonunda yapılan işlerle ilgili günlük fişlerini 

doldurmaları yolu ile araştırma verilerini toplamışlardır. Araştırmacılar memnuniyeti; 
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ev işleri için bir zaman harcama fonksiyonu, çıktı kalitesi, hem ev ve hem de ev 

dışından kaynaklanan stres ve performans için eşler tarafından verilen onay olarak 

bulmuşlardır. Ev işlerine harcanan zaman ve çıktı kalitesi eşlerin kendi 

performanslarından memnuniyetleri ile ilişkili olarak belirlenmiştir. Çıktı kalitesi 

kadının memnuniyeti ve ev kaynaklı stres arasında aracılık etmekte, kadının ev kaynaklı 

stresi çok hissettiği günlerde kendi performansından memnuniyeti daha düşük 

olmaktadır. Erkeğin ev kaynaklı stres ve ev işi memnuniyeti arasında ise bir ilişki 

saptanamamıştır. Kadının ev kaynaklı ya da ev dışından eve getirdiği stres yüksek 

olduğunda eşinin ev işlerine yardım ettiği ve daha yüksek düzeyde memnuniyet 

sağlandığı, erkek eş dışarıdan eve stres taşıdığında kadının kendi performansından daha 

az memnun olduğu, erkek eş ev kaynaklı stresi çok yaşadığında ise işlerin çoğunu 

kadının yaptığı ve kendi performansından memnun olduğu saptanmıştır. 

 
Turgut (1999) hemşirelik eğitimcilerinin stres kaynaklarını belirlemek amacı ile 1997 – 

1998 öğretim yılında klinik deneyimi olan 86 hemşirelik eğitimcisi ile görüşmüştür. 

Araştırma sonucunda hemşirelik eğitimcilerinin genelinin ekonomik sorunlar yaşadığı 

belirlenmiştir. Stres kaynakları incelendiğinde en fazla stresi 25-29 yaş grubunda, en az 

stresi 40 ve üzeri yaş grubundaki eğitimcilerin yaşadıkları; üniversitede çalışan 

eğitimciler daha çok iş / okul ve bireysel roller kökenli stres yaşarlarken, sağlık meslek 

lisesinde çalışan eğitimcilerin çevre ve maddi durum kaynaklı stresler yaşadıkları; 

mesleki deneyime göre en stresli olanların 1-5 yıl, en az stresli olanların ise 16-20 yıl 

çalışan eğitimciler oldukları; medeni durumlarına göre ise bekar eğitimcilerin daha çok 

stres yaşadıkları saptanmıştır. 

 
Voydanoff (1999) bireyin kendisinin ve eşinin çocuk bakımı, ev işleri ve ücretli işe 

ilişkin hissettiği haksızlığı ve bunların stres ile evlilik kalitesi arasındaki ilişkiye etkisini 

incelemek amacı ile 1992-1994 yılları Aileler ve Hanehalkları Ulusal Araştırması için 

görüşülen 10-17 yaşları arasındaki çocukların anne ve babası olan 970 evli anne ve 895 

evli baba ile görüşmüşlerdir. Araştırma sonuçları, bireyin hissettiği haksızlığın annelerin 

stresi ile olumlu, anne ve babaların evlilik kalitesi ile ise olumsuz ilişkili olduğunu 

göstermiştir. Bununla birlikte hissedilen haksızlığın faaliyetlerin süresi ile stres ve 

evlilik kalitesi arasındaki ilişkiye aracılık etmediği, özellikle eşitlikçi cinsiyet 

ideolojisini savunan ve ikinci kez evlenen anneler olmak üzere annelerin ev işlerine 
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yönelik olarak hissettikleri haksızlığın ev işi yapma süresi ile stres ve evlilik 

anlaşmazlığı arasındaki ilişkiyi olumsuz yönde şiddetlendirdiği bulunmuştur. 

 
Bilek (2001) öğretmenlerin iş ve okul yöneticileri ile ilişkilerinden kaynaklanan stres 

düzeylerini belirlemek amacı ile 1999 – 2000 eğitim – öğretim yılında Eskişehir il 

merkezindeki 30 ortaöğretim kurumunda görev yapan branş öğretmenlerinden oransız 

küme örnekleme yöntemiyle seçilen 443 öğretmen ile görüşmüştür. Elde edilen 

bulgular, ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin stresli olduklarını, 

yöneticilerin davranışlarının yüksek stres düzeyine neden olduğunu göstermektedir. İş 

stresi düzeylerinin cinsiyet, yaş, medeni durum, mesleki kıdem ve branş değişkenlerine 

göre farklılık göstermediği, ancak stres düzeylerine kaynaklık yapan yönetici 

davranışlarına göre kıdem, yaş ve branş değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

 
Gönen vd (2001) akademisyen kadınların iş ve aile yaşamına ilişkin sorunlarını 

belirlemek amacı ile Ankara’da devlet üniversitelerinde çalışan 218 evli kadın ile 

görüşmüşlerdir. Araştırmanın sonucunda; akademik yaşamın kadınların kendilerine olan 

saygılarını olumlu yönde etkilediği ve iş yaşamında yeterli olduklarını hissettikleri, 

işlerinin çok önemli olduğunu düşündükleri, işlerini sevdikleri, genel anlamda 

yaşamlarını tatmin edici buldukları ve ailelerinden destek almaktan mutlu oldukları 

anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra, yaşamlarının stresle dolu olduğunu ve stresin fiziksel 

sağlıklarını etkilediğini düşündükleri, kendilerini herkes için her şeyi yapmaya 

çabalayan biri olarak gördükleri, eşleri ile aynı mesleği paylaşmayı istedikleri, telaşlı 

olmayı iş yaşamının bir parçası olarak değerlendirdikleri, kazandıkları gelirin yetersiz 

olduğunu ve çalışma programlarının esnek olmadığını düşündükleri saptanmıştır. 

Ayrıca, ailelerine zaman ayırmakta güçlük çektikleri ve özellikle çocukları ile daha 

fazla birlikte olmayı istedikleri, iş ve aile sorumluluklarını yönetmede yardıma ihtiyaç 

duydukları, buna karşın, iş ve aile yaşamına ilişkin rolleri dengelemede başarılı 

oldukları, iş ve aile yaşamına ilişkin bir sorunla karşılaştıklarında üstesinden 

gelebildiklerini düşündükleri belirlenmiştir. 

 
Pittman vd (2001) ev işi ihtiyacının algılanmasının şekillendiği stres değişkenleri, 

sosyal ritm ve bireysel standartlara göre günlük bir karar olarak belirlenen ev işlerini 

 37



  

kavramlaştırmak amacı ile 10 haftalık periyod içinde eşlerden biri ya da her ikisinin 

mezun öğrenci olduğu 27 çocuksuz  genç evli çifte günlük fişler doldurtarak araştırma 

verilerini elde etmişlerdir. Yemek pişirme, mutfak temizliği, banyonun temizliği, ev 

süpürme ve toz alma, giysi temizliği ve ütü ile evi düzeltmeden oluşan ev işlerine 

harcanan süre; ev, okul ve iş alanları stresi; ve performansa dayanan bireysel 

standartların ölçüldüğü çalışmada; ev kaynaklı stres, ev dışındaki stres ve standartların 

birbirinden bağımsız olarak ev işlerine harcanan sürenin ek belirleyicisi olduğu, stresin 

performansın anlamını değiştirdiği, stres ve standartlar arasında bir etkileşim olduğu 

belirlenmiştir. Yüksek ev kaynaklı stresin ve dışarıdan eve getirilen düşük düzeyde 

stresin, bireyin kendi performansını daha eleştirel bir şekilde değerlendirmesine yol 

açtığı saptanmıştır. Kadının ev kaynaklı stresi daha çok hissettiğinde eşinin ev işlerine 

daha çok yardım ettiği ve kadının bu yardımın farkında olduğu, kadının dışarıdan eve 

getirdiği stres yüksek olduğunda eşinin ev işi yardımı ve kadının kalite değerlendirmesi 

arasında ilişki olduğu, eşi dışarıdan eve stres taşıdığında işlerin çoğunu kadının yaptığı, 

erkek eş ev kaynaklı stresi daha çok yaşadığında ise kadının daha az ev işi yaptığı ve 

sosyal ritmin kadınlar arasında ev işlerine harcanan sürenin uygun belirleyicisi olduğu 

bulunmuştur. 

 
Stevens vd (2001) her iki eşin çalıştığı 156 çift üzerinde yürüttükleri İş ve Aile 

Dinamikleri araştırmasından elde ettikleri verileri kullanarak evlilik memnuniyeti 

üzerinde ekonomik bağımlılık, çalışma durumu, cinsiyet ideolojisi ve ev işlerinin 

etkisini incelemek amacı ile bir araştırma yapmışlardır. Ev işi paylaşımının evlilik 

memnuniyeti üzerindeki etkisi evdeki görevler, çalışma duygusu ve durum geliştirme 

olarak ele alınmıştır. Evdeki görevlerin dağılımından memnuniyet ve çalışma duygusu 

ile erkek eşlerin ev işi yardımı ve durum geliştiren görevlere yardımı kadınlar için 

evlilik memnuniyetinin en önemli belirleyicileri olarak saptanmıştır. Ev işlerinin 

dağılımından memnuniyet erkekler için de evlilik memnuniyetinin belirleyicisi olarak 

belirlenmiştir. Ekonomik bağımlılık, ücretli iş saatleri, cinsiyet ideolojisi, eşin ev 

işlerine harcadığı süre, çalışma duygusuna yardım ile çocuk sayısı, okul öncesi yaştaki 

çocuk sayısının kadının; ev işlerine harcanan süre, çalışma duygusuna yardım, eşin 

çalışma duygusu, ücretli işte geçirilen süre ve okul öncesi yaştaki çocuk sayısının ise 

erkeğin evlilik memnuniyeti üzerinde indirekt etkisi olduğu bulunmuştur. 
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Matthews ve Power (2002) kadınların yaşadığı streste sosyo – ekonomik farklılıklara iş 

ve ev faktörlerinin katkısını belirleme amacı ile 1958 yılında İngiltere’de yürütülen 

Ulusal Çocuk Gelişimi Araştırması’ndan elde ettikleri verilerden 33. yaştaki verilerin 

tümünü, 23. ve 33. yaştaki verileri de stresi belirleme de kullanmışlardır. Sonuçta 

kadınların iş faktörlerine yönelik olarak; çalışan kadınların çalışmayan kadınlara göre 

stres riskinin daha düşük olduğunu, kadının iş güvensizliğinin stresle güçlü bir şekilde 

ilişkili olduğunu, ancak iş güvensizliğinin bir diğer boyutu olan işten atılma ve sosyal 

olmayan çalışma saatlerinin stresle ilişkisi olmadığını belirlemişlerdir. Kadının eşinin 

işsiz olması ve yetersiz sosyal destek de kadının stresi ile ilişkili olarak bulunmuştur. 

Kadınların ev faktörlerine yönelik olarak ise; anne olan kadınların anne olmayan 

kadınlara göre stresinin daha yüksek olduğu, çocuk sahibi olmanın bir stres kaynağı 

olduğu, 6 yaşından büyük çocuğa sahip olma ve üç ya da daha çok sayıda çocuğa sahip 

olma ile çocuk bakımının çoğunluğunu yapıyor olmanın kadının yüksek düzeyde stres 

yaşaması ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 
Araştırma, evli kadın öğretmenlerin ev ve okul yaşamındaki stres kaynakları ile 

yorgunluk ve zaman sınırlaması açısından stres kaynaklarını belirlemek amacı ile 

planlanmış ve yürütülmüştür.  

 
Araştırmanın bu bölümü; “Araştırma Evreninin Saptanması ve Örnek Seçimi”, “Veri 

Toplama Yöntem ve Araçları” ile “Verilerin Değerlendirilmesi” başlıkları altında 

verilmiştir. 

 
3.1. Araştırma Evreninin Saptanması ve Örnek Seçimi 

 
Araştırma bölgesi Ankara ilidir. Araştırmanın evrenini, Ankara’da Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı orta öğretim kurumlarında çalışan evli kadın öğretmenler 

oluşturmaktadır. Orta öğretim kurumlarında ikili eğitim ve normal eğitim olmak üzere 

iki tür eğitim verilmektedir. Branş derslerini okutan öğretmenler meslek dersi, branş dışı 

dersleri okutan öğretmenler ise kültür dersi öğretmenleridir. Evrenin saptanması ve 

örnek seçiminde Milli Eğitim ile ilgili istatistiki bilgilerden (Anonim 2001) 

yararlanılarak Ankara merkez ilçelerindeki (Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, 

Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle) normal eğitim veren orta öğretim kurumları 

(genel liseler ile mesleki ve teknik liseler) belirlenmiş ve bu kurumlarda görev yapan 

toplam 4423 kadın öğretmenin % 10’u (442 evli kadın öğretmen) araştırma kapsamına 

alınmıştır.  

 
3.2. Veri Toplama Yöntem ve Araçları 

 
Araştırma kapsamına alınan evli kadın öğretmenlerin ev ve okul yaşamındaki stres 

kaynakları ile yorgunluk ve zaman sınırlaması açısından stres kaynaklarını  ortaya 

koyabilecek verilerin elde edilmesinde anket tekniğinden yararlanılmıştır. 

 
3.2.1. Anket formunun hazırlanması 

 
Araştırma materyalinin toplanmasında Ek 1’deki anket formu kullanılmıştır. Anket 

formu kadın öğretmenler tarafından kolay anlaşılabilecek şekilde konu ile ilgili 

kaynaklardan yararlanılarak kapsamlı bir şekilde hazırlanmıştır (Ross 1987, Bolger vd 
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1989, Sears ve Galambos 1992, Pittman ve Solheim 1996, Barnett ve Shen 1997, Gönen 

vd 1998, Pittman vd 2001). 

 
Anket formu dört bölümden meydana gelmiştir. Bu bölümler; 

1. Kadın öğretmenleri tanıtıcı bilgiler, 

2. Ev ve aile ile ilgili işler ve gerçekleştiren bireyler, 

3. Genel stres durumu,  

4. Ev ve okul yaşamındaki stres kaynakları’dır. 

 
Birinci bölüm; evli kadın öğretmenleri tanıtıcı bilgileri ortaya koymayı amaçlayan 

soruları içermektedir. Bu kapsamda; kadın öğretmenin yaşı ve öğrenim durumu, evlilik 

süresi ve ailedeki birey sayısı, eşin yaşı, öğrenim durumu, mesleği, çalışma durumu ve 

haftalık çalışma süresi, çocuk sayısı ve çocukların yaşlarına göre sayısı, kadın 

öğretmenin çalıştığı okul türü, meslekteki branşı, çalışma süresi, aynı okulda çalışma 

süresi, haftalık çalışma saati ve ders saati ile aylık ortalama gelir miktarı ve ailenin aylık 

ortalama gelir miktarına ilişkin sorular yer almaktadır.  

 

İkinci bölüm; kadın öğretmenlerin ve diğer aile bireylerinin gerçekleştirdikleri yemek 

hazırlama ve yemek sonrası temizlik (yemek yapma, sıcak – soğuk içecek hazırlama, 

salata yapma, bulaşık yıkama (elde), bulaşık makinesini doldurma, yıkanan bulaşıkları 

yerleştirme, ocağın temizliği, buzdolabı temizliği, mutfağın temizliği, gıda alışverişi, 

sofra kurma ve kaldırma, pasta, kek, vb. yapma, misafir ağırlama), giyeceklerin bakımı 

ve temizliği (çamaşır yıkama (elde), çamaşır yıkama (makinede), çamaşır asma / 

kurutma, sökük ve düğme dikme, ütü yapma, giysi ve ayakkabı dolaplarının 

düzenlenmesi, ayakkabı boyama, giyim eşyası satın alma), konutun bakımı ve temizliği 

(evin toplanması, evin süpürülmesi, eşyaların tozunun alınması, yerlerin temizlenmesi, 

koltuk ve kanepe silinmesi, halıların silinmesi, yatakların düzeltilmesi, perdelerin 

sökülüp takılması, aksesuar temizliği, kapı ve pencere temizliği, tuvaletin temizliği 

banyonun temizliği, balkon / teras temizliği, çiçeklerin bakımı, badana ve boya, evdeki 

küçük tamirler, ev eşyası satın alma), ulaşım (otomobil sigortası ve vergilerin ödenmesi, 

otomobilin yıkanması ve içinin temizliği, benzin alma, otomobili servise götürme), 

sosyal yaşam ve boş zaman  faaliyetlerinin planlanması (hediye satın alma, ziyaretleri 

planlama, yaz ve hafta sonu tatilleri planlama), çocuk bakımı ile ilgili sorumluluklar 

 41



  

(çocukların beslenmesi, çocukların giydirilmesi, çocukların banyosu, çocuk odalarının 

toplanması, çocukların doktora götürülmesi, ilaçların satın alınması, çocuklara ilaç 

verilmesi, öğretmenler ile iletişim kurma, çocukları ders çalıştırma, çocukları okula 

hazırlama, çocukların okula götürülmesi / servise bindirilmesi) ve aile gelirinin 

kullanılması (bütçe yapma, pazardan alışveriş yapma, taksitleri / faturaları ödeme, kredi 

kartı kullanma, çocuklara harçlık verme) gibi konuları içermektedir.  

 

Üçüncü bölümde; yatınca uyuyamama ya da uzun süre uyanık kalma, aşırı uyuma 

isteği, dinlenememe, aşırı yemek yeme isteği, iştahın kaçması, sinirlilik, konuşurken 

heceleri yutma, herhangi bir işi yaparken sık nefes alıp verme, zaman zaman çarpıntı, 

sıkıntı, daralma hissetme, insanların kendisine tavır aldığını düşünme, fiziksel olarak 

hasta olma endişesi duyma, yalnızlık endişesi duyma, yaşamda onu rahatsız eden şeyleri 

kontrol edemediğini düşünme ve zamanı etkili kullanamadığını düşünme gibi genel 

stres durumu ile ilgili sorular yer almaktadır. Genel stres durumu “hiçbir zaman”, 

“nadiren”, “ara sıra”, “çoğu zaman” ve “her zaman” olarak ele alınmıştır ve stres 

belirtisi olan 14 Likert tipi maddeden oluşmuştur. 

 

Dördüncü bölümde; öğretmenin ev ve okul yaşamındaki stres kaynaklarına yönelik  

sorular yer almaktadır. Öğretmenin ev ve okul yaşamındaki stres kaynakları da “hiçbir 

zaman”, “nadiren”, “ara sıra”, “çoğu zaman” ve “her zaman” olarak ele alınmış olup 

Likert tipi 50 maddeden oluşmuştur.  

 

3.2.2. Anket formuna geçerlik ve güvenirlik testinin uygulanması 

 

Anket formunun oluşturulması sırasında ölçeğin kapsam ve yapı geçerliği ile güvenirlik 

testi yapılmıştır. Anket formunun kapsam geçerliği için bu konuda çalışan uzmanların 

görüşü alınmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli izinler alındıktan sonra 1 

Mayıs – 10 Mayıs 2002 tarihleri arasında anket formu 102 evli kadın öğretmene ön 

deneme olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler kodlanmış, SPSS 10.0 paket 

yazılımından yararlanılarak bilgisayara yüklenmiş ve istatistik uzmanları ile görüşülerek 

yapı geçerlik – güvenirlik analizleri yapılmıştır. Anket formunun yapı geçerliğini 

 42



  

kontrol etmek için bir faktör analizi tekniği olarak tanımlanabilen “Döndürülmüş  

(varimax) Temel Bileşenler Analizi” uygulanmıştır (Büyüköztürk 2002). 

 

Ölçekte yer alan soruların öğretmenlerin ev ve okul yaşamındaki stres kaynakları ile 

yorgunluk ve zaman sınırlaması açısından stres kaynaklarını ortaya koyabilmesini ölçüp 

ölçmediği yapı geçerliği analizi ile test edilmiştir. Analiz sonucunda anket formunda 

aynı ve farklı yapıyı ölçen sorular belirlenmiş, soruların bir yapı altında yer alıp 

almadıkları ise madde faktör yük değeri ile incelenmiştir (Büyüköztürk 2002). 

 

Faktör analizinde faktör yük değerinin 0.45 ya da daha yüksek olması seçim için iyi bir 

ölçüdür. Ancak uygulamada az sayıda madde için bu sınır değer 0.30’a kadar inebilir. 

(Büyüköztürk 2002). Bu çalışmada bir maddenin faktör yük değerinin 0.30 ve üstünde 

olması yeterli kabul edilmiştir. Bu değerin altında kalan maddeler çalışmanın sonraki 

aşamalarında istatistiksel analizlere dahil edilmemiştir.  

 

Anket formunun güvenirliği için iç tutarlılık katsayısı olan “Cronbach Alpha” 

hesaplanmıştır. Ayrıca anket formunda yer alan soruların olumlu tutum ve olumsuz 

tutumları ayırt etme gücü madde analizi yapılarak incelenmiştir. Bu amaçla madde 

toplam puanları arasındaki korelasyonlar hesaplanmıştır (Büyüköztürk 2002). 

 

Genel stres durumuna ilişkin “ stres belirtileri ”  ölçeğinin yapı geçerliği için yapılan 

faktör analizi sonucunda tek faktör ortaya çıkmıştır. Analiz sonuçlarına göre; ölçekteki 

maddelerin faktör yük değerleri 0.30 ile 0.76, madde toplam korelasyon değerleri ise 

0.34 ile 0.69 arasında değişmektedir. Ölçeğin alpha değeri 0.85, açıklanan varyansı ise 

% 35.7’dir. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin bulunan alpha ve açıklanan varyans 

değerlerine göre ise genel stres durumuna ilişkin “stres belirtileri ölçeği” ‘nin geçerli ve 

güvenilir bir araç olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 3.1). 
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Çizelge 3.1. Öğretmenlerin genel stres durumuna ilişkin stres belirtilerinin faktör analizi 
ve madde analizi sonuçları 

 
FAKTÖR 1 

STRES BELİRTİLERİ 

Faktör yük 

değeri 

Madde - toplam 

korelasyonu 

1.Yatınca uyuyamama ya da uzun süre uyanık kalma 0.55 0.45 

2.Aşırı uyuma isteği 0.56 0.48 

3. Dinlenememe 0.47 0.40 

4. Aşırı yemek yeme isteği 0.30 0.34 

5. İştahın kaçması 0.39 0.30 

6. Sinirlilik 0.59 0.52 

7. Konuşurken heceleri yutma 0.58 0.49 

8. Herhangi bir işi yaparken sık nefes alıp verme 0.62 0.53 

9. Zaman zaman çarpıntı, sıkıntı, daralma hissetme 0.67 0.58 

10. İnsanların kendisine tavır aldığını düşünme 0.70 0.60 

11. Fiziksel olarak hasta olma endişesi duyma 0.60 0.49 

12. Yalnızlık endişesi duyma 0.66 0.56 

13. Yaşamda onu rahatsız eden şeyleri kontrol 

edemediğini düşünme 

 

0.76 

 

0.69 

14. Zamanı etkili kullanamadığını düşünme 0.68 0.64 

Özdeğer: 5.00        Açıklanan varyans: % 35.7        Alpha: 0.85 

 

Bir maddenin faktörlerdeki en yüksek yük değeri ile bu değerden sonra en yüksek olan 

yük değeri arasındaki farkın olabildiğince yüksek olması beklenir. Ancak yüksek iki 

yük değeri arasındaki farkın en az 0.10 olmasına dikkat edilmelidir. Çok faktörlü bir 

yapıda, birden çok faktörde yüksek yük değeri veren madde, binişik madde olarak 

tanımlanır ve ölçekten çıkartılır (Büyüköztürk 2002). 

 

Ev ve okul yaşamındaki stres kaynakları ölçeğinin yapı geçerliği için yapılan faktör 

analizi sonucunda on madde (11, 12, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 46, 49 no’lu maddeler) 

faktör yük değeri 0.30’un altında ve yüksek iki yük değeri arasındaki fark 0.10’unun 

altında olduğu için çıkarılmıştır. Ölçeğin faktör yapısını daha net görmek amacı ile bu 
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kez Varimax Dik Döndürme yöntemi de kullanılarak analiz tekrar yapılmıştır. Analiz 

sonucuna göre; ev ve okul yaşamı stres kaynakları ölçeğinde üç faktör ortaya çıkmıştır.  

 
Ev yaşamındaki stres kaynakları olarak irdelenen birinci faktörün, faktör yük değerleri 

0.56 ile 0.85 arasında değişmektedir. Madde toplam korelasyon değerlerinin ise 0.48 ile 

0.70 arasında değiştiği bulunmuştur. Alpha değeri 0.92, açıklanan varyans % 19.4 

olarak hesaplanmıştır.  

 
İkinci faktörde yer alan maddeler okul yaşamındaki stres kaynakları olarak ele 

alınmıştır. Faktördeki maddelerin faktör yük değerleri 0.56 ile 0.80, madde toplam 

korelasyon değerleri ise 0.35 ile 0.74 arasında değişmektedir. Ölçeğin alpha değeri 0.93, 

açıklanan varyans % 19.1’dir.  

 
Yorgunluk ve zaman sınırlaması açısından stres kaynakları olarak belirtilen üçüncü 

faktörün, faktör yük değerleri 0.45 İle 0.71, madde toplam korelasyon değerleri ise 0.38 

İle 0.73 arasında değişmektedir. Güvenirlik için hesaplanan alpha değeri 0.91, açıklanan 

varyans ise % 17.6 olarak saptanmıştır (Çizelge 3.2). 

 
Ev ve okul yaşamındaki stres kaynakları ölçeği aynı zamanda tek faktörlü olarak da 

saptanmıştır. Tek faktörlüde güvenirlik katsayısı olan alpha 0.96, açıklanan varyans ise 

% 56.2 olarak bulunmuştur.  

 

Çizelge 3.2. Öğretmenlerin ev ve okul yaşamındaki stres kaynaklarına ilişkin faktör 
analizi ve madde analizi sonuçları 

 
 

STRES KAYNAKLARI 

Faktör 

yük 

değeri 

Madde - 

toplam 

korelasyonu

FAKTÖR 1 

EV YAŞAMINDAKİ STRES KAYNAKLARI 

1.Evde iş yüküm çok fazla 0.70 0.48 

2. Ev işlerinin paylaşımı yüzünden eşimle tartışıyoruz 0.74 0.64 

3. Evle ilgili işlerin paylaşımı yüzünden eşimin baskısını 

üzerimde hissediyorum 

 

0.63 

 

0.67 
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Çizelge 3.2. 
 
5. Evde okuldan çok daha gergin oluyorum 0.68 0.57 

6. Her ikimizde çalışıyoruz ama evde işlerin çoğunu ben 

yapıyorum, bana haksızlık yapılıyor 

 

0.85 

 

0.62 

7. Ev işlerinin tümünün kadın işi olarak düşünülmesi beni 

rahatsız ediyor 

 

0.56 

 

0.50 

8. Her gün aynı işleri yapmak yaşamımı çok monotonlaştırıyor  0.65 0.61 

9. Ev işleri sosyal yaşamımı engelliyor, kendimi yalnız 

hissediyorum 

 

0.61 

 

0.66 

16. Eşim kendisine yeterince zaman ayıramadığımdan şikayet 

ediyor 

 

0.56 

 

0.55 

18. Eşimin evde işlere yardım etmekten çok yapılacak yeni iş 

çıkartması beni daha da yoruyor 

 

0.59 

 

0.70 

19. Ev işleri evin yönetimi ve ailemin devamlılığı için gerekli 

olduğundan yapmak zorunda kalıyorum 

 

0.66 

 

0.62 

30. Aileme bakma gerekliliğinden her türlü yorgunluğa 

katlanarak işleri yapmak zorundayım 

 

0.60 

 

0.51 

50. Eşimin ev işlerine kesinlikle yardım etmemesi beni üzüyor 0.70 0.64 

Özdeğer: 7.797           Açıklanan varyans: % 19.4                 Alpha: 0.92 

FAKTÖR 2 

OKUL YAŞAMINDAKİ STRES KAYNAKLARI 
32. Evdeki iş yükü çalışma yaşamı tatminimi olumsuz etkiliyor 0.56 0.70 

33. Ev işlerinin çokluğundan derslere hazırlanamadan okula 

gitmek zorunda kalıyorum 

 

0.70 

 

0.74 

34. Ev işlerinin çokluğundan sınav kağıtlarını zamanında 

okuyamıyorum ve sınav sonuçlarını geç açıklıyorum 

 

0.57 

 

0.61 

36. İşim yüzünden eşimle aramızda gerilim yaşıyoruz 0.59 0.62 

37. Evle ilgili işlerin sorumluluğu okuldaki verimliliğimi 

olumsuz etkiliyor 

 

0.57 

 

0.71 

38. Evdeki aşırı iş yükü okuldaki işlerimin birikmesine neden 

oluyor 

 

0.65 

 

0.70 
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Çizelge 3.2. 
 
39. Evde eşimle yaptığımız tartışmalar okuldaki kimselerle 

aramızda gerginliğe yol açıyor 

 

0.80 

 

0.53 

40. Evdeki gerilimimi bazen öğrencilerime yansıttığımı 

hissediyorum 

 

0.75 

 

0.46 

41. Evdeki stresimin okula taşınmasını engelleyemiyorum 0.78 0.51 

42. Okulda evden çok daha gergin oluyorum 0.58 0.35 

43. Okulda derste iken birde bakıyorum ki evdeki işleri 

düşünüyorum 

 

0.62 

 

0.48 

45. Okul yaşamım evdeki işlerin çokluğu nedeni ile aksıyor 0.60 0.66 

47. Evle ilgili işlerin çokluğu okula gereken özeni göstermeme 

engel oluyor 

 

0.67 

 

0.67 

48. Evden okula yorgun gidince farkında olmadan evdeki 

sorunlarımı okula yansıtıyorum 

 

0.57 

 

0.47 

Özdeğer: 7.654           Açıklanan varyans: % 19.1          Alpha: 0.93 

FAKTÖR 3   

YORGUNLUK VE ZAMAN SINIRLAMASI AÇISINDAN STRES 

KAYNAKLARI 

4. Evdeki işlerle ilgili beklentileri yeterince yerine 

getiremiyorum 

0.45 0.38 

10. Zaman sorunu benim için en önemli sorunlardan biri 0.54 0.54 

13. Kendimi ev işlerini acele yapmak zorunda hissediyorum 0.54 0.54 

14. Günün çoğunu okulda geçirip, ev işlerine ayıracağım süre 

azalınca ev işleri daha da stresli bir faaliyet haline geliyor 

 

0.54 

 

0.66 

20. Hem evde hem de okulda çok çalışıyorum 0.54 0.55 

21. Evdeki işleri planlasam da planım bozuluyor ve ev işlerine 

yetişemiyorum 

 

0.63 

 

0.73 

22. Okuldan eve gelince ikinci çalışma mesaim başlıyor, hiç 

dinlenemiyorum 

 

0.61 

 

0.68 

27. Ev işlerini yetiştirebilmek için sabahları erken kalkıp bazı 

işleri yapıyorum ve yeterince uyuyamıyorum 

 

0.56 

 

0.69 
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Çizelge 3.2. 
 
28. Ev işlerine yetişemiyorum 0.71 0.70 

29. Ev işlerini bitirdiğimde yorgun, bitkin ve tükenmiş 

oluyorum 

 

0.70 

 

0.67 

31. Okuldan eve yorgun geliyorum ve evde daha çok 

yoruluyorum, dinlenemeden ertesi gün tekrar okula gidiyorum 

 

0.62 

 

0.64 

35. Bu mesleğin evde de çalışmayı gerektirmesi ev işlerini 

yapmamı engelliyor 

 

0.70 

 

0.56 

44. Okuldan eve fiziksel olarak tükenmiş bir şekilde geliyorum 0.62 0.54 

Özdeğer: 7.060            Açıklanan varyans: % 17.6              Alpha: 0.91 

TOPLAM                       Açıklanan varyans: % 56.2       alpha:0.96 

 

3.2.3. Anket formunun uygulanması 

 

Anket formuna geçerlik ve güvenirlik testi uygulandıktan sonra, formun son 

düzenlemesi yapılmıştır. Veriler araştırma kapsamına alınan okullarda görev yapan 442 

evli kadın öğretmenden 1 Haziran – 31 Haziran 2002 tarihleri arasında araştırıcı 

tarafından karşılıklı görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Formun uygulanması yaklaşık 30 

dakika sürmüştür. Tüm evli kadın öğretmenler araştırmaya isteyerek katılmışlar ve 

soruları içtenlikle yanıtlamışlardır. 

 

3.3. Verilerin Değerlendirilmesi 

 

Araştırmacı tarafından elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 10.0 yazılım 

programı kullanılmıştır. Araştırmaya alınan evli kadın öğretmenlere ilişkin anket formu 

değerlendirilmiş, mutlak ve yüzde değerleri gösteren çizelgeleri oluşturulmuştur. 

Öğretmenin ailesindeki birey sayısı ve çocuk sayısına ilişkin aritmetik ortalama ve 

standart hata değerleri belirlenmiştir. 

 

Meslek dersleri grubu ile kültür dersleri grubundaki evli kadın öğretmenlerin genel stres 

durumuna ilişkin stres belirtileri, ev ve okul yaşamındaki stres kaynaklarına ilişkin ev 

yaşamındaki stres kaynakları, okul yaşamındaki stres kaynakları, yorgunluk ve zaman 
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sınırlaması açısından stres kaynaklarına ilişkin değerlendirmelerinin istatistiksel açıdan 

anlamlı olup olmadığı t testi ile araştırılmıştır.  

 

Aynı zamanda ölçeklere verilen yanıtların kadın öğretmenlerin yaşlarına göre anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacı ile tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) uygulanmıştır. Kadın öğretmenlerin genel stres durumuna ilişkin stres 

belirtileri ile ev ve okul yaşamındaki stres kaynaklarına ilişkin ev yaşamındaki stres 

kaynakları, okul yaşamındaki stres kaynakları, yorgunluk ve zaman sınırlaması 

açısından stres kaynaklarına ilişkin yanıtlarının madde ve faktör puanları açısından 

gösterdiği anlamlı farklılık 0.05 ya da 0.01 düzeyinde yorumlanmıştır. ANOVA 

sonuçlarının anlamlı çıktığı durumlarda, farkın hangi gruplar arasında olduğunu 

belirlemek için Scheffe Testi uygulanmıştır. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

 

Araştırmadan elde edilen bulgular “Kadın Öğretmenleri Tanıtıcı Bilgiler”, “Ev ve Aile 

ile İlgili İşler ve Gerçekleştiren Bireyler”, “Genel Stres Durumu” ve “Ev ve Okul 

Yaşamındaki Stres Kaynakları” başlıkları altında verilmiş ve tartışmaları yapılmıştır. 

 

4.1. Kadın Öğretmenleri Tanıtıcı Bilgiler 

 

Bu bölüm, “Demografik özellikler”, “Çalışma yaşamına ilişkin bilgiler” ile “Kadın 

öğretmenin aylık ortalama geliri ve ailenin aylık ortalama geliri”  başlıkları altında ele 

alınmıştır. 

 

4.1.1. Demografik özellikler 

 

Araştırma kapsamına alınan kadın öğretmenleri, ailelerini, eşlerini ve çocuklarını 

tanıtıcı bulgular bu bölümde verilmiştir. 

 

4.1.1.1. Kadın öğretmenlere ilişkin bilgiler 

 

Araştırma kapsamına alınan evli kadın öğretmenlerin yaş grubu ve öğrenim durumlarına 

göre dağılımı Çizelge 4.1’de verilmiştir. 

 

Çizelgede de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan kadın öğretmenlerin % 16.1’i 

30 yaşında ya da daha küçük yaş grubundadır. 31 – 40 yaş grubunda olanların oranı % 

48.6 iken, 41 ve daha büyük yaşta olan öğretmenlerin oranı % 35.3 olarak 

belirlenmiştir. 

 

Kadın öğretmenlerden çok az bir bölümü önlisans (% 1.8) ve üç yıllık eğitim enstitüsü 

(% 1.4) mezunu iken, % 7.9’u lisans tamamlama mezunudur. Öğretmenlerin büyük 

çoğunluğu (% 81.9) dört yıllık yüksekokul / fakülte mezunudur. Öğretmenlerden lisans 

üstü eğitim alanların oranı ise % 7.0’dir. 
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Çizelge 4.1. Yaş ve öğrenim durumu 
 
Yaş grubu Sayı % 

     ≤ 30  71  16.1 

31 – 40 215  48.6 

41 ≤ 156  35.3 

TOPLAM 442 100.0 

Öğrenim durumu (mezun olunan okul)   

Önlisans   8  1.8 

Eğitim enstitüsü (3 yıllık)   6  1.4 

Lisans tamamlama  35  7.9 

Dört yıllık yüksekokul / fakülte 362 81.9 

Lisans üstü eğitim  31   7.0 

TOPLAM 442 100.0 

 

4.1.1.2. Kadın öğretmenlerin ailelerine ilişkin bilgiler 

 
Araştırma kapsamına alınan kadın öğretmenlerin evlilik süresi (yıl) ve ailelerindeki 

birey sayısına ilişkin bulgular Çizelge 4.2’de açıklanmıştır. 

 
Çizelgeden de  anlaşılacağı gibi kadın öğretmenlerin % 19.7’si 5 yıl ve daha kısa süredir 

evli iken, % 19.2’si 6 – 10 yıldır, % 27.2’si 11 – 15 yıldır ve % 18.3’ü de 16 – 20 yıldır 

evlidir. Öğretmenlerden 21 yıl ve daha uzun süreden beri evli olanlar ise % 15.6 

oranındadır. 

 

Kadın öğretmenlerin % 10.0’unun ailesi iki kişiden oluşmaktadır. Bu öğretmenlerden 

biri aile büyüğü ile birlikte yaşamaktadır (çocuksuz aile sayısı n = 45). Öğretmenlerin % 

38.9’unun ailesi üç ve % 46.2’sinin ailesi dört kişiden oluşmaktadır. Ailedeki birey 

sayısı beş ve daha fazla olan kadın öğretmenlerin oranı ise % 4.9’dur.  

 

Kadın öğretmenlerin ailelerindeki birey sayısı 2 - 6 arasında değişmekte olup, ortalama 

aile büyüklüğü 3.48 ± 0.77 olarak saptanmıştır. 
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Çizelge 4.2. Evlilik süresi (yıl) ve ailedeki birey sayısı  
 
Evlilik süresi (yıl) Sayı % 

≤ 5  87  19.7 

6 – 10  85  19.2 

11 – 15 120  27.2 

16 – 20  81  18.3 

21 ≤  69  15.6 

TOPLAM 442 100.0 

Ailedeki birey sayısı   

2  44  10.0 

3 172  38.9 

4 204  46.2 

5 +  22   4.9 

TOPLAM 442  100.0 

 

4.1.1.3. Eşlere (erkeğe) ilişkin bilgiler 

 
Araştırma kapsamına alınan kadın öğretmenlerin eşlerini tanıtıcı bilgiler yaş grubu, 

öğrenim durumu, meslekleri, çalışma durumları ve haftalık çalışma süreleri başlıkları 

altında ele alınmış, bulgular Çizelge 4.3’de özetlenmiştir. 

 
Çizelgede de görüldüğü gibi eşlerin % 8.4’ü 30 yaşında ya da daha küçük yaş 

grubundadır. 31 – 40 yaş grubunda olan eşlerin oranı % 40.3 iken, yaşı 41 ve daha 

büyük olanların oranı % 51.3 olarak belirlenmiştir. 

  
Eşlerin % 66.5’inin 4 yıllık lisans mezunu oldukları, % 19.5’inin lisans üstü eğitim 

aldıkları bulunmuştur. 

 
Eşlerin 3 / 4’ü (% 75.6) öğretmen, subay, mühendis, doktor, eczacı ve üst düzey 

yöneticidir. Geriye kalan eşler ise esnaf (% 10.0), işçi, büro memuru (% 9.7) ve 

teknisyen vb.’dir (% 4.7). 

 

Eşlerin büyük çoğunluğu (% 95.0) çalışmaktadır. 
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Çizelge 4.3. Eşlerin yaş, öğrenim durumu, meslekleri, çalışma durumları ve haftalık 
çalışma süreleri (yolda geçen süre dahil) 

Yaş grubu Sayı % 

     ≤ 30   37    8.4 

31 – 40 178   40.3 

41 ≤ 227  51.3 

TOPLAM 442 100.0 

Öğrenim durumu    

İlkokul   2   0.5 

Orta dereceli okul  33   7.4 

Önlisans (2 yıllık)  27   6.1 

Lisans (4 yıllık) 294  66.5 

Lisans üstü eğitim   86  19.5 

TOPLAM 442 100.0 

Meslek durumu   

Öğretmen, subay, mühendis, doktor, eczacı, 

üst düzey yönetici 

 

334 

 

75.6 

Esnaf   44  10.0 

İşçi, büro memuru   43    9.7 

Teknisyen vb.   21    4.7 

TOPLAM 442 100.0 

Çalışma durumu   

Çalışıyor 420  95.0 

Emekli   22    5.0 

TOPLAM 442 100.0 

Haftalık çalışma süresi (saat)   

     ≤ 30  40    9.5 

31 – 40  77   18.4 

41 – 50 123  29.3 

51 – 60   98  23.3 

61 ≤  82  19.5 

TOPLAM 420 100 0 
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Eşlerden çalışanların (n = 420) haftalık çalışma süresi yolda geçen süre ile birlikte 30 

saat ve daha az olanlar % 9.5 oranındadır, % 18.4’ü ise haftada 31 – 40 saat 

çalışmaktadırlar. Yolda geçen süre ile birlikte haftada 41 – 50 saat çalışanlar % 29.3, 51 

– 60 saat çalışanlar % 23.3 ve 61saat ve daha fazla süre çalışanlar % 19.5 oranındadır. 

 
4.1.1.4. Çocuklara ilişkin bilgiler 

 
Bu bölümde kadın öğretmenlerin sahip oldukları çocuk sayısı ve çocukların yaşlarına 

göre sayılarına ilişkin bilgiler irdelenmiştir. 

 
4.1.1.4.1. Çocuk sayısı 

 
Araştırma kapsamına alınan kadın öğretmenlerin sahip oldukları çocuk sayısı Çizelge 

4.4’de açıklanmıştır. 

 

Çizelge 4.4. Ailedeki çocuk sayısı 
 
Ailedeki çocuk sayısı Sayı % 

1 180  45.3 

2 202  50.9 

3 +  15   3.8 

Çocuk yok  45  10.2 

TOPLAM 442 100.0 

 

Çizelgeden de anlaşılacağı gibi kadın öğretmenlerin 45.3’ünün 1, yarıdan biraz 

fazlasının (% 50.9) 2 çocuğu vardır. Çocuk sahibi olmayan kadın öğretmenler ise % 

10.2 oranındadır. 

  
Kadın öğretmenlerin sahip oldukları çocuk sayısı 1 – 4 arasında değişmekte olup, 

ortalama çocuk sayısı 1.59 ± 0.57 olarak bulunmuştur. 

 
4.1.1.4.2. Yaşa göre çocuk sayısı 

 
Çocuk sahibi olan kadın öğretmenlerin çocuklarının yaş grubuna göre sayısı Çizelge 

4.5’de gösterilmiştir. 
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Kadın öğretmenlerin % 19.2’sinin 6 yaşından küçük 1 ve % 2.5’inin de 6 yaşından 

küçük 2 çocuğu bulunmaktadır. Öğretmenlerin % 19.9’unun 6 – 18 yaş grubunda 1 

çocuğu, % 21.5’inin 2 çocuğu, % 1.1’inin 3 çocuğu ve % 0.2’sinin de 4 çocuğu vardır. 

Bu durumda çocukların en çok 6 – 18 yaş grubunda olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Öğretmenlerden 18 yaşından büyük yaşta 1 çocuğu olanlar % 2.3, 2 çocuğu olanlar % 

4.8 ve 3 çocuğu olanlar ise % 0.5 oranındadır. Hem 6 yaşından küçük hem de 6 – 18 yaş 

grubunda çocuğu bulunan öğretmenler % 12.4 oranındadır. Öğretmenlerin % 5.4’ünün 

ise hem 6 – 18 yaş grubunda hem de 18 yaşından büyük yaş grubunda çocuğu vardır 

(Çizelge 4.5). 

 

Çizelge 4.5. Yaşa göre çocuk sayısı 
 
  Sayı TOPLAM

Yaş grubu 1 2 3 4  

 Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

 ≤    6 85 19.2 11 2.5 - - - - 96 21.7

6 – 18  88 19.9 95 21.5 5 1.1 1 0.2 189 42.8

18  ≤ 10 2.3 21 4.8 2 0.5 - - 33 7.5

≤ 6 yaş + 6–18  55 12.4 - - - - - - 55 12.4

6–18 yaş + 18 ≤ 24 5.4 - - - - - - 24 5.4

TOPLAM 262 65.9 127 32.0 7 1.8 1 0.3 397 100.0

 

Çocuksuz ailelere göre 6 yaşından küçük ve 6 – 18 yaş arasında çocuğu bulunan 

ailelerde, aileden işe olumsuz dağılım daha çok olmakta ve stres yaşanmaktadır 

(Almedia vd 2002). 

 

Mederer (1993) ev işlerine daha çok zaman harcadığı belirlenen küçük çocuklu 

kadınların ev işlerinin bölüşümünde de daha çok çatışma algıladıklarını ve işlerin 

bölüşümünün daha az adil olduğunu düşündüklerini belirlemiştir. 
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4.1.2. Çalışma yaşamına ilişkin bilgiler 

 
Araştırma kapsamına alınan kadın öğretmenlerin çalışma yaşamlarına ilişkin genel 

bilgiler, çalışılan okul türü, meslekteki branş, çalışma süresi, aynı okulda çalışma süresi, 

haftalık çalışma süresi ve haftalık ders saati ele alınarak irdelenmiştir. 

 

4.1.2.1. Çalışılan okul türü  

 

Araştırma kapsamına alınan kadın öğretmenlerin çalıştıkları okul türü Çizelge 4.6’da 

yer almaktadır. 

 

Çizelgede de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan kadın öğretmenlerin % 32.4’ü 

genel lisede, yarıdan fazlası (% 67.6) mesleki ve teknik lisede çalışmaktadır.  

 

Çizelge 4.6. Çalışılan okul türü 
 
Okul türü Sayı % 

Genel lise 143 32.4 

Mesleki ve teknik lise 299 67.6 

TOPLAM 442 100.0 

 

4.1.2.2. Meslekteki branş 

 
Kadın öğretmenlerin meslekteki branşları Çizelge 4.7’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.7. Meslekteki branş 
 
Branş Sayı % 

Meslek dersleri grubu 202 45.7 

Kültür dersleri grubu 240 54.3 

TOPLAM 442 100.0 

 

Kadın öğretmenlerin % 45.7’si meslek dersleri ve yarıdan biraz fazlası da (% 54.3) 

kültür dersleri öğretmenidir. 
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4.1.2.3. Çalışma süresi 

 

Kadın öğretmenlerin çalışma süreleri Çizelge 4.8’de verilmiştir. 

 

Çizelgeden de anlaşılacağı  gibi kadın öğretmenlerden çalışma süresi 5 yıl ve daha kısa 

süre olanlar % 8.6, 6 – 10 yıl olanlar % 19.9, 11 – 15 yıl olanlar, % 30.5 oranındadır. 

Çalışma süresi 16 yıldan daha fazla olan öğretmenlerin oranı ise % 41.0 olarak 

saptanmıştır. 

 

Çizelge 4.8. Çalışma süresi (yıl) 
 
Çalışma süresi (yıl) Sayı % 

      ≤ 5  38   8.6 

6 –  10  88  19.9 

11 – 15 135  30.5 

16 – 20 101  22.9 

16  ≤  80  18.1 

TOPLAM 442 100.0 

 

Ücretli işte çalışan kadınların eşleri özellikle çocuk bakımı, yiyecek hazırlama ve 

temizlik işlerine yardım etmektedir ve bu işler en çok zaman harcanan işlerdir (Bird vd 

1984). 

 
4.1.2.4. Aynı okulda çalışma süresi 

 
Kadın öğretmenlerin aynı okulda çalışma süreleri incelenerek Çizelge 4.9’da ele 

alınmıştır. 

 

Kadın öğretmenlerin yaklaşık olarak yarıya yakını (% 45.7) 5 yıl ve daha kısa süredir 

aynı okulda çalışmaktadır. Öğretmenlerin % 21.9’u 6 – 10 yıldır ve % 19.7’si de 11 – 

15 yıldır aynı iş yerinde çalışırken, geriye kalanlar (% 12.7) ise 16 yıl ile daha uzun 

süreden beri aynı okulda çalışan kimselerdir. 
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Çizelge 4.9. Aynı okulda çalışma süresi (yıl) 
 
Aynı okulda çalışma süresi (yıl) Sayı % 

     ≤ 5 202  45.7 

6 – 10  97  21.9 

11 – 15  87  19.7 

16  ≤    56  12.7 

TOPLAM 442 100.0 

 
 
4.1.2.5. Haftalık çalışma süresi 
 

Kadın öğretmenlerin haftalık çalışma süresi (yolda geçen süre dahil) Çizelge 4.10’da 

verilmiştir. 

 

Araştırma kapsamına alınan kadın öğretmenlerin yalnızca % 9.0’u yolda geçen süre ile 

birlikte haftada 20 saat ve daha kısa süre çalışmaktadır. Öğretmenlerin % 35.1’i haftada 

21 – 30 saat ve % 36.2’si de haftada 31 – 40 saat çalışmaktadır. Haftada 41 saat ve daha 

uzun süre çalışanlar ise % 19.7 oranındadır.  

 

Çizelge 4.10. Haftalık çalışma süresi (yolda geçen süre dahil) 
 
Haftalık çalışma süresi (saat) Sayı % 

    ≤ 20  40   9.0 

21 - 30 155  35.1 

31 – 40 160  36.2 

41 ≤     87  19.7 

TOPLAM 442 100.0 

 

Ferree (1991) kadınların haftada toplam 60 saat üzerinden 38 saati ücretli işte çalışarak 

ve yaklaşık olarak 22 saati ev işlerini yaparak geçirdiklerini saptamıştır. Bu sonuç 

araştırma bulguları ile benzerlik göstermektedir. 
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4.1.2.6. Haftalık ders saati 

 

Kadın öğretmenlerin haftalık ders saatleri incelenerek Çizelge 4.11’de ele alınmıştır. 

 

Öğretmenlik mesleğinde maaş karşılığı girilmesi gereken belirli miktarlarda aylık ders 

saati söz konusudur. Maaş karşılığı aylık olarak girilmesi gereken ders saati meslek 

dersleri öğretmenleri için aylık 20 ders saati olup, diğer branşlar için aylık 15 ders 

saatidir. Ancak, bazı okullarda öğretmen fazlalığı yaşanmaktadır. 

 

Çizelge 4.11’den de anlaşılacağı gibi araştırma kapsamına alınan kadın öğretmenlerin % 

14.3’ü haftada 15 ders saati ve daha az derse girmektedir. Kadın öğretmenlerin yaklaşık 

olarak 1 / 4’ü (% 24.8) haftada 16 – 20 ders saati, % 20.4’ü 21 – 25 ders saati, % 21.9’u 

ise 26 – 30 ders saati derse girmektedir. Geriye kalanlar (% 18.6) ise haftada 31 ve daha 

çok ders saati derse girmektedir. Liselerde haftalık olarak girilebilecek ders saati sayısı 

en fazla haftada 30 ders saatidir. Mesleki ve teknik liselerde çalışan kadın öğretmenler 

ise bazı durumlarda alan çalışması ve işletmelerde yürütülen çalışmalar nedeni ile 

haftada girilebilecek ders saatini aşmaktadırlar.  

 

Çizelge 4.11. Haftalık ders saati 
 
Haftalık ders saati Sayı % 

     ≤ 15  63  14.3 

16 – 20 110  24.8 

21 – 25  90  20.4 

26 – 30  97  21.9 

31 ≤         82  18.6 

TOPLAM 442 100.0 

 

4.1.3. Kadın öğretmenin aylık ortalama geliri ve ailenin aylık ortalama geliri  

 
Araştırma kapsamına alınan kadın öğretmenlerin aylık ortalama gelir miktarı ve ailenin 

aylık ortalama gelir miktarı Çizelge 4.12’de gösterilmiştir. 
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Çizelgede de görüldüğü gibi öğretmenlerin % 46.2’sinin aylık ortalama gelir miktarı 

maaş ve ek ders ücretleri dahil 500 milyon TL ve daha az iken, yarıdan biraz fazlasının 

(% 51.8) aylık ortalama gelir miktarı 501 – 800 milyon TL’dir. Aylık ortalama gelir 

miktarı 801 milyon TL’den fazla olan öğretmenlerin oranı ise oldukça düşüktür (% 2.0).  

 

Kadın öğretmenlerin çok azının (% 3.4) ailesinin aylık ortalama gelir miktarı 800 

milyon TL ya da daha azdır. Aylık ortalama gelir miktarı 801 – 1100 milyon TL olanlar 

% 30.1, 1101 – 1400 milyon TL olanlar % 35.1 ve 1401 – 1700 milyon TL olanlar ise 

% 15.6 oranındadır. Geriye kalanların (% 15.8) aylık ortalama gelir miktarı ise 1701 

milyon TL ya da daha fazladır. 

 

Çizelge 4.12. Kadın öğretmenin aylık ortalama geliri ve ailenin aylık ortalama geliri 
 
Kadının aylık geliri (Milyon TL) Sayı % 

       ≤ 500 204 46.2 

501 – 800  229 51.8 

80 ≤     9    2.0 

TOPLAM 442 100.0 

Ailenin aylık geliri (Milyon TL)   

        ≤  800  15     3.4 

801 – 1100 133   30.1 

1101 – 1400 155   35.1 

1401 – 1700  69   15.6 

1701  ≤  70   15.8 

TOPLAM 442 100.0 

 

Ev işleri arasında çok zaman harcanan işler üzerinde bireysel gelir en büyük etkiye 

sahiptir. Kadının geliri arttığı zaman kocası yiyecek hazırlama ve temizlik işlerine daha 

çok katılmaktadır (Bird vd 1984). 

 
Erkeğin kazanç sağlayan rolü onun, ailenin ekonomik güvenliğinden sorumlu olduğu 

anlamına gelmektedir. Her iki eşin de çalıştığı ailelerde kazanç sağlama rolü kadın ve 

erkek tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen bir rol olmaktadır. Eşlerin her ikisinin 
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ortaklaşa kazanç sağladığı ailelerde eşitlikçi çiftler ev işlerini daha çok eşit bir şekilde 

paylaşmaktadırlar (Jenkins ve Crouter 1990). 

 

4.2. Ev ve Aile ile İlgili İşler ve Gerçekleştiren Bireyler 

 

Bu bölüm, ev ve aile ile ilgili işler ve gerçekleştiren bireyler ile ilişkili olarak  kadın 

öğretmenlerin ve diğer aile bireylerinin gerçekleştirdikleri yemek hazırlama ve yemek 

sonrası temizlik, giyeceklerin bakımı ve temizliği, konutun bakımı ve temizliği, ulaşım, 

sosyal yaşam ve boş zaman faaliyetlerinin planlanması, aile gelirinin kullanılması ve 

çocuk bakımı ile ilgili sorumluluklar gibi yaşamın sürdürülebilmesi ve ailenin 

sürekliliği için gerçekleştirilmesi zorunlu olan işlerle ilgili konuları içermektedir. 

 

4.2.1. Yemek hazırlama ve yemek sonrası temizlik 

 

Araştırma kapsamına alınan kadın öğretmenlere yemek hazırlama ve yemek sonrası 

temizlik ile ilgili işleri ailede kimlerin gerçekleştirdikleri sorulmuş, alınan yanıtlar 

Çizelge 4.13’de verilmiştir. 

 

Yemek hazırlama ve yemek sonrası temizlik ile ilgili işler incelendiğinde; kadın 

öğretmenlerin % 78.1’inin ailesinde yemek yapma faaliyetini kendilerinin 

gerçekleştirdiği, % 16.7’inin ailesinde de bu faaliyetin hem kadın hem de erkek 

tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Sıcak – soğuk içecek hazırlama işi 

öğretmenlerin % 44.8’inin ailesinde kadının kendisi tarafından, % 35.5’inde hem kadın 

ve hem de erkek tarafından ve % 6.1’inde de erkek tarafından yapılmakta iken, % 

11.7’sinin ailesinde aile bireyleri tarafından paylaşılmaktadır. Kadınların yaklaşık yarısı 

(% 49.8) salatayı kendisi yapmaktadır. Diğer yarısında ise bu faaliyet erkek (% 12.7) 

tarafından, hem kadın hem erkek (% 27.6) tarafından ya da aile bireyleri tarafından 

paylaşılarak (% 9.0) yapılmaktadır. Elde bulaşık yıkama faaliyetini kadın öğretmenlerin 

% 65.6’sı kendisi gerçekleştirmekte, % 17.2’sinde ise bu faaliyet 

gerçekleştirilmemektedir. Bulaşık makinesini doldurma işini kadın öğretmenlerin % 

66.5’i kendisi yapmaktadır. Bu faaliyet öğretmenlerin % 3.6’sında eş tarafından 

yapılmakta, % 11.3’ünde aile bireyleri tarafından paylaşılmaktadır. Yıkanan bulaşıkları 
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yerleştirme işi de daha çok kadın (% 63.3) tarafından yapılmakta, öğretmenlerin % 

19.5’inin ailesinde de hem kadın hem erkek tarafından yapılmaktadır. Ocak temizliği 

(% 90.0), buzdolabı temizliği (% 90.0) ve mutfak temizliği (% 81.4) büyük çoğunlukla 

kadınlar tarafından gerçekleştirilirken; bu faaliyetler az da olsa hem kadın hem erkek 

tarafından da yapılmaktadır (sıra ile % 5.7, % 5.7 ve % 9.7). Gıda alışverişi faaliyeti ise  

araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin yarıdan fazlasında hem kadın hem erkek (% 

58.1) tarafından, % 17.4’ünde erkek, % 14.5’inde kadın ve % 9.8’inde ise aile bireyleri 

tarafından paylaşılarak yapılmaktadır. Öğretmenlerin % 40.3’ü sofrayı kendisi kurmakta 

ve kaldırmakta, % 38.4’ünün ailesinde kadın ve erkek birlikte sofrayı kurup kaldırmakta 

ve % 18.1’inde de aile bireyleri tarafından paylaşılmaktadır. Pasta, kek vb. yapma 

faaliyetini öğretmenlerin  büyük çoğunluğu (% 89.4), misafir ağırlama faaliyetini de 

yaklaşık olarak yarısı (% 49.3) kendileri yapmaktadırlar. Misafir ağırlama faaliyeti 

öğretmenlerin % 39.6’sının ailesinde kadın ve erkek tarafından birlikte yapılmakta, % 

10.4’ünde ise aile bireyleri tarafından paylaşılmaktadır. Bu sonuçlar kadın 

öğretmenlerin ailesinde yemek hazırlama ve yemek sonrası temizlik ile ilgili işlerin 

büyük çoğunluğunun kadınlar tarafından yapıldığı ortaya koymaktadır (Çizelge 4.13). 

 

Broman (1988) kadınların erkeklere kıyasla iki kat daha fazla ev işi yaptıklarını, 

erkekler arasında da ev işlerinin çoğunluğunu yapan erkeklerin aile yaşamından daha az 

memnun olduklarını, ev işlerinin çoğunu yapan ve aynı zamanda ücretli işte  çalışan 

kimselerin aile yaşamlarından daha az memnun olduklarını saptamıştır. Gönen vd 

(2001) ise akademisyen kadınların ailelerinde tüm üyelerin ev işlerini paylaştığını (% 

53.42) söylemekle birlikte, iş ve aile sorumluluklarını yönetmede yardıma ihtiyaç 

duyduklarını (% 53.41) düşündüklerini  belirlemişlerdir. 
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Çizelge 4.13. Yemek hazırlama ve yemek sonrası temizlik                 N = 442       
 
 

Yemek hazırlama ve yemek 

sonrası temizlik ile 

Kadın  Erkek
Hem kadın 

hem erkek 
Kız çocuk

Erkek 

çocuk 

Hem kadın 

hem kız 

çocuk 

Aile 

bireyleri 

paylaşıyor 

Ücretli 

yardım 

Bu faaliyet 

gerçekleştir

ilmiyor 

ilgili işler         Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Yemek yapma 345 78.1 - - 74 16.7 - - - - 1 0.2 22 5.0 - - - - 

Sıcak-soğuk içecek hazırlama   198 44.8 27 6.1 157 35.5 3 0.7 3 0.7 2 0.5 52 11.7 - - - -

Salata yapma 220 49.8 56 12.7 122 27.6 2 0.5 1 0.2 1 0.2 40 9.0 - - - - 

Bulaşık yıkama (elde) 290 65.6 3 0.7 47 10.6 - - - - 4 0.9 22 5.0 - - 76 17.2 

Bulaşık makinesini doldurma 294 66.5 16 3.6 68 15.4 1 0.2 - - 3 0.7 50 11.3 - - 10 2.3 

Yıkanan bulaşıkları yerleştirme 280 63.3 23 5.3 86 19.5 8 1.8  - - 5 1.1 40 9.0 - - - -

Ocağın temizliği   398 90.0 2 0.5 25 5.7 2 0.5 - - 1 0.2 11 2.4 3 0.7 - -

Buzdolabı temizliği  398 90.0 5 1.1 25 5.7 2 0.5 - - - - 3 0.7 9 2.0 - -

Mutfağın temizliği   360 81.4 2 0.5 43 9.7 1 0.2 - - 2 0.5 12 2.7 22 5.0 - -

Gıda alışverişi   64 14.5 77 17.4 257 58.1 - - - - 1 0.2 43 9.8 - - - -

Sofra kurma ve kaldırma   178 40.3 7 1.6 170 38.4 2 0.5 - - 5 1.1 80 18.1 - - - -

Pasta, kek vb. yapma 395 89.4 2 0.5 14 3.1 2 0.5 - - 3 0.7 24 5.2 - - 2 0.5 

Misafir ağırlama   218 49.3 1 0.2 175 39.6 - - - - 2 0.5 46 10.4 - - - -
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4.2.2. Giyeceklerin bakımı ve temizliği 

 

Giyeceklerin bakımı ve temizliği ile ilgili işler Çizelge 4.14’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.14’den de anlaşılacağı gibi giyeceklerin bakımı ve temizliği ile ilgili işler 

incelendiğinde; kadın öğretmenlerin % 51.1’inin elde çamaşır yıkama faaliyetini 

kendilerinin gerçekleştirdiği, buna karşılık % 45.2’sinin ailesinde bu faaliyetin 

gerçekleştirilmediği görülmektedir. Makinede çamaşır yıkama (% 88.0), çamaşır asma 

ve kurutma (% 80.8)  ile sökük ve düğme dikme (% 86.2) işlerini büyük çoğunlukla 

kadınlar yapmakta, erkeklerin çok azı (% 0.5) makinede çamaşır yıkarken, 

öğretmenlerin % 8.1’inin ailesinde hem kadın hem erkek makinede çamaşır 

yıkamaktadır. Öğretmenlerin % 12.9’unun ailesinde hem kadın hem erkeğin her ikisinin 

de çamaşır asma ve kurutma faaliyetini gerçekleştirdiği, % 3.6’sında çamaşır asma ve 

kurutma işini ve % 3.6’sının da sökük ve düğme dikme işini aile bireylerinin paylaştığı 

görülmektedir. Ağır iş grubunda yer alan ütüleme işlemini öğretmenlerin % 63.6’sı 

kendisi yaparken, % 22.4’ünde kadın ve erkek birlikte gerçekleştirmekte ve bu faaliyet 

için çok az (% 3.3) ücretli yardım alınmaktadır. Kadınların % 72.2’si giysi ve ayakkabı 

dolaplarının düzenlenmesini kendisi yapmaktadır. Öğretmenlerin % 17.4’ünün ailesinde 

bu işi kadın, erkek birlikte yapmakta % 6.1’inde bu faaliyet aile bireyleri tarafından 

paylaşılmaktadır. Öğretmenlerin % 40.3’ünün ailesinde ayakkabı boyama faaliyetini 

erkek gerçekleştirirken, % 25.3’ünde hem kadın hem erkek gerçekleştirmekte, % 

13.6’sında da aile bireyleri tarafından paylaşılmaktadır. Giyim eşyası satın alma 

faaliyetini ise ailelerin yarıdan biraz fazlasında (% 53.3) kadın ve erkek birlikte 

yaparken, % 28.3’ünde kadın yapmakta ve % 15.8’inin ailesinde de aile bireyleri 

paylaşarak giyim eşyalarını satın almaktadır.  
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Çizelge 4.14. Giyeceklerin bakımı ve temizliği                  N = 442 
 

Kadın  Erkek

Hem 

kadın hem 

erkek 

Kız çocuk
Erkek 

çocuk 

Hem 

kadın hem 

kız çocuk 

Aile 

bireyleri 

paylaşıyor

Ücretli 

yardım 

Bu 

faaliyet 

gerçekleşti

rilmiyor 

 

Giyeceklerin bakımı ve 

temizliği ile 

ilgili işler 
Sayı %         Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Çamaşır yıkama (elde) 226 51.1 - - 9 2.0 - - - - 3 0.7 4 0.9 - - 200 45.2 

Çamaşır yıkama (makinede) 389 88.0 2 0.5 36 8.1 - - - - 2 0.5 12 2.7 1 .02 - - 

Çamaşır asma / kurutma 357 80.8 2 0.5 57 12.9 - - - - 1 0.2 16 3.6 1 0.2 - - 

Sökük ve düğme dikme 381 86.2 11 2.5 31 7.0 - - - - 2 0.5 16 3.6 1 0.2 - - 

Ütü yapma 281 63.6 16 3.6 99 22.4 2 0.5 - - 8 1.8 21 4.8 15 3.3 - - 

Giysi ve ayakkabı 

dolaplarının düzenlenmesi 319 72.2 12 2.7 77 17.4 1 0.2

 

- - 3 0.7 27 6.1 3 0.7 -

 

- 

Ayakkabı boyama 77 17.4 178 40.3 112 25.3 - - 3 0.7 2 0.5 60 13.6 3 0.7 7 1.5 

Giyim eşyası satın alma 125 28.3 6 1.4 238 53.8 - - - - 3 0.7 70 15.8 - - - - 
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4.2.3. Konutun bakımı ve temizliği 
 

Konutun bakımı  ve temizliği ile ilgili işler Çizelge 4.15’de gösterilmiştir. 

 

Çizelgede görüldüğü gibi kadın öğretmenlerin % 55.7’si evin toplanması işini kendisi 

yapmakta, % 26.7’sinin ailesinde hem kadın hem erkek evi toplamakta ve geriye 

kalanlarda bu faaliyet aile bireyleri tarafından paylaşılmakta ya da hem kadın hem kız 

çocuk tarafından (% 1.6) yapılmaktadır. Kadın öğretmenlerin % 69.3’ü evi kendisi 

süpürmekte, ailelerin % 22.0’sinde hem kadın hem erkek evi süpürmekte, % 9.1’inde 

aile bireyleri faaliyeti paylaşmakta ve % 7.0’si de bu faaliyet için ücretli yardım 

almaktadır. Eşyanın tozunun alınmasını öğretmenlerin % 68.3’ü kendisi 

gerçekleştirmekte, bu faaliyet ailelerin % 8.6’sında hem kadın hem erkek, % 2.3’ünde  

kız çocuk, % 2.5’inde hem kadın hem kız çocuk tarafından yapılmaktadır. Yerlerin 

temizlenmesi (% 65.6), koltuk ve kanepelerin silinmesi (% 61.1), halıların silinmesi (% 

53.4), yatakların düzeltilmesi (% 61.3), perdelerin sökülüp takılması (% 45.5), aksesuar 

temizliği (% 79.2), kapı ve pencere temizliği (% 60.6), tuvaletin temizliği (% 69.7), 

banyonun temizliği (% 70.4), balkon / teras temizliği (% 69.7) ve çiçeklerin bakımı (% 

54.8) gibi konut bakımı ile ilgili işler de çoğunlukla kadın tarafından yapılmaktadır. 

Buna karşılık, öğretmenlerin % 58.4’ünün ailesinde erkek evdeki küçük tamirleri 

yapmaktadır. Kadın ve erkeğin birlikte en çok yaptığı faaliyet ev eşyalarının satın 

alınmasıdır (% 69.0). Bunu evin toplanması (% 26.7), perdelerin sökülüp takılması (% 

23.6), evin süpürülmesi (% 22.0), yatakların düzeltilmesi (% 21.9), balkon / teras 

temizliği (% 16.3) ve evdeki küçük tamirler (% 15.6) izlemektedir.  

 

Kadın öğretmenlerin yarıdan biraz fazlasının ailesinde (% 52.0) badana ve boya ücretli 

yardımla yapılırken, % 31.7’sinde halıların silinmesi, % 28.7’sinde kapı ve pencere 

temizliği ve % 26.0’sında da koltuk ve kanepe silinmesi gibi bedensel güç gerektiren 

işler için ücretli yardım alınmaktadır. Kadının iş yükünü azaltmak için bedensel güç 

gerektiren işleri ücretli yardımcıya devrettikleri ve bu bulgunun Gönen vd (1998) 

tarafından yapılan araştırma ile de desteklendiği görülmektedir. 
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Çizelge 4.15. Konutun bakımı ve temizliği                    N = 442     
 

 Konut bakımı ve temizliği 

ile ilgili işler 

Kadın  Erkek
Hem kadın 

hem erkek 
Kız çocuk Erkek çocuk

Hem kadın 

hem kız 

çocuk 

Aile 

bireyleri 

paylaşıyor 

Ücretli 

yardım 

Bu faaliyet 

gerçekleştiril

miyor 

                   Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

Evin toplanması   246 55.7 - - 118 26.7 - - - - 7 1.6 68 15.3 3 0.7 - -

Evin süpürülmesi 262 69.3 6 1.3 97 22.0 1 0.2 - - 5 1.1 40 9.1 31 7.0 - - 

Eşyaların tozunun alınması   302 68.3 4 0.9 38 8.6 10 2.3 - - 11 2.5 43 9.7 34 7.7 - -

Yerlerin temizlenmesi 290 65.6 2 0.5 52 11.7 - - - - 5 1.1 37 8.4 56 12.7 - - 

Koltuk ve kanepe silinmesi 270 61.1 6 1.3 33 7.5 - - - - 2 0.5 13 2.9 115 26.0 3 0.7 

Halıların silinmesi 236 53.4 10 2.3 39 8.8 - - - - 1 0.2 13 2.9 140 31.7 3 0.7 

Yatakların düzeltilmesi 271 61.3 2 0.5 97 21.9 - - - - 6 1.3 64 14.5 2 0.5 - - 

Perdelerin sökülüp takılması  201 45.5 78 17.6 104 23.6 - - 3 0.7 1 0.2 32 7.2 23 5.2 - -

Aksesuar temizliği   350 79.2 3 0.7 39 8.8 2 0.5 - - 5 1.1 22 5.0 21 4.7 - -

Kapı ve pencere temizliği  268 60.6 2 0.5 31 7.0 - - - - 1 0.2 13 3.0 127 28.7 - -

Tuvaletin temizliği   308 69.7 8 1.8 53 12.0 - - - - 3 0.7 17 3.8 53 12.0 - -

Banyonun temizliği   311 70.4 4 0.9 54 12.2 - - - - 3 0.7 14 3.2 56 12.6 - -

Balkon / teras temizliği  289 65.4 13 2.9 72 16.3 1 0.2 - - 4 0.9 20 4.5 36 8.1 7 1.6

Çiçeklerin bakımı   242 54.8 55 12.4 83 18.8 - - - - - - 21 4.7 2 0.5 39 8.8

Badana ve boya 11 2.5 107 24.2 61 13.8 - - - - - - 12 2.7 230 52.0 21 4.8 

Evdeki küçük tamirler 26 5.9 258 58.4 69 15.6 - - 2 0.5 - - 20 4.4 67 15.2 - - 

Ev eşyası satın alma 51 11.5 32 7.3 305 69.0 - - - - - - 54 12.2 - - - - 
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Padgett’e göre (1997) akraba ve arkadaşlardan ev işleri ile ilgili yardım alan ailelerin 

yarısı çamaşır yıkama, ev temizliği ve alışveriş yapma için yardım almaktadır. Çocuklu 

ailelerde, çocuklar en çok ev temizliği ve bulaşık yıkamaya zaman harcamaktadırlar. 

 
4.2.4. Ulaşım  

 
Ulaşım ile ilgili işler Çizelge 4.16’da verilmiştir. 

 
Çizelge 4.16’da görüldüğü gibi öğretmenlerin ailesinde otomobil sigortası ve vergilerin 

ödenmesi (% 69.3), otomobilin içinin yıkanması ve temizliği (% 63.6), benzin alma (% 

63.8) ve otomobili servise götürme (% 76.0) faaliyetleri çoğunlukla erkek eş tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Kadın öğretmenlerin % 14.3’ünün ailesinde hem kadın hem 

erkek benzin alırken, % 12.5’i otomobilin içinin yıkanması ve temizliği için ücretli 

yardım almaktadır. Kadın öğretmenlerin % 13.1’inin otomobili olmadığı için bu 

faaliyetler gerçekleştirilmemektedir.  Gönen vd (1998) tarafından yapılan çalışma 

otomobilin bakımına yönelik işlerin tamamen erkekler tarafından yapıldığını ortaya 

koymaktadır.  
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Çizelge 4.16. Ulaşım                       N = 442    
 

Kadın Erkek 
Hem kadın 

hem erkek 
Erkek çocuk

Aile 

bireyleri 

paylaşıyor 

Ücretli 

yardım 

Bu faaliyet 

gerçekleştiri

lmiyor 
Ulaşım ile ilgili işler 

Sayı              % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

Otomobil sigortası ve vergilerin 

ödenmesi 

 

24 

 

5.4  306 69.3 49

 

11.1 - - 5 1.1 - - 58

 

13.1 

Otomobilin  yıkanması ve içinin temizliği 12 2.7 281 63.6 19 4.3  4 0.9 13 2.9 55 12.5 58 13.1

Benzin alma 23 5.2 282 63.8 63 14.3 - - 16 3.6 - - 58 13.1 

Otomobili servise götürme 18 4.1 336 76.0 20 4.5 - - 10 2.3 - - 58 13.1 
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4.2.5. Sosyal yaşam ve boş zaman faaliyetlerinin planlanması 

 

Araştırma kapsamına alınan kadın öğretmenlerin ve diğer aile bireylerinin 

gerçekleştirdikleri sosyal yaşam ve boş zaman faaliyetlerinin planlanması ile ilgili işler 

incelenerek Çizelge 4.17’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.17. Sosyal yaşam ve boş zaman faaliyetlerinin planlanması                 N = 442 
 
Sosyal yaşam ve boş zaman 

faaliyetleri ile ilgili işler 

Kadın Erkek Hem kadın 

hem erkek 

Aile bireyleri 

paylaşıyor 

 Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Hediye satın alma 184 41.6 8 1.8 189 42.8 61 13.8

Ziyaretleri planlama 123 27.8 8 1.8 270 61.1 41 9.3

Yaz ve hafta sonu tatilleri 

planlama 62 14.0 23 5.2

 

276 

 

62.5 81 18.3

 

Çizelge 4.17’de belirtildiği gibi kadın öğretmenlerin % 41.6’sı hediye satın alma, % 

27.8’i ziyaretleri planlama ve % 14.0’ü de yaz ve hafta sonu tatillerini planlama 

faaliyetlerini kendileri gerçekleştirmekte ya da hem kadın hem erkek birlikte 

gerçekleştirmektedir (sıra ile % 42.8, % 61.1 ve % 62.5). 

 

4.2.6. Çocuk bakımı ile ilgili sorumluluklar 

 

Kadın öğretmenlerin ve diğer aile bireylerinin gerçekleştirdikleri çocuk bakımı ile ilgili 

sorumluluklar incelenerek Çizelge 4.18’de verilmiştir. 
 

Çizelge 4.18’de de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan kadın öğretmenlerin % 

10.2’si çocuksuzdur. Çocuklu ailelerde çocukların beslenmesi sorumluluğunu kadının 

kendisi (%36.2) veya eşi ile birlikte (% 31.4) gerçekleştirmektedir. Öğretmenlerin % 

36.2’si çocukların giydirilmesinden, % 33.5’i çocukların banyosundan, yaklaşık olarak 

yarısı da (% 48.6) çocuk odalarının toplanmasından sorumludur. Çocukların doktora 

götürülmesi (% 57.0), ilaçların satın alınması (% 40.3) ve çocuklara ilaç verilmesinden 

(% 36.2) kadın ve erkek birlikte sorumlu iken, deneklerin % 40.7’sinde çocuklara ilaç 
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verilmesinden kadın öğretmen sorumludur. Okula giden çocuğu olmayanlar ile 

çocuksuz öğretmenlerin oranı % 24.4’dir. Çocuklu ailelerde erkeklerin yalnızca % 3.8’i 

öğretmenlerle iletişim kurmakta, % 5.0’i çocukları ders çalıştırmakta ve % 2.3’ü de 

çocukları okula hazırlamaktadır. Bu faaliyetleri daha çok ya kadın (% 35.3, % 26.2 ve 

% 36.4) ya da hem kadın hem erkek birlikte yapmaktadırlar (% 30.6, % 26.2 ve % 

22.4). Ana okuluna gidip evde ders çalışması gerekmeyenler ile çocuksuz (% 33.0); 

okula gitmeyen, derslerini kendisi çalışan ve çocuksuz (% 24.0) ve okuluna kendisi 

giden, eğitimini tamamlamış ve çocuksuz öğretmenlerin (% 24.4) yanı sıra; çocukların 

kendileri de öğretmenleri ile iletişim kurmakta (% 2.0), derslerini çalışmakta (% 5.8), 

okula hazırlanmakta (% 9.5) ve okula gitmekte / servis aracına binmektedir (% 13.7).  

 

Çocuk bakım işinin paylaşılması hem kadınlara ve hem de eşlerine göre en önemli iştir 

(Bird vd 1984). Evrensel olarak tüm ülkelerde ücretli işte çalışsa bile ev işlerinin 

çoğunu kadın yapmaktadır. Çocuklu kadınlar eşlerine kıyasla  daha çok çocuğun bakımı 

ile ilgili işleri, erkekler çocukla oyun oynama gibi daha çok insana neşe veren işleri 

yaparlar (Kalleberg ve Rosenfeld 1990). Çalışan kadınlardan özellikle çocuk sahibi 

olanlar erkek çalışanlara kıyasla zihinsel sağlık açısından daha fazla risk taşımaktadır. 

Çocuklu kadınlar için stres etkenleri ve stres azaltıcılar daha önemlidir (Barnett 1994). 

 

Eker (1994) annelerin hem ev işlerine, hem de çocuk bakımına babalardan daha fazla 

katıldıklarını belirlemiştir. Aynı araştırmada çocuğun fiziksel bakımına, eğitimine, 

hastalandığında sağlık bakımına, çocuğun ihtiyaçları için alışverişe, çocuğun disiplinine 

annelerin babalardan daha fazla katıldıkları, çocuğun oyun aktivitesinde ise annelerin ve 

babaların katılım düzeyinin farklı olmadığı saptanmıştır.  
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Çizelge 4.18. Çocuk bakımı ile ilgili sorumluluklar                 N = 442           
 
 

Kadın  Erkek
Hem kadın 

hem erkek 
Çocuklar 

Aile bireyleri 

paylaşıyor 

Ücretli 

yardım 

Bu faaliyet 

gerçekleştiril

miyor 

Çocuk bakımı ile ilgili 

sorumluluklar 

               Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

Çocukların beslenmesi 160 36.2 2 0.5 139 31.4 53 12.0 43 9.7 - - 45 10.2 

Çocukların giydirilmesi 160 36.2 3 0.7 113 25.5 72 16.3 49 11.1 - - 45 10.2 

Çocukların banyosu 148 33.5 9 2.0 107 24.2 74 16.8 59 13.3 - - 45 10.2 

Çocuk odalarının toplanması  215 48.6 - - 48 10.9 62 14.0 70 15.8 2 0.5 45 10.2

Çocukların doktora götürülmesi 66 14.9 61 13.8 252 57.0 - - 18 4.1 - - 45 10.2 

İlaçların satın alınması   91 20.6 114 25.8 178 40.3 - - 14 3.1 - - 45 10.2

Çocuklara ilaç verilmesi 180 40.7 24 5.4 160 36.2 - - 33 7.5 - - 45 10.2 

Öğretmenler ile iletişim kurma 156 35.3 17 3.8 135 30.6 9 2.0 17 3.9 - - 108 24.4 

Çocukları ders çalıştırma  116 26.2 22 5.0 116 26.2 25 5.8 16 3.6 1 0.2 146 33.0

Çocukları okula hazırlama  161 36.4 10 2.3 99 22.4 42 9.5 24 5.4 - - 106 24.0

Çocukların okula götürülmesi / 

servis aracına bindirilmesi 90 20.4 45 10.2 105

 

23.8 60 13.7 27 6.1 7 1.6 108

 

24.4 
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4.2.7. Aile gelirinin kullanılması 

 

Kadın öğretmenlerin ve diğer aile bireylerinin aile gelirinin kullanılması ile ilgili işlerde 

sorumluluk alma durumları incelenerek Çizelge 4.19’da verilmiştir. 
 

Çizelgede de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan kadın öğretmenlerin ailesinde 

bütçe yapma (% 67.4), pazardan alışveriş yapma (% 53.6), taksitleri / faturaları ödeme 

(% 45.7), kredi kartı kullanma (% 65.4) ve çocuklara harçlık verme (% 51.4) faaliyetleri  

çoğunlukla hem kadın ve hem de erkek tarafından birlikte gerçekleştirilmektedir. Kadın 

öğretmenlerin % 1.4’ünün ailesinde pazar alışverişi yapılmamakta, % 5.9’u kredi kartı 

kullanmamakta ve % 26.9’u da çocuksuz, küçük çocuklu ya da büyük yaşta çocuğa 

sahip olduğu için çocuklara harçlık vermemektedir. 

 

Çizelge 4.19. Aile gelirinin kullanılması           N = 442 
 

 

Aile gelirinin  

kullanılması ile  

Kadın Erkek 
Hem kadın

Hem erkek

Aile 

bireyleri 

paylaşıyor 

Bu faaliyet 

gerçekleşti

rilmiyor 

ilgili işler Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Bütçe yapma 55 12.4 73 16.6 298 67.4 16 3.6 - -

Pazardan alışveriş 

yapma 79 17.9 107 24.2 237 53.6

 

13 

 

2.9 6 1.4

Taksitleri / faturaları 

ödeme 76 17.2 149 33.2 202 45.7

 

15 

 

3.4 - -

Kredi kartı kullanma 44 10.0 60 13.5 289 65.4 23 5.2 26 5.9

Çocuklara harçlık 

verme 45 10.2 43 9.7 227 51.4

 

8 

 

1.8 119 26.9

 

Gönen vd (1998) çocuklara harçlık verme (% 52. 00), bütçe yapma (% 51.20), kredi 

kartı kullanma (% 48.80), gıda alışverişi yapma (% 44.80) gibi aile gelirinin 

kullanılması ile ilgili işleri daha çok erkeklerin yaptıklarını belirlemişlerdir.  
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4.3. Genel Stres Durumu  

 

Bu bölüm, kadın öğretmenlerin genel stres durumuna ilişkin belirtileri ele alan konuları 

içermektedir. Elde edilen bulgular, kadın öğretmenin öğretmenlik mesleğindeki branş 

ve yaş değişkenlerine göre yorumlanmıştır. 

 
4.3.1. Genel stres durumu  belirtileri 

 
Araştırma kapsamına alınan kadın öğretmenlerin genel stres durumuna ilişkin olarak 

stres belirtileri incelenerek Çizelge 4.20’de gösterilmiştir. 

 
Çizelgede görüldüğü gibi, kadın öğretmenlerin % 37.3’ü ara sıra yatınca uyuyamadığını 

ya da uzun süre uyanık kaldığını belirtirken, % 36.0’sı ara sıra ve % 22.6’sı da çoğu 

zaman aşırı uyuma isteği duyduğunu belirtmiştir. Öğretmenlerin yaklaşık olarak yarısı 

(% 48.1) çoğu zaman ya da her zaman, % 30.3’ü de ara sıra dinlenemediğini ifade 

etmektedir. Çoğunluğu aşırı yemek yeme isteği duyan (% 55.9) kadın öğretmenlerin % 

44.3’ünün nadiren ve % 20.8’inin de hiçbir zaman iştahı kaçmamaktadır. Çoğu zaman 

(% 39.1) ya da ara sıra (% 44.3) sinirli olan öğretmenlerin % 35.3’ü hiçbir zaman 

konuşurken heceleri yutmazken, % 32.3’ü nadiren heceleri yutmaktadır. Kadın 

öğretmenlerin % 32.4’ü herhangi bir işi yaparken nadiren sık nefes alıp verdiğini; % 

36.4’ü ara sıra çarpıntı, sıkıntı ve daralma hissettiğini; % 40.3’ü nadiren ve % 20.1’i de 

ara sıra insanların kendisine tavır aldığını düşündüğünü; % 38.0’i nadiren ve % 28.1’i 

de hiçbir zaman fiziksel olarak hasta olma endişesi duymadığını ifade ederken; % 40.5’i 

hiçbir zaman yalnızlık endişesi duymadığını belirtmiştir. Kadın öğretmenlerin % 37.3’ü 

nadiren ve % 30.1’i de ara sıra yaşamda kendisini rahatsız eden şeyleri kontrol 

edemediğini düşünürken; % 49.1’i çoğu zaman ve % 21.9’u da her zaman zamanı etkili 

kullanamadığını düşünmektedir (Çizelge 4.20). 
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Çizelge 4.20. Stres belirtileri                      N = 442 
 

 

Stres belirtileri 

Hiçbir 

zaman 
Nadiren Ara sıra 

Çoğu 

zaman 
Her zaman

 Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Yatınca uyuyamama ya 

da uzun süre uyanık kalma 68 15.4 164 37.1 165 37.3

 

38 

 

8.6 7 1.6

Aşırı uyuma isteği 36 8.1 128 29.0 159 36.0 100 22.6 19 4.3

Dinlenememe 17 3.8 74 16.8 134 30.3 188 42.5 29 6.6

Aşırı yemek yeme isteği 70 15.8 125 28.3 174 39.4 58 13.1 15 3.4

İştahın kaçması 92 20.8 196 44.3 126 28.5 21 4.8 7 1.6

Sinirlilik 7 1.6 77 17.4 196 44.3 141 39.1 21 4.8

Konuşurken heceleri 

yutma 156 35.3 143 32.3 108 24.4

 

33 

 

7.5 2 0.5

Herhangi bir işi yaparken 

sık nefes alıp verme 

 

120 27.1 143 32.4 119 26.9

 

58 

 

13.1 2 0.5

Çarpıntı, sıkıntı, daralma 

hissetme 74 16.7 140 31.7 161 36.4

 

60 

 

13.6 7 1.6

İnsanların kendisine tavır 

aldığını düşünme 152 34.4 178 40.3 89 20.1

 

20 

 

4.5 3 0.7

Fiziksel olarak hasta 

olma endişesi duyma 124 28.1 168 38.0 108 24.4

 

36 

 

8.1 6 1.4

Yalnızlık endişesi duyma 179 40.5 150 33.9 88 19.9 24 5.5 1 0.2

Yaşamda onu rahatsız 

eden şeyleri kontrol 

edemediğini düşünme 

91 20.6 165 37.3 133 30.1

 

47 

 

10.6 6 1.4

Zamanı etkili 

kullanamadığını düşünme 58 13.1 144 7.7 82 18.6

 

217 

 

49.1 97 21.9

 
Gönen vd (2001) akademisyen kadınların yaşamlarının stresle dolu olduğunu ve stresin 

fiziksel sağlıklarını etkilediğini düşündüklerini, kendilerini herkes için her şeyi yapmaya 

çabalayan biri olarak gördüklerini, telaşlı olmayı iş yaşamının bir parçası olarak 

değerlendirdiklerini saptamışlardır.  
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Stres belirtileri ölçeği öğretmenlik mesleğinde branş değişkenine göre Çizelge 4. 21’de 

ele alınmıştır. 

 
Çizelge 4.21.Öğretmenlik mesleğinde branşa göre stres belirtileri ölçeği t testi sonuçları 
 
 
Stres belirtileri faktörü Branş N ⎯X S t p 
Yatınca uyuyamama ya da uzun 
süre uyanık kalma 

MD 
KD 

202 
240 

2.52 
2.37 

0.91 
0.90 1.83 0.06 

Aşırı uyuma isteği MD 
KD 

202 
240 

2.78 
2.93 

1.00 
0.99 1.50 0.13 

Dinlenememe MD 
KD 

202 
240 

3.33 
3.30 

0.93 
0.98 0.29 0.77 

Aşırı yemek yeme isteği MD 
KD 

202 
240 

2.60 
2.60 

0.99 
1.03 0.10 0.99 

İştahın kaçması MD 
KD 

202 
240 

2.29 
2.16 

0.88 
0.88 1.58 0.11 

Sinirlilik MD 
KD 

202 
240 

3.17 
3.24 

0.81 
0.86 0.80 0.42 

Konuşurken heceleri yutma MD 
KD 

202 
240 

2.07 
2.04 

0.94 
0.99 0.29 0.76 

Herhangi bir işi yaparken sık 
nefes alıp verme 

MD 
KD 

202 
240 

2.31 
2.25 

1.01 
1.02 0.62 0.53 

Çarpıntı, sıkıntı, daralma hissetme MD 
KD 

202 
240 

2.60 
2.45 

0.96 
0.98 1.64 0.10 

İnsanların kendisine tavır aldığını 
düşünme 

MD 
KD 

202 
240 

2.02 
1.93 

0.90 
0.87 1.11 0.26 

Fiziksel olarak hasta olma 
endişesi duyma 

MD 
KD 

202 
240 

2.12 
2.21 

0.94 
1.00 0.96 0.33 

Yalnızlık endişesi duyma MD 
KD 

202 
240 

1.86 
1.95 

0.89 
0.93 1.12 0.26 

Yaşamda onu rahatsız eden şeyleri 
kontrol edemediğini düşünme 

MD 
KD 

202 
240 

2.39 
2.31 

0.95 
0.98 0.85 0.39 

Zamanı etkili kullanamadığını 
düşünme 

MD 
KD 

202 
240 

2.60 
2.74 

0.99 
1.07 1.40 0.16 

Toplam puan MD 
KD 

202 
240 

34.66 
34.46 

7.04 
6.94 0.30 0.76 

Sd = 440 

MD: Meslek Dersi, KD: Kültür Dersi 

 

Çizelge 4.21’de görüldüğü gibi elde edilen ortalamalar ve t değerleri alt testlerin 

hiçbirinde anlamlı farklılık göstermemektedir (p > 0.05). 
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Araştırmaya alınan öğretmenlerin mesleklerindeki branşlarına göre stres belirtileri 

toplam puanlarının ortalamalarına bakıldığında, meslek dersi öğretmenlerinin puan 

ortalamasının (34.66) kültür dersi öğretmenlerinin ortalamasından (34.46) biraz daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacı ile 

yapılan t testi sonucunda, öğretmenlerin mesleklerindeki branşları ile stres belirtileri 

yaşamaları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (p > 0.05).  

 
Stres belirtileri ölçeği yaş değişkenine göre incelenmiş, elde edilen bulgular Çizelge 

4.22’de verilmiştir. 

 
Araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin yaşadıkları stres belirtilerinden aşırı uyuma 

isteği (p < 0.05), dinlenememe (p < 0.01) ile sinirlilik (p < 0.01) belirtilerinde 31 – 40 

yaş grubu öğretmenlerin aldıkları ortalama puanlar diğerlerinden daha yüksektir ve 

istatistiksel açıdan farklılık göstermektedir. Bu farklılık 31 – 40 yaş grubu ile 41 ve 

daha büyük yaş grubunda olan öğretmenler arasındadır. Yalnızlık endişesi duyma  ile 

zamanı etkili kullanamadığını düşünmede ise 31 ve daha küçük yaş grubundaki 

öğretmenlerin aldıkları ortalama puan daha yüksek olup, istatistiksel açıdan anlamlıdır 

(p < 0.01). Anlamlı farklılık hem 31 ve daha küçük yaş grubu ile 41 ve daha büyük yaş 

grubu, hem de 31 – 40 yaş grubu ile 41 ve daha büyük yaş grupları arasındadır. 

“Yaşamda onu rahatsız eden şeyleri kontrol edemediğini düşünme” ifadesinde 31 – 40 

yaş grubundaki öğretmenler diğerlerinden daha yüksek ortalama puana sahip olup, 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p < 0.05). Burada da 31 – 40 yaş grubu ile 41 ve daha 

büyük yaş grubu arasında anlamlı farklılık vardır. Kadın öğretmenlerin yaş gruplarına 

göre stres belirtileri toplam puanlarına bakıldığında 31–40 yaş grubu öğretmenlerin 

ortalamalarının diğerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu farkın anlamlı olup 

olmadığını test etmek için yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda, elde edilen F 

değeri (2.94) öğretmenlerin içinde bulunduğu yaş grubu ile stres belirtilerini yaşamaları 

arasında anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya koymaktadır (p < 0.05). Diğer deyişle, 

öğretmenlerin stres belirtilerini yaşama düzeyleri yaşa bağlı olarak değişmektedir. 

Ancak Scheffe testi sonuçları, ikili gruplar arasında farkın anlamlı olmadığını 

göstermiştir.  
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Çizelge 4.22. Öğretmenin yaşına göre stres belirtileri ölçeği varyans analizi sonuçları 
 

Stres belirtileri faktörü Yaş 
grupları N ⎯X S F p Scheffe 

Testi 

Yatınca uyuyamama ya da 
uzun süre uyanık kalma 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.30 
2.41 
2.54 

0.88 
0.91 
0.90 

2.07 0.12 - 

Aşırı uyuma isteği 
-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.92 
2.96 
2.69 

1.14 
0.98 
0.94 

3.49 0.03* 2-3 

Dinlenememe 
-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

3.25 
3.44 
3.16 

1.02 
0.94 
0.93 

4.14 0.01** 2-3 

Aşırı yemek yeme isteği 
-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.49 
2.63 
2.60 

0.94 
1.02 
1.03 

0.50 0.60 - 

İştahın kaçması 
-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.14 
2.26 
2.20 

0.80 
0.93 
0.85 

0.55 0.57 - 

Sinirlilik 
-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

3.21 
3.33 
3.04 

0.94 
0.83 
0.78 

5.14 0.00** 2-3 

Konuşurken heceleri yutma 
-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

1.85 
2.09 
2.10 

0.86 
1.00 
0.96 

1.99 0.13 - 

Herhangi bir işi yaparken sık 
nefes alıp verme 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.06 
2.28 
2.36 

1.08 
1.03 
0.96 

2.19 0.11 - 

Çarpıntı, sıkıntı, daralma 
hissetme 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.30 
2.53 
2.60 

1.02 
0.99 
0.92 

2.36 0.09 - 

İnsanların kendisine tavır 
aldığını düşünme 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

1.90 
3.01 
1.94 

0.97 
0.87 
0.88 

0.58 0.55 - 

Fiziksel olarak hasta olma 
endişesi duyma 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.10 
2.20 
2.15 

0.94 
0.95 
1.01 

0.36 0.69 - 

Yalnızlık endişesi duyma 
-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.07 
2.00 
1.72 

0.88 
0.94 
0.86 

5.58 0.00** 1-3 
2-3 

Yaşamda onu rahatsız eden 
şeyleri kontrol edemediğini 
düşünme 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.39 
2.44 
2.20 

1.03 
0.97 
0.92 

2.98 0.05* 2-3 

Zamanı etkili kullanamadığını 
düşünme 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.93 
2.78 
2.41 

1.06 
1.00 
1.02 

8.70 0.00** 1-3 
2-3 

Toplam puan 
-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

33.90 
35.37 
33.71 

7.82 
6.79 
6.75 

2.94 0.05* - 

** p < 0.01 * p < 0.05 Sd = 2 - 439 
1: 30 ve daha küçük yaş 2: 31-40 yaş 3: 41 ve daha büyük yaş 
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4.4. Ev ve Okul Yaşamındaki Stres Kaynakları 

 
Bu bölüm kadın öğretmenlerin ev ve okul yaşamındaki stres kaynakları ile ilgili 

konuları içermektedir. Kadın öğretmenlerin ev ve okul yaşamındaki stres kaynakları 

“Ev yaşamındaki stres kaynakları”, “Okul yaşamındaki stres kaynakları” ve “Yorgunluk 

ve zaman sınırlaması açısından stres kaynakları” olmak üzere 3 faktörde toplanmıştır. 

Elde edilen bulgular kadın öğretmenlerin mesleklerindeki branşları ve yaşlarına göre de 

yorumlanmıştır. 

 

4.4.1. Ev yaşamındaki stres kaynakları 

 
Araştırma kapsamına alınan kadın öğretmenlerin ev yaşamındaki stres kaynakları 

Çizelge 4.23’de verilmiştir.  

 
Kadın öğretmenlerin yarıdan çoğunun (% 71.0) her zaman ya da çoğu zaman evde iş 

yükü çok fazladır. Öğretmenlerin % 32.8’i ev işlerinin paylaşımı yüzünden nadiren eşi 

ile tartışırken, % 51.6’sı hiçbir zaman evle ilgili işlerin paylaşımı yüzünden eşinin 

baskısını üzerinde hissetmemekte ve % 27.4’ü de nadiren evde okuldan çok daha gergin 

olmaktadır. Her zaman ya da çoğu zaman “her ikimiz de çalışıyoruz ama evde işlerin 

çoğunu ben yapıyorum, bana haksızlık yapılıyor”  diyen öğretmenler % 42.8 oranında 

iken, öğretmenlerin % 53.0’ü her zaman ya da çoğu zaman ev işlerinin tümünün kadın 

işi olarak düşünülmesinden rahatsız olmakta, % 34.4’ü çoğu zaman her gün aynı işleri 

yapmasının yaşamını çok monotonlaştırdığını ifade etmekte, % 24.0’ü ev işleri sosyal 

yaşamını engellediği için kendisini ara sıra yalnız hissetmekte, % 29.0’u ise nadiren 

eşinin kendisine yeterince zaman ayırmadığından şikayet etmektedir. Öğretmenlerin % 

28.1’i nadiren eşi evde işlere yardım etmekten çok yapılacak yeni iş çıkartmasının 

kendisini daha da yorduğunu belirtirken, % 34.9’u çoğu zaman ev işlerini evin yönetimi 

ve ailesinin devamlılığı için gerekli olduğundan yapmak zorunda kalmakta, % 32.4’ü 

çoğu zaman ailesine bakma gerekliliğinden her türlü yorgunluğa katlanarak işleri 

yapmak zorunda kalmakta ve % 22.6’sı eşi ev işlerine kesinlikle yardım etmediği için 

ara sıra üzülmekte, % 25.6’sı ise her zaman ya da çoğu zaman üzülmektedir. 
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Çizelge 4.23. Ev  yaşamındaki stres kaynakları                                        N = 442  
    
 

Ev yaşamındaki stres kaynakları 

Hiçbir 

zaman 
Nadiren Ara sıra 

Çoğu 

zaman 
Her zaman 

      Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Evde iş yüküm çok fazla 12 2.7 34 7.7 82 18.6 217 49.1 97 21.9 

Ev işlerinin paylaşımı yüzünden eşimle tartışıyoruz  93 32.821.0 145 132 29.9 59 13.4 13 2.9

Evle ilgili işlerin paylaşımı yüzünden eşimin baskısını üzerimde hissediyorum 228 51.6 93 21.0 78 17.7 30 6.8 13 2.9 

Evde okuldan çok daha gergin oluyorum 111 25.1 121 27.4 102 23.1 81 18.3 27 6.1 

Her ikimiz de çalışıyoruz ama evde işlerin çoğunu ben yapıyorum, bana 

haksızlık yapılıyor 

 

75 17.0 90 20.3 88 19.9 110 24.9 79

 

17.9 

Ev işlerinin tümünün kadın işi olarak düşünülmesi beni rahatsız ediyor 60 13.6 74 16.7 74 16.7 107 24.3 127 28.7 

Her gün aynı işleri yapmak yaşamımı çok monotonlaştırıyor   46 10.4 78 17.7 85 19.2 152 34.4 81 18.3

Ev işleri sosyal yaşamımı engelliyor, kendimi yalnız hissediyorum 100 22.6 105 23.8 106 24.0 94 21.2 37 8.4 

Eşim kendisine yeterince zaman ayıramadığımdan şikayet ediyor 116 26.2 128 29.0 125 28.3 58 13.1 15 3.4 
Eşimin evde işlere yardım etmekten çok yapılacak yeni iş çıkartması beni daha da yoruyor 119 26.9 124 28.1 100 22.6 65 14.7 34 7.7 

Ev işleri evin yönetimi ve ailemin devamlılığı için gerekli olduğundan 

yapmak zorunda kalıyorum 

 

80 18.1 55 12.4 72 16.3 154 34.9 81

 

18.3 
Aileme bakma gerekliliğinden her türlü yorgunluğa katlanarak işleri yapmak zorundayım 56 12.7 68 15.4 90 20.3 143 32.4 85 19.2 

Eşimin ev işlerine kesinlikle yardım etmemesi beni üzüyor 120 27.1 109 24.7 100 22.6 59 13.4 54 12.2 
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Bireyin evde yaşadığı zorlanma ve stres onun eşinin iş yerinde zorlanmasına ve stres 

yaşamasına yol açmaktadır (Westman 2001). Ev işleri ve çocuk bakımına yönelik 

hissedilen haksızlık annelerde psikolojik sıkıntıya neden olmakta ve evlilik yaşamını 

olumsuz etkilemektedir (Voydanoff 1999). 

 

Pittman ve Solheim (1996) eşlerin her ikisinin de ev dışından kaynaklanan stresi yüksek 

olduğunda daha az ev işi yaptıklarını, ev kaynaklı stresleri yüksek olduğunda ise ev 

işlerine daha çok zaman harcadıklarını belirlemişlerdir. Kadının ev kaynaklı stresi 

yüksek olduğunda erkeğin daha çok ev işi yaptığı, ancak erkeğin ev kaynaklı stresi 

yüksek olduğunda kadının daha az ev işi yaptığı, eşin stresi ev dışından 

kaynaklandığında erkeğin ev işi yardımı miktarının değişmediği, ancak kadının daha 

çok yardım ettiği saptanmıştır. 

 

Ev yaşamındaki stres kaynakları ölçeği öğretmenlik mesleğinde branş değişkenine göre 

irdelenerek Çizelge 4. 24’de ele alınmıştır. 

 

Çizelgede de görüldüğü gibi yalnızca “ev işlerinin paylaşımı yüzünden öğretmenin eşi 

ile tartışıyor olması” maddesinde meslek dersi ve kültür dersi öğretmenleri arasında 

anlamlı farklılık bulunmakta (p < 0.05), diğer maddelerde anlamlı farklılık 

gözlenmemektedir (p > 0.05). 

 

Araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin mesleklerindeki branşlarına göre ev 

yaşamındaki stres kaynakları toplam puanlarının ortalamalarına bakıldığında, meslek 

dersi öğretmenlerinin puan ortalamasının (37.91) kültür dersi öğretmenlerinin 

ortalamasından (36.42) daha yüksek olduğu görülmektedir. Yapılan t testi sonucunda ise 

öğretmenlerin mesleklerindeki branşları ile ev yaşamındaki stres kaynakları arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (p > 0.05).  
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Çizelge 4.24. Öğretmenlik mesleğinde branşa göre ev yaşamındaki stres kaynakları 
ölçeği t testi sonuçları 

 
Ev yaşamındaki stres kaynakları faktörü Branş N ⎯X S t p 

Evde iş yüküm çok fazla MD 
KD 

202
240

3.86 
3.75 

0.90 
1.00 1.17 0.24

Ev işlerinin paylaşımı yüzünden eşimle 
tartışıyoruz 

MD 
KD 

202
240

2.55 
2.35 

1.07 
1.04 1.94 0.05*

Evle ilgili işlerin paylaşımı yüzünden eşimin 
baskısını üzerimde hissediyorum 

MD 
KD 

202
240

1.91 
1.87 

1.11 
1.10 0.37 0.71

Evde okuldan çok daha gergin oluyorum MD 
KD 

202
240

2.62 
2.45 

1.23 
1.21 1.49 0.13

Her ikimiz de çalışıyoruz ama evde işlerin 
çoğunu ben yapıyorum, bana haksızlık 
yapılıyor 

MD 
KD 

202
240

3.11 
3.03 

1.37 
1.35 0.64 0.51

Ev işlerinin tümünün kadın işi olarak 
düşünülmesi beni rahatsız ediyor 

MD 
KD 

202
240

3.42 
3.34 

1.34 
1.45 0.59 0.55

Her gün aynı işleri yapmak yaşamımı çok 
monotonlaştırıyor 

MD 
KD 

202
240

3.33 
3.33 

1.21 
1.29 0.01 0.98

Ev işleri sosyal yaşamımı engelliyor, kendimi 
yalnız hissediyorum 

MD 
KD 

202
240

2.81 
2.59 

1.27 
1.25 1.78 0.74

Eşim kendisine yeterince zaman 
ayıramadığımdan şikayet ediyor 

MD 
KD 

202
240

2.37 
2.40 

1.10 
1.12 0.23 0.81

Eşimin evde işlere yardım etmekten çok 
yapılacak yeni iş çıkartması beni daha da 
yoruyor 

MD 
KD 

202
240

2.55 
2.42 

1.23 
1.25 1.04 0.29

Ev işleri evin yönetimi ve ailemin devamlılığı 
için gerekli olduğundan yapmak zorunda 
kalıyorum 

MD 
KD 

202
240

3.32 
3.15 

1.35 
1.39 1.24 0.21

Aileme bakma gerekliliğinden her türlü 
yorgunluğa katlanarak işleri yapmak 
zorundayım 

MD 
KD 

202
240

3.40 
3.22 

1.27 
1.30 1.49 0.13

Eşimin ev işlerine kesinlikle yardım etmemesi 
beni üzüyor 

MD 
KD 

202
240

2.67 
2.52 

1.35 
1.33 1.15 0.24

Toplam puan MD 
KD 

202
240

37..91 
36.42 

11.12 
10.86 1.41 0.15

* p < 0.05 Sd = 440 
MD: Meslek Dersi, KD: Kültür Dersi 
 
Kadının ev kaynaklı ya da ev dışından eve getirdiği stres yüksek olduğunda, eşinin ev 

işlerine yardım etmesi daha yüksek düzeyde tatmin sağlamaktadır. Erkeğin ev kaynaklı 

stresi ve ev işi tatmini arasında ilişki bulunmamaktadır. Erkek dışarıdan eve stres 

taşıdığında kadın kendi performansından daha az memnun olmakta, erkek ev kaynaklı 

stresi çok yaşadığında ise işlerin çoğunu kadın yapmakta ve kendi performansından 

memnun olmaktadır (Pittman ve Teng 1999, Pittman vd 2001). 
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Evden işe stres bulaşması tam gün çalışanlara kıyasla yarım gün çalışanlarda daha az 

yaygındır. Bireyin çalışma yaşamı planını aile sorunlarına göre uyarlaması stresi 

azaltabilir. Tam gün çalışan kimselerin çalışma yaşamı planının katılığı bu türden 

uyarlamalara engel olur ve stresin olumsuz etkilerine neden olur (Barnett 1994). 

Öğretim faaliyeti ders saati süresinde dersin yapılmasını gerektirmektedir. Kadın 

öğretmen okuldaki ders programını aksatamaz ve ev işlerini okul programına göre 

ayarlaması gerekir.  
 

Ev yaşamındaki stres kaynakları ölçeği yaş değişkenine göre incelenerek Çizelge 

4.25’de verilmiştir. 

 

Ev yaşamındaki stres kaynakları ölçeğinde “ev işlerinin paylaşımı yüzünden eşimle 

tartışıyoruz” ifadesinden alınan puanlara bakıldığında 30 ve daha küçük yaş 

grubundakilerin ortalamalarının diğerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Bulunan F değeri (5.30) öğretmenlerin içinde bulunduğu yaş grubu ile ev işlerinin 

paylaşımı yüzünden öğretmenin eşi ile tartışması arasında anlamlı bir farklılık olduğunu 

ortaya koymaktadır (p < 0.01). Bu anlamlı farklılığın 31 – 40 yaş grubu ile 41 ve daha 

büyük yaş grubu arasında olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin “her gün aynı işleri 

yapmak yaşamımı çok monotonlaştırıyor” ve “ev işleri sosyal yaşamımı engelliyor, 

kendimi yalnız hissediyorum” ifadelerinden aldıkları puanlar arasında da anlamlı bir 

farklılık bulunmuştur (p < 0.05). Yapılan Scheffe testi anlamlı farklılığın 31 – 40 yaş 

grubu ile 41 ve daha büyük yaş grubu arasında olduğunu ortaya koymuştur.  

 

“Eşim kendisine yeterince zaman ayıramadığımdan şikayet ediyor” ifadesinde de 

anlamlı farklılık saptanmıştır (p < 0.0 1) ve anlamlı farklılık hem 30 ve daha küçük yaş 

grubu ile 41 ve daha büyük yaş grubu, hem de 31 – 40 yaş grubu ile 41 ve daha büyük 

yaş grubu arasındadır. “Eşimin ev işlerine kesinlikle yardım etmemesi beni üzüyor” 

ifadesinde ise 30 ve daha küçük yaş grubundakilerin ortalamalarının diğerlerinden daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Bulunan F değeri (3.73) öğretmenlerin içinde bulunduğu 

yaş grubu ile “eşinin ev işlerine kesinlikle yardım etmemesinin öğretmeni üzmesi” 

arasında anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya koymaktadır (p < 0.05). Ancak yaş 

grupları arasında anlamlı farklılık saptanamamıştır.  
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Çizelge 4.25. Öğretmenin yaşına göre ev yaşamındaki stres kaynakları ölçeği  varyans 
analizi sonuçları 

 

Ev yaşamındaki stres kaynakları 
faktörü 

Yaş 
grupları N ⎯X S F p Scheffe 

Testi 

Evde iş yüküm çok fazla 
-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

3.73 
3.82 
3.79 

0.96 
0.91 
1.03 

0.24 0.78 - 

Ev işlerinin paylaşımı yüzünden eşimle 
tartışıyoruz 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.58 
2.56 
2.22 

1.08 
1.03 
1.06 

5.30 0.00** 2-3 

Evle ilgili işlerin paylaşımı yüzünden 
eşimin baskısını üzerimde 
hissediyorum 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

1.90 
1.91 
1.85 

1.06 
1.09 
1.15 

0.14 0.86 - 

Evde okuldan çok daha gergin 
oluyorum 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.54 
2.60 
2.42 

1.13 
1.22 
1.25 

1.00 0.36 - 

Her ikimiz de çalışıyoruz ama evde 
işlerin çoğunu ben yapıyorum, bana 
haksızlık yapılıyor 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

3.11 
3.19 
2.87 

1.37 
1.33 
1.38 

2.49 0.08 - 

Ev işlerinin tümünün kadın işi olarak 
düşünülmesi beni rahatsız ediyor 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

3.55 
3.45 
3.21 

1.39 
1.43 
1.36 

1.98 0.13 - 

Her gün aynı işleri yapmak yaşamımı 
çok monotonlaştırıyor 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

3.48 
3.44 
3.10 

1.31 
1.22 
1.25 

3.91 0.02* 2-3 

Ev işleri sosyal yaşamımı engelliyor, 
kendimi yalnız hissediyorum 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.69 
2.82 
2.51 

1.21 
1.31 
1.20 

2.86 0.05* 2-3 

Eşim kendisine yeterince zaman 
ayıramadığımdan şikayet ediyor 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.01 
2.48 
2.42 

0.95 
1.13 
1.12 

4.97 0.00** 1-3 
2-3 

Eşimin evde işlere yardım etmekten 
çok yapılacak yeni iş çıkartması beni 
daha da yoruyor 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.70 
2.49 
2.37 

1.28 
1.25 
1.21 

1.83 0.16 - 

Ev işleri evin yönetimi ve ailemin 
devamlılığı için gerekli olduğundan 
yapmak zorunda kalıyorum 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

3.03 
3.33 
3.19 

1.32 
1.34 
1.43 

1.37 0.25 - 

Aileme bakma gerekliliğinden her 
türlü yorgunluğa katlanarak işleri 
yapmak zorundayım 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

3.13 
3.41 
3.22 

1.34 
1.25 
1.32 

1.75 0.17 - 

Eşimin ev işlerine kesinlikle yardım 
etmemesi beni üzüyor 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.79 
2.69 
2.36 

1.40 
1.36 
1.25 

3.73 0.02* - 

Toplam puan 
-   30 
31-40 

41  + 

71 
215 
156 

28.21 
26.76 
24.49 

10.15 
9.18 
8.53 

4.85 0.00** 1 - 3 

** p < 0.01 * p < 0.05 Sd = 2 - 439 

1: 30 ve daha küçük yaş 2: 31-40 yaş 3: 41 ve daha büyük yaş 
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Öğretmenlerin yaş gruplarına göre ev yaşamındaki stres kaynakları toplam puanları 

incelendiğinde, 30 ve daha küçük yaş grubundaki öğretmenlerin ortalamalarının 

diğerlerinden yüksek olduğu, öğretmenlerin içinde bulundukları yaş grubu ile ev 

yaşamındaki stres kaynakları arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu görülmektedir (p 

< 0.01). Scheffe testine göre ise anlamlı farklılığın 30 ve daha küçük yaş grubu ile 41 ve 

daha büyük yaş grubundaki öğretmenler arasında olduğu bulunmuştur. 

 

Gönen vd (1998) kadının çalıştığı ailelerde günlük yaşam faaliyetlerinden mutfak, 

giyim yönetimi, konut bakımı, sosyal yaşamın ve boş zamanın düzenlenmesi ve 

ebeveyn sorumlulukları faaliyetlerini ağırlıklı olarak kadınların gerçekleştirdiklerini, 

günlük yaşam faaliyetlerinin eşler arasında yeterince paylaşılmadığını ve diğer aile 

bireylerinin katılımının ise kadının iş yükünü azaltmada yeterli olmadığını 

belirlemişlerdir. Ayrıca, günlük yaşam faaliyetlerinin çoğunlukla kadın tarafından 

gerçekleştirilmesi ile kadının yaşamındaki stres arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak 

da anlamlı olduğu saptanmıştır. 

 

4.4.2. Okul yaşamındaki stres kaynakları 
 

İş yerinde başlayan stresli bir olay çalışandan diğer çalışanlara ve çalışanın eşine 

geçebilir ve daha sonra da eşinden diğer aile üyelerine geçebilir (Westman 2001).İş 

yerinde yaşanan stres, ertesi gün evde stres yaşanması durumunu etkilemekte ve evde 

yaşanan stres de iş yerinde stres yaşanmasına neden olmaktadır. Diğer deyişle işten 

aileye ve aileden işe negatif dağılım yaşanmaktadır (Almedia vd 2002). 

 

Araştırma kapsamına alınan kadın öğretmenlerin okul yaşamındaki stres kaynakları 

Çizelge 4.26’da verilmiştir.  

 
Kadın öğretmenlerin % 32.4’ünün ara sıra  evdeki aşırı iş yükü çalışma yaşamı tatminini 

olumsuz yönde etkilemektedir. Kadınların yarıdan çoğu (% 65.4 ve % 71.8) nadiren ya 

da hiçbir zaman ev işlerinin çokluğundan derslere hazırlanamadan okula gitmek 

zorunda kalmakta ve ev işlerinin çokluğundan sınav kağıtlarını zamanında okuyamayıp 

sınav sonuçlarını geç açıklamaktadır. Kadın öğretmenlerin % 47.3’ü işi yüzünden eşi ile 

aralarında hiçbir zaman gerilim yaşamazken, % 15.8’i ara sıra yaşamaktadır. Kadınların 
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% 41.2’sinin hiçbir zaman evle ilgili işlerin sorumluluğu okuldaki verimliliğini olumsuz 

etkilememekte, % 19.9’unda ara sıra olumsuz etkilemekte ve % 17.6’sında da ara sıra 

evdeki aşırı iş yükü okuldaki işlerinin birikmesine neden olmaktadır. Evde eşi ile 

yaptığı tartışmalar öğretmenlerin büyük çoğunluğunun (% 85.7) okuldaki kimselerle 

arasında gerginliğe yol açmazken, % 29.4’ü nadiren evdeki gerilimi bazen öğrencilerine 

yansıttığını hissetmekte, % 32.5’i de nadiren evdeki stresinin okula taşınmasını 

engelleyememekte ve % 53.2’si hiçbir zaman evdeki stresi okula taşımamaktadır. 

Öğretmenlerin % 47.3’ü hiçbir zaman okulda evden daha gergin olmadığını ifade 

ederken, % 13.8’i ara sıra okulda evden daha gergin olmakta, % 31.7’si de nadiren 

okulda derste iken kendisini evdeki işleri düşünürken bulmaktadır. Öğretmenlerin % 

46.4’ünde hiçbir zaman okul yaşamı evdeki işlerin çokluğu nedeni ile aksamazken, % 

15.2’sinde ara sıra aksamakta; yarıdan biraz fazlasında (% 51.6) hiçbir zaman evle ilgili 

işlerin çokluğu okula gereken özeni göstermesine engel olmamakta ve yalnızca % 

5.9’unda her zaman ya da çoğu zaman engel olmaktadır. Öğretmenlerin büyük 

çoğunluğu (% 82.3) evden okula yorgun gidince farkında olmadan evdeki sorunlarını 

hiçbir zaman okula yansıtmamakta ya da nadiren yansıtmaktadır (Çizelge 4.26). 

 

İlgar (2001) meslek gruplarının örgütsel stresten etkilenme düzeylerine ilişkin olarak 

öğretmenlerin işlerini yaparken öğretmenler odasından ya da masalarının başından 

ayrılmaktan dolayı en yüksek düzeyde stres yaşayan meslek grubu olduğunu, 

doktorların da bu örgütsel stres kaynağından yüksek düzeyde etkilendiklerini ancak özel 

şirket çalışanlarının ve bankacıların bu sorundan daha düşük düzeyde etkilendiklerini; 

öğretmenlerin diğer meslek gruplarına göre bireylerin geleceği ve güvenliği konusunda 

daha fazla sorumluluk hissettiklerini, engellenmiş hırslar ya da terfi konusundaki 

kaygıları nedeni ile bu stres kaynağından oldukça yüksek düzeyde etkilendiklerini ve 

çalışma ortamlarındaki fiziksel çalışma koşullarının iyi olmaması nedeni ile en çok stres 

yaşayan meslek grubu olduklarını bulmuştur. 

 
 

 86



  

Çizelge 4.26. Okul  yaşamındaki stres kaynakları                                       N = 442 
 

Okul yaşamındaki stres kaynakları 

Hiçbir 

zaman 
Nadiren Ara sıra 

Çoğu 

zaman 
Her zaman 

       Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

Evdeki iş yükü çalışma yaşamı tatminimi olumsuz etkiliyor 91 20.6 105 23.7 143 32.4 78 17.6 25 5.7 

Ev işlerinin çokluğundan derslere hazırlanamadan okula gitmek zorunda 

kalıyorum 
155 35.1 134 30.3 111 25.1 34 7.7 8  1.8

Ev işlerinin çokluğundan sınav kağıtlarını zamanında okuyamıyorum ve 

sınav sonuçlarını geç açıklıyorum 174 39.4 143 32.4 88 19.9 29 6.6

 

8 

 

1.8 

İşim yüzünden eşimle aramızda gerilim yaşıyoruz   209 47.3 121 27.4 70 15.8 29 6.6 13 2.9

Evle ilgili işlerin sorumluluğu okuldaki verimliliğimi olumsuz etkiliyor 182 41.2 136 30.8 88 19.9 28 6.3 8 1.8 

Evdeki aşırı iş yükü okuldaki işlerimin birikmesine neden oluyor 194 43.9 136 30.8 78 17.6 28 6.3 6 1.4 
Evde eşimle yaptığımız tartışmalar okuldaki kimselerle aramızda gerginliğe yol açıyor 288 65.2 98 22.1 40 9.0 10 2.3 6  1.4

Evdeki gerilimimi bazen öğrencilerime yansıttığımı hissediyorum 258 58.4 130 29.4 36 8.1 13 3.0 5 1.1 

Evdeki stresimin okula taşınmasını engelleyemiyorum 235 53.2 144 32.5 49 11.1 10 2.3 4 0.9 

Okulda evden çok daha gergin oluyorum    209 47.3 129 29.2 61 13.8 28 6.3 15 3.4

Okulda derste iken bir de bakıyorum ki evdeki işleri düşünüyorum  221 50.0 140 31.7 59 13.3 16 3.6 6 1.4

Okul yaşamım evdeki işlerin çokluğu nedeni ile aksıyor   205 46.4 143 32.3 67 15.2 23 5.2 4 0.9

Evle ilgili işlerin çokluğu okula gereken özeni göstermeme engel oluyor 228 51.6 135 30.5 53 12.0 22 5.0 4 0.9 
Evden okula yorgun gidince farkında olmadan evdeki sorunlarımı okula yansıtıyorum 234 52.9 130 29.4 52 11.8 21 4.8 5  1.1
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Stres konusu olarak öğretme sorunlarının tanımlanması öğretmenler üzerinde önemli 

etkilere sahiptir. Öğretmen kendi kurumsal rolleri ve ilişkileri ile  diğer sorumluluklarını 

yerine getirebilmek için stresle esnek bir şekilde başa çıkabilmelidir (Hepburn ve 

Brown 2001). 

 

Okul yaşamındaki stres kaynakları ölçeği, öğretmenlik mesleğinde branş değişkenine 

göre incelenerek Çizelge 4. 27’de verilmiştir. 

 

“Evle ilgili işlerin çokluğunun öğretmenin okula gereken özeni göstermesine engel 

olması” öğretmenlik mesleğinde branşa göre anlamlı farklılık göstermektedir (p < 0.01). 

Kültür dersi öğretmenlerinin (1.83), meslek dersi öğretmenlerine (1.63) göre evle ilgili 

işlerin çokluğundan okula daha az özen gösterebildiği söylenebilir. Diğer ifadelerde ise 

anlamlı farklılık saptanmamıştır (p > 0.05). 

 

Araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin mesleklerindeki branşlarına göre okul 

yaşamındaki stres kaynakları toplam puanlarının ortalamalarına bakıldığında, kültür 

dersi öğretmenlerinin puan ortalamasının (26.71) meslek dersi öğretmenlerinin 

ortalamasından (25.57) daha yüksek olduğu görülmektedir. Yapılan t testi sonucunda, 

deneklerin branşları ile okul yaşamındaki stres kaynakları arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığını göstermiştir (p > 0.05).  

 

Barnett (1994) iş rolü kalitesi ve stres arasındaki ilişkiyi aile rolü kalitesinin 

yumuşattığını, evlilik ya da ebeveynlik deneyimleri olumlu olduğunda iş deneyimi ve 

stres arasında zayıf bir ilişki olduğunu, evlilik ya da ebeveynlik deneyimleri olumsuz 

olduğunda ise iş deneyimi ve stres arasında güçlü bir ilişki olduğunu saptamıştır.  
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Çizelge 4.27. Öğretmenlik mesleğinde branşa göre okul yaşamındaki stres kaynakları 
ölçeği t testi sonuçları 

 
 
Okul yaşamındaki stres kaynakları faktörü Branş N ⎯X S t p 

Evdeki iş yükü çalışma yaşamı tatminimi 
olumsuz etkiliyor 

MD 
KD 

202
240

2.66 
2.62 

1.14 
1.17 0.38 0.70 

Ev işlerinin çokluğundan derslere 
hazırlanamadan okula gitmek zorunda 
kalıyorum 

MD 
KD 

202
240

2.12 
2.10 

0.99 
1.07 0.19 0.84 

Ev işlerinin çokluğundan sınav kağıtlarını 
zamanında okuyamıyorum ve sınav 
sonuçlarını geç açıklıyorum 

MD 
KD 

202
240

1.91 
2.06 

0.94 
1.07 1.53 0.12 

İşim yüzünden eşimle aramızda gerilim 
yaşıyoruz 

MD 
KD 

202
240

1.89 
1.92 

1.00 
1.13 0.33 0.73 

Evle ilgili işlerin sorumluluğu okuldaki 
verimliliğimi olumsuz etkiliyor 

MD 
KD 

202
240

1.91 
2.02 

0.93 
1.08 1.09 0.27 

Evdeki aşırı iş yükü okuldaki işlerimin 
birikmesine neden oluyor 

MD 
KD 

202
240

1.82 
1.98 

0.91 
1.05 1.62 0.10 

Evde eşimle yaptığımız tartışmalar okuldaki 
kimselerle aramızda gerginliğe yol açıyor 

MD 
KD 

202
240

1.48 
1.57 

0.79 
0.90 1.13 0.26 

Evdeki gerilimimi bazen öğrencilerime 
yansıttığımı hissediyorum 

MD 
KD 

202
240

1.53 
1.64 

0.80 
0.88 1.19 0.16 

Evdeki stresimin okula taşınmasını 
engelleyemiyorum 

MD 
KD 

202
240

1.61 
1.69 

0.82 
0.85 0.98 0.32 

Okulda evden çok daha gergin oluyorum MD 
KD 

202
240

1.81 
1.97 

1.02 
1.12 1.55 0.12 

Okulda derste iken bir de bakıyorum ki 
evdeki işleri düşünüyorum 

MD 
KD 

202
240

1.79 
1.71 

0.91 
0.92 0.85 0.39 

Okul yaşamım evdeki işlerin çokluğu nedeni 
ile aksıyor 

MD 
KD 

202
240

1.73 
1.89 

0.86 
0.99 1.78 0.07 

Evle ilgili işlerin çokluğu okula gereken özeni 
göstermeme engel oluyor 

MD 
KD 

202
240

1.61 
1.83 

0.84 
0.97 2.49 0.01*

Evden okula yorgun gidince farkında olmadan 
evdeki sorunlarımı okula yansıtıyorum 

MD 
KD 

202
240

1.71 
1.73 

0.93 
0.93 0.19 0.84 

Toplam puan MD 
KD 

202
240

25.57 
26.71 

8.46 
9.77 1.29 1.19 

* p < 0.01 Sd = 440  

MD: Meslek Dersi, KD: Kültür Dersi 

 

Okul yaşamındaki stres  kaynakları ölçeği yaş değişkenine göre incelenmiş, elde edilen 

bulgular Çizelge 4.28’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.28. Öğretmenin yaşına göre okul yaşamındaki stres kaynakları ölçeği  varyans 
analizi sonuçları 

Okul yaşamındaki stres kaynakları 
faktörü 

Yaş 
grupları N ⎯X S F p Scheffe 

Testi 

Evdeki iş yükü çalışma yaşamı 
tatminimi olumsuz etkiliyor 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.72 
2.73 
2.48 

1.20 
1.14 
1.16 

2.31 0.10 - 

Ev işlerinin çokluğundan derslere 
hazırlanamadan okula gitmek 
zorunda kalıyorum 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.34 
2.14 
1.96 

1.12 
1.03 
0.98 

3.48 0.03* 1-3 

Ev işlerinin çokluğundan sınav 
kağıtlarını zamanında okuyamıyorum 
ve sınav sonuçlarını geç açıklıyorum 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.14 
2.06 
1.83 

1.12 
1.04 
0.90 

3.38 0.03* - 

İşim yüzünden eşimle aramızda 
gerilim yaşıyoruz 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

1.85 
1.97 
1.84 

0.99 
1.14 
1.01 

0.81 0.44 - 

Evle ilgili işlerin sorumluluğu 
okuldaki verimliliğimi olumsuz 
etkiliyor 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.20 
2.07 
1.72 

1.05 
1.05 
0.90 

7.62 0.00** 1-3 
2-3 

Evdeki aşırı iş yükü okuldaki 
işlerimin birikmesine neden oluyor 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.04 
2.00 
1.72 

1.05 
1.02 
0.90 

4.41 0.01** 2-3 

Evde eşimle yaptığımız tartışmalar 
okuldaki kimselerle aramızda 
gerginliğe yol açıyor 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

1.59 
1.55 
1.46 

1.02 
0.87 
0.75 

0.85 0.42 - 

Evdeki gerilimimi bazen 
öğrencilerime yansıttığımı 
hissediyorum 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

1.76 
1.62 
1.47 

1.08 
0.82 
0.76 

3.25 0.04* 1-3 

Evdeki stresimin okula taşınmasını 
engelleyemiyorum 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

1.72 
1.67 
1.60 

0.96 
0.79 
0.83 

0.52 0.59 - 

Okulda evden çok daha gergin 
oluyorum 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.04 
1.88 
1.84 

1.09 
1.11 
1.03 

0.87 0.41 - 

Okulda derste iken bir de bakıyorum 
ki evdeki işleri düşünüyorum 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.11 
1.69 
1.65 

1.14 
0.81 
0.90 

7.03 0.00** 1-2 
1-3 

Okul yaşamım evdeki işlerin çokluğu 
nedeni ile aksıyor 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

1.86 
1.88 
1.72 

0.88 
0.92 
0.97 

1.42 0.24 - 

Evle ilgili işlerin çokluğu okula 
gereken özeni göstermeme engel 
oluyor 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

1.97 
1.76 
1.58 

1.08 
0.88 
0.87 

4.61 0.01** 1-3 

Evden okula yorgun gidince farkında 
olmadan evdeki sorunlarımı okula 
yansıtıyorum 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

1.87 
1.73 
1.62 

1.16 
0.87 
0.88 

1.87 0.15 - 

Toplam puan 
-   30 
31-40 

41  + 

71 
215 
156 

38.46 
41.27 
38.74 

11.40 
10.25 
9.96 

3.55 0.02* - 

** p < 0.01 * p < 0.05 Sd = 2 - 439 

1: 30 ve daha küçük yaş 2: 31-40 yaş 3: 41 ve daha büyük yaş 
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Okul yaşamındaki stres kaynakları ölçeğine göre “ev işlerinin çokluğundan derslere 

hazırlanamadan okula gitmek zorunda kalıyorum” ifadesi ile “evdeki gerilimimi bazen 

öğrencilerime yansıttığımı hissediyorum” ifadesinde 30 ve daha küçük yaş grubundaki 

öğretmenler diğerlerinden daha yüksek ortalama puana sahiptir ve gruplar arasında 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (p < 0.05). Scheffe testine göre, anlamlı farklılığın 30 ve 

daha küçük yaş grubu ile 41 ve daha büyük yaş grupları arasında olduğu belirlenmiştir.  

 

“Ev işlerinin çokluğundan sınav kağıtlarını zamanında okuyamıyorum ve sınav 

sonuçlarını geç açıklıyorum” ve “evde eşimle yaptığımız tartışmalar okuldaki 

kimselerle aramızda gerginliğe yol açıyor” ifadelerinde 30 ve daha küçük yaş 

grubundaki öğretmenlerin ortalama puanları diğerlerinden daha yüksektir ve gruplar 

arasında anlamlı farklılık görülmektedir (p < 0.05). Ancak yapılan Scheffe testine göre 

yaş grupları arasında anlamlı farklılık saptanamamıştır.  

 

Evle ilgili işlerin sorumluluğu öğretmenlerin okuldaki verimliliğini olumsuz 

etkilemekte (p < 0.01), bu etkilenme hem 30 ve daha küçük yaş grubu ile 41 ve daha 

büyük yaş grubunda hem de 31 – 40 yaş grubu ve 41 ve daha büyük yaş grubu arasında 

görülmektedir.  

 

“Evdeki aşırı iş yükü öğretmenin okuldaki işlerinin birikmesine neden olmaktadır” (p < 

0.01). Evdeki iş yükünün okuldaki işlerin birikmesine neden olmasında anlamlı farklılık 

31 – 40 ve 41 ve daha büyük yaş grupları arasındadır.  

 

“Okulda derste iken bir de bakıyorum ki evdeki işleri düşünüyorum” ifadesinde de 30 

ve daha küçük yaş grubundakilerin ortalama puanları diğerlerinden daha yüksektir. 

Öğretmenin yaşı ile okulda derste iken öğretmenin kendisini evdeki işleri düşünüyor 

olarak bulması arasındaki ilişki anlamlıdır (p < 0.05). Bu farklılık hem 30 ve daha 

küçük yaş grubu ile 31 – 40 yaş grubu arasında, hem de 30 ve daha küçük yaş grubu ile 

41 ve daha büyük yaş grubu öğretmenler arasındadır. 

 
Öğretmenlerin yaş gruplarına göre okul yaşamındaki stres kaynakları toplam puanları 

incelendiğinde, 31 - 40 yaş grubundaki öğretmenlerin ortalamalarının diğerlerinden 

yüksek olduğu görülmektedir (41.27). Deneklerin içinde bulundukları yaş grubu ile okul 
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yaşamındaki stres kaynakları arasında anlamlı bir farklılık olduğu (p < 0.05) 

belirlenirken, Scheffe testine göre anlamlı farklılık saptanamamıştır (p > 0.05). 

 

Bolger vd (1989) evden işe stres bulaşmasının kadınlara kıyasla erkeklerde daha çok 

görüldüğünü, hem kadınlar hem de erkeklerde işten eve stres bulaşması görüldüğünü 

belirlemişlerdir. Stresli bir iş gününün ardından kadınların ve erkeklerin stresli ev 

durumlarına katılımlarını azalttıkları, evde bir stres telafi sürecinin yaşandığını ancak iş 

yerinde böyle bir sürecin olmadığını saptamışlardır. Ayrıca iş yerinde eşi telaşlı bir gün 

geçiren kadının ev işlerine daha çok katılarak eşinin ev işi katılımını azalttığını 

bulmuşlardır. 

 
Sears ve Galambos (1992), aşırı iş yükü ve işin düşük değerli olmasının iş stresi 

yüzünden global stresle dolaylı olarak ilişkili olduğunu, günden güne düzensiz bir 

şekilde değişme eğiliminde oldukları için aşırı iş yükü gibi bazı çalışma koşullarının iş 

stresi ile ilişkili olabileceğini, iş zorlanmasına sürekli maruz kalmanın global stresle 

sonuçlanabileceğini belirlemişlerdir. Kadının global stres ve iş stresi hisleri yüzünden iş 

deneyimlerinin evlilik uyumuna karıştığını, iş stresini düşük düzeyde yaşayanlara göre 

yüksek düzeyde iş stresi yaşayan kadınların daha yüksek düzeyde global stres ve daha 

düşük düzeyde evlilik uyumu yaşadıklarını ve işte aşırı yük olmaması gibi olumlu iş 

koşullarının da evlilik ilişkilerine olumlu yansıyabileceğini saptamışlardır. 

 
4.4.3. Yorgunluk ve zaman sınırlaması açısından stres kaynakları 

 

Araştırma kapsamına alınan kadın öğretmenlerin yorgunluk ve zaman sınırlaması 

açısından stres kaynakları Çizelge 4.29’da verilmiştir.  

 

Çizelge 4.29’da açıklandığı gibi araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin % 39.1’i 

nadiren evdeki işlerle ilgili beklentileri yerine getiremediklerini ifade ederlerken, % 

27.0’si ara sıra yerine getiremediklerini belirtmektedirler. “Zaman sorunu benim için 

her zaman ya da çoğu zaman en önemli sorunlardan biridir” diyen öğretmenlerin oranı 

yarıdan fazladır (% 52.0) ve her zaman ya da çoğu zaman “kendimi ev işlerini acele 

yapmak zorunda hissediyorum” diyenlerin oranı da yarıdan fazladır (% 57.4). 

Öğretmenlerin % 49.5’i için çoğu zaman her zaman ya da günün çoğunu okulda geçirip, 
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ev işlerine ayıracağı süre azalınca ev işleri daha da stresli bir faaliyet haline gelirken, 

yarıdan fazlası (% 70.8) hem evde hem okulda çok çalışmakta, % 35.7’si evde işleri 

planlasa da planı bozulup ev işlerine yetişememektedir. Her zaman ya da çoğu zaman 

okuldan eve gelince ikinci çalışma mesaisinin başladığını ve hiç dinlenemediğini  

belirten öğretmenlerin oranı % 52.3’tür. Öğretmenlerin % 27.1’i ara sıra ev işlerini 

yetiştirebilmek için sabahları erken kalkıp bazı işleri yapmakta ve yeterince 

uyuyamamaktadır. Ara sıra ev işlerine yetişemiyorum diyen öğretmenlerin oranı % 

31.2, çoğu zaman yetişemiyorum diyenlerin oranı % 24.2’dir. Çoğu zaman (% 37.8) ev 

işlerini bitirdiğinde yorgun, bitkin ve tükenmiş olan öğretmenlerin yalnızca % 6.3’ü 

hiçbir zaman ev işlerini bitirdiğinde yorgun, bitkin ve tükenmiş olmamakta, % 22.6’sı 

çoğu zaman ve % 22.4’ü de ara sıra okuldan eve fiziksel olarak tükenmiş bir şekilde 

gelmektedir. Çoğu zaman (% 32.2) okuldan eve yorgun gelip, evde daha çok yorulup 

dinlenemeden ertesi gün tekrar okula giden öğretmenlerin % 25.8’inin ara sıra 

mesleğinin evde de çalışmayı gerektirmesi ev işlerini tam anlamı ile yapmasını 

engellemektedir. 

 

Voydanoff ve Kelly’ye göre (1984) zaman yetersizliği açısından önemli olan faktörler 

zamanla ilgili taleplerin zaman yönetimi kaynaklarını aştığı rol güçlüğü örneğini ortaya 

koymuştur. Çalışan kadın ebeveyn olarak okul öncesi dönemde ve okul dönemi 

çocuğuna sahip olma, üç ya da daha fazla sayıda aile değişikliğinin yaşanması, eşinden 

daha yüksek statülü bir mesleğe sahip olma, çalışma saatleri ve çalışma planı zaman 

yetersizliği ile ilgili talepler olarak belirlenmiştir.  
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Çizelge 4.29. Yorgunluk ve zaman sınırlaması açısından stres kaynakları                          N = 442       

 

Yorgunluk ve zaman sınırlaması açısından stres kaynakları 

Hiçbir 

zaman 
Nadiren Ara sıra 

Çoğu 

zaman 
Her zaman 

      Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Evdeki işlerle ilgili beklentileri yeterince yerine getiremiyorum 103 23.3 173 39.1 119 27.0 36 8.1 11 2.5 

Zaman sorunu benim için en önemli sorunlardan biridir 35 7.9 79 17.9 98 22.2 142 32.1 88 19.9 

Kendimi ev işlerini acele yapmak zorunda hissediyorum 31 7.0 56 12.7 101 22.9 161 36.4 93 21.0 

Günün çoğunu okulda geçirip, ev işlerine ayıracağım süre azalınca ev işleri 

daha da stresli bir faaliyet haline geliyor 

 

45 10.2 80 18.1 98 22.2 142 32.1 77

 

17.4 

Hem evde hem de okulda çok çalışıyorum  14 8.43.2 37 78 17.6 206 46.6 107 24.2

Evde işleri planlasam da planım bozuluyor ve ev işlere yetişemiyorum  42 9.5 86 19.5 156 35.3 125 28.2 33 7.5

Okuldan eve gelince ikinci çalışma mesaim başlıyor, hiç dinlenemiyorum 47 10.6 68 15.4 96 21.7 151 34.2 80 18.1 

Ev işlerini yetiştirebilmek için sabahları erken kalkıp bazı işleri yapıyorum 

ve yeterince uyuyamıyorum 

 

117 26.5 102 23.1 120 27.1 71 16.1 32

 

7.2 

Ev işlerine yetişemiyorum   50 11.3 109 24.7 138 31.2 107 24.2 38 8.6

Ev işlerini bitirdiğimde yorgun, bitkin ve tükenmiş oluyorum 28 6.3 73 16.5 109 24.7 167 37.8 65 14.7 

Okuldan eve yorgun geliyorum ve evde daha çok yoruluyorum, 

dinlenemeden ertesi gün tekrar okula gidiyorum 

 

39 8.8 94 21.3 108 24.4 142 32.2 59

 

13.3 
Bu mesleğin evde de çalışmayı gerektirmesi ev işlerini tam anlamı ile yapmamı engelliyor 114 25.8 122 27.6 114 25.8 67 15.1 25 5.7 

Okuldan eve fiziksel olarak tükenmiş bir şekilde geliyorum 86 19.5 119 26.9 99 22.4 100 22.6 38 8.6 
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Yorgunluk ve zaman sınırlaması açısından stres kaynakları ölçeği öğretmenlik 

mesleğinde branş değişkenine göre Çizelge 4. 30’da ele alınmıştır. 

 

Öğretmenin mesleğinin evde de çalışmayı gerektirmesi ev işlerini tam anlamı ile 

yapmasını engellemesi öğretmenlik mesleğinde branşa göre anlamlı farklılık 

göstermektedir (p < 0.01). Kültür dersi öğretmenlerinin (2.64), meslek dersi 

öğretmenlerine (2.27) göre bu stresi daha çok yaşadıkları söylenebilir. 

 
Öğretmenin okuldan eve fiziksel olarak tükenmiş bir şekilde geliyor olması da istatiksel 

açıdan anlamlı farklılık göstermektedir (p < 0.05). Kültür dersi öğretmenlerinin (2.86), 

meslek dersi öğretmenlerine (2.60) göre okuldan eve fiziksel olarak daha çok tükenmiş 

bir şekilde geldiği söylenebilir. 

 
Araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin mesleklerindeki branşlarına göre yorgunluk 

ve zaman sınırlaması açısından stres kaynaklarının toplam puanlarının ortalamaları 

incelendiğinde, kültür dersi öğretmenlerinin puan ortalamasının (40.23) meslek dersi 

öğretmenlerinin puan ortalamasından (39.57) daha yüksek olduğu görülmektedir.  Bu 

farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacı ile yapılan t testi sonucunda, 

öğretmenlerin branşları ile yorgunluk ve zaman sınırlaması açısından stres kaynakları 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığını göstermiştir (p > 0.05). Bu sonuç, 

öğretmenlerin yorgunluk ve zaman sınırlaması açısından stres kaynaklarını 

yaşamalarının branşlarından etkilenmediğini, hem meslek dersi hem de kültür dersi 

öğretmenlerinin yorgunluk ve zaman sınırlaması açısından stres yaşadıklarını 

göstermektedir.  

 

Bayraktar (1989) kadınların çalışmalarının çocukları ve eşleri ile yeterince ilgilenmeleri, 

ev işleri, alışveriş, kişisel bakım, yaratıcı ve dinlendirici faaliyetlere yeterince zaman 

ayırmalarını olumsuz yönde etkilediğini ve kendilerini zamanla yarışır durumda 

hissetmelerine neden olduğu görüşünde olduklarını saptamıştır. 
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Çizelge 4.30. Öğretmenlik mesleğinde branşa göre yorgunluk ve zaman sınırlaması 
açısından stres kaynakları ölçeği t testi sonuçları 

 
Yorgunluk ve zaman sınırlaması açısından 
stres kaynakları faktörü Branş N ⎯X S t p 

Evdeki işlerle ilgili beklentileri yeterince 
yerine getiremiyorum 

MD 
KD 

202
240

2.31 
2.24 

0.94 
1.03 0.74 0.45

Zaman sorunu benim için en önemli 
sorunlardan biri 

MD 
KD 

202
240

3.33 
3.43 

1.19 
1.23 0.80 0.42

Kendimi ev işlerini acele yapmak zorunda 
hissediyorum 

MD 
KD 

202
240

3.46 
3.57 

1.15 
1.17 1.04 0.29

Günün çoğunu okulda geçirip, ev işlerine 
ayıracağım süre azalınca ev işleri daha da stresli 
bir faaliyet haline geliyor 

MD 
KD 

202
240

3.28 
3.29 

1.18 
1.29 0.04 0.96

Hem evde hem de okulda çok çalışıyorum MD 
KD 

202
240

3.83 
3.78 

0.98 
1.02 0.54 0.58

Evde işleri planlasam da planım bozuluyor ve 
ev işlere yetişemiyorum 

MD 
KD 

202
240

3.01 
3.08 

1.09 
1.06 0.67 0.50

Okuldan eve gelince ikinci çalışma mesaim 
başlıyor, hiç dinlenemiyorum 

MD 
KD 

202
240

3.31 
3.36 

1.24 
1.24 0.46 0.63

Ev işlerini yetiştirebilmek için sabahları erken 
kalkıp bazı işleri yapıyorum ve yeterince 
uyuyamıyorum 

MD 
KD 

202
240

2.65 
2.46 

1.21 
1.26 1.61 0.10

Ev işlerine yetişemiyorum MD 
KD 

202
240

2.91 
2.97 

1.10 
1.16 0.59 0.54

Ev işlerini bitirdiğimde yorgun, bitkin ve 
tükenmiş oluyorum 

MD 
KD 

202
240

3.43 
3.34 

1.13 
1.11 0.78 0.43

Okuldan eve yorgun geliyorum ve evde daha 
çok yoruluyorum, dinlenemeden ertesi gün 
tekrar okula gidiyorum 

MD 
KD 

202
240

3.19 
3.21 

1.14 
1.21 0.18 0.85

Bu mesleğin evde de çalışmayı gerektirmesi 
ev işlerini tam anlamı ile yapmamı engelliyor 

MD 
KD 

202
240

2.27 
2.64 

1.07 
1.25 3.33 0.00**

Okuldan eve fiziksel olarak tükenmiş bir 
şekilde geliyorum 

MD 
KD 

202
240

2.60 
2.86 

1.20 
1.28 2.18 0.02*

Toplam puan MD 
KD 

202
240

39.57 
40.23 

10.08 
10.68 0.66 0.51

** p < 0.01 * p < 0.05 Sd = 440 

MD: Meslek Dersi, KD: Kültür Dersi 

 

Yorgunluk ve zaman sınırlaması açısından stres kaynakları ölçeği yaş değişkenine göre 

Çizelge 4. 31’de verilmiştir. 

 
“Günün çoğunu okulda geçirip, ev işlerine ayıracağım süre azalınca ev işleri daha da 

stresli bir faaliyet haline geliyor” ve “ev işlerini bitirdiğimde yorgun, bitkin ve tükenmiş 

oluyorum” ifadeleri ortalama puanlarına bakıldığında 31 – 40 yaş grubundaki 
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öğretmenlerin ortalamalarının diğerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. “Günün 

çoğunu okulda geçirip, ev işlerine ayrılan süre azalınca ev işlerinin daha da stresli bir 

faaliyet haline gelmesi” ve “ev işlerini bitirdiğinde yorgun, bitkin ve tükenmiş olma” 

yaş gruplarına bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir (p < 0.05). Ancak yaş 

grupları arasında anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir (p > 0.05). “Okuldan eve 

gelince ikinci çalışma mesaim başlıyor, hiç dinlenemiyorum” (p < 0.01), “okuldan eve 

yorgun geliyorum ve evde daha çok yoruluyorum , dinlenemeden ertesi gün tekrar okula 

gidiyorum” (p < 0.01) ve “okuldan eve fiziksel olarak tükenmiş bir şekilde geliyorum” 

(p < 0.05) ifadeleri ile yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. Scheffe 

testi sonuçlarına göre 31 – 40 yaş grubundaki öğretmenlerin 41 ve daha büyük yaştaki 

öğretmenlere göre bu stres kaynaklarını daha çok yaşadıkları saptanmıştır. “Öğretmenin 

ev işlerini yetiştirebilmek için sabahları erken kalkıp bazı işleri yapması ve yeterince 

uyuyamaması” da istatistiksel açıdan anlamlıdır (p < 0.01) ve 30 ve daha küçük yaş 

grubundaki öğretmenler 31 – 40 yaş grubundakilere göre daha çok bu stresi 

yaşamaktadır. 

 

Araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin yaş gruplarına göre yorgunluk ve zaman 

sınırlaması açısından stres kaynakları toplam puanlarına bakıldığında 31 – 40 yaş 

grubundaki öğretmenlerin ortalamalarının diğerlerinden yüksek olduğu görülmektedir. 

Bu farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonucunda F değeri öğretmenlerin içinde bulundukları yaş grubu ile yorgunluk ve 

zaman sınırlaması açısından stres kaynakları arasında anlamlı bir farklılık olduğunu 

ortaya koymaktadır (p < 0.05). Yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre ise anlamlı 

farklılık saptanamamıştır. 
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Çizelge 4.31. Öğretmenin yaşına göre yorgunluk ve zaman sınırlaması açısından stres 
kaynakları ölçeği  varyans analizi sonuçları 

 
Yorgunluk ve zaman sınırlaması 
açısından stres kaynakları faktörü 

Yaş 
grupları N ⎯X S F P Scheff

e Testi

Evdeki işlerle ilgili beklentileri 
yeterince yerine getiremiyorum 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.21 
2.23 
2.37 

0.95 
1.01 
0.97 

1.04 0.35 - 

Zaman sorunu benim için en önemli 
sorunlardan biri 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

3.10 
3.48 
3.38 

1.22 
1.14 
1.29 

2.64 0.07 - 

Kendimi ev işlerini acele yapmak 
zorunda hissediyorum 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

3.49 
3.55 
3.48 

1.14 
1.13 
1.21 

0.19 0.82 - 

Günün çoğunu okulda geçirip, ev 
işlerine ayıracağım süre azalınca ev 
işleri daha da stresli bir faaliyet 
haline geliyor 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

3.24 
3.42 
3.12 

1.33 
1.19 
1.24 

2.88 0.05* - 

Hem evde hem de okulda çok 
çalışıyorum 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

3.61 
3.87 
3.80 

1.02 
0.95 
1.06 

1.86 0.15 - 

Evde işleri planlasam da planım 
bozuluyor ve ev işlere yetişemiyorum

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.96 
3.14 
2.96 

1.06 
1.06 
1.10 

1.69 0.18 - 

Okuldan eve gelince ikinci çalışma 
mesaim başlıyor, hiç 
dinlenemiyorum 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

3.14 
3.51 
3.19 

1.32 
1.24 
1.17 

4.03 0.01** 2-3 

Ev işlerini yetiştirebilmek için 
sabahları erken kalkıp bazı işleri 
yapıyorum ve yeterince 
uyuyamıyorum 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.31 
2.71 
2.42 

1.16 
1.26 
1.18 

4.02 0.01** 1-2 

Ev işlerine yetişemiyorum 
-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.96 
3.03 
2.81 

1.14 
1.16 
1.08 

1.79 0.16 - 

Ev işlerini bitirdiğimde yorgun, 
bitkin ve tükenmiş oluyorum 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

3.18 
3.51 
3.29 

1.22 
1.10 
1.07 

3.16 0.04* - 

Okuldan eve yorgun geliyorum ve 
evde daha çok yoruluyorum, 
dinlenemeden ertesi gün tekrar okula 
gidiyorum 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

3.07 
3.37 
3.03 

1.37 
1.14 
1.11 

4.38 0.01** 2-3 

Bu mesleğin evde de çalışmayı 
gerektirmesi ev işlerini tam anlamı 
ile yapmamı engelliyor 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.51 
2.55 
2.35 

1.21 
1.20 
1.16 

1.27 0.28 - 

Okuldan eve fiziksel olarak tükenmiş 
bir şekilde geliyorum 

-   30 
31-40 
41  + 

71 
215 
156 

2.69 
2.89 
2.55 

1.32 
1.24 
1.20 

3.50 0.03* 2-3 

Toplam puan 
-   30 
31-40 

41  + 

71 
215 
156 

38.46 
41.27 
38.74 

11.40 
10.25 
9.96 

3.33 0.02* - 

** p < 0.01 * p < 0.05 Sd = 2 - 439 
1: 30 ve daha küçük yaş 2: 31-40 yaş 3: 41 ve daha büyük yaş 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Evli kadın öğretmenlerin ev ve okul yaşamındaki stres kaynakları ile yorgunluk ve 

zaman sınırlaması açısından stres kaynaklarını belirlemek amacı ile planlanan ve 

yürütülen bu araştırmada, öğretmenin ve diğer aile bireylerinin gerçekleştirdikleri ev ve 

aile ile ilgili işler, kadın öğretmenlerin genel stres durumu, ev ve okul yaşamındaki stres 

kaynakları ile yorgunluk ve zaman sınırlaması açısından stres kaynakları incelenmiştir. 

 
Araştırma sonuçlarına göre; 

 

• Kadın öğretmenlerin yaklaşık olarak yarısının (% 48.6) 31 – 40 yaşlarında, 

çoğunluğunun (% 81.9) dört yıllık yüksekokul / fakülte mezunu, % 45.7’sinin 

meslek dersi grubu öğretmeni olduğu, % 36.2’sinin yolda geçen süre ile birlikte 

haftada 31 – 40 saat çalıştığı, yarıdan biraz fazlasının aylık ortalama gelir miktarının 

501 – 800 milyon TL olduğu belirlenmiştir. 

 

• Kadın öğretmenlerin yarıdan fazlası (% 66.1) 15 yıl ve daha kısa süreden beri 

evlidir. Ailedeki birey sayısı 2 – 6 arasında değişmekte olup, ortalama birey sayısı 

3.48 ± 0.77’dir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu çocuk sahibidir (% 89.8) ve çocuk 

sahibi öğretmenlerin çocuk sayısı 1 – 4 arasında değişmektedir, ortalama çocuk 

sayısı ise 1.59 ± 0.57’dir. Kadın öğretmenlerin yarıdan çoğunun eşi 4 yıllık lisans 

mezunudur ve yaklaşık olarak 3 / 4’ünün eşinin mesleği öğretmen, subay, mühendis, 

doktor, eczacı ve üst düzey yöneticidir. Öğretmenlerden eşi çalışanların haftalık 

çalışma süresi yolda geçen süre ile birlikte 40 saat ve daha az olanlar % 27.9’dur.  

 

• Kadın öğretmenlerin ve diğer aile bireylerinin gerçekleştirdikleri ev ve aile ile ilgili 

işlerden yemek hazırlama ve yemek sonrası temizliğe yönelik yemek yapma, sıcak – 

soğuk içecek hazırlama, salata yapma, bulaşık yıkama (elde), yıkanan bulaşıkları 

yerleştirme, ocağın temizliği, buzdolabı temizliği, mutfağın temizliği, sofra kurma 

ve kaldırma, pasta, kek vb. yapma ve misafir ağırlama faaliyetlerinin çoğunlukla 

kadın tarafından yapıldığı ve yalnızca gıda alışverişi faaliyetinin en yüksek oranda 

(% 58.1) hem kadın, hem erkek tarafından birlikte gerçekleştirildiği belirlenmiştir. 
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Yemek hazırlama ve yemek sonrası temizliğe yönelik işlerin büyük çoğunluğunun 

kadın tarafından yapıldığı ya da hem kadın, hem erkek tarafından birlikte yapıldığı 

görülmektedir. 

 

• Giyeceklerin temizliği ve bakımı ile ilgili işlerden elde ve makinede çamaşır 

yıkama, çamaşır asma ve kurutma, sökük ve düğme dikme, ütü yapma ile giysi ve 

ayakkabı dolaplarının düzenlenmesi işlerinin çoğunlukla kadın tarafından yapıldığı, 

giyim eşyalarının hem kadın hem erkek tarafından satın alındığı ve ayakkabı 

boyama faaliyetini ise daha çok erkeğin gerçekleştirdiği saptanmıştır. 

 

• Konutun bakımı ve temizliği ile ilgili işlerden evin toplanması, süpürülmesi, 

eşyaların tozunun alınması, koltuk ve kanepelerin silinmesi, halıların silinmesi, 

yatakların düzeltilmesi, perdelerin sökülüp takılması, aksesuar temizliği, kapı ve 

pencere temizliği, tuvaletin temizliği, banyonun temizliği, balkon / teras temizliği ve 

çiçeklerin bakımını kadınların, evdeki küçük tamirleri erkeklerin yaptıkları, ev 

eşyasını kadın ve erkeğin birlikte satın aldıkları görülmektedir. Kadın öğretmenlerin 

yarıdan biraz fazlasının ailesinde badana ve boya ücretli yardımla yapılırken, 

halıların silinmesi, kapı ve pencerelerin temizliği, koltuk ve kanepelerin silinmesi 

gibi bedensel güç gerektiren işlerin aynı zamanda ücretli yardımla yaptırıldığı 

saptanmıştır.  

 

• Kadın öğretmenlerin ailelerinde otomobil sigortası ve vergilerin ödenmesi, 

otomobilin içinin yıkanması ve temizliği, benzin alma ve otomobili servise götürme 

gibi ulaşım ile ilgili faaliyetler çoğunlukla erkek tarafından yapılmaktadır. 

 

• Hediye satın alma, ziyaretleri planlama ile yaz ve hafta sonu tatillerini planlama gibi 

sosyal yaşam ve boş zaman faaliyetlerinin genellikle hem kadın hem erkek 

tarafından birlikte gerçekleştirildiği belirlenmiştir. 

 

• Kadın öğretmenlerin % 10.2’si çocuksuz olduğu, çocuğu olan ailelerde çocukların 

beslenmesi, giydirilmesi, banyosu, çocukların doktora götürülmesi, çocuklara ilaç 

verilmesi, öğretmenlerle iletişim kurma, çocukları ders çalıştırma, çocukları okula 
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hazırlama ve çocukların okula götürülmesi / servis aracına bindirilmesi gibi çocuk 

bakımı  ile ilgili sorumlulukları daha çok kadınların yaptıkları ya da hem kadın hem 

de erkeğin birlikte yaptıkları belirlenirken, erkeklerin çocukların odasını hiç 

toplamadığı saptanmıştır. 

 

• Aile gelirinin kullanılmasına yönelik olarak bütçe yapma, pazardan alışveriş yapma, 

taksitleri / faturaları ödeme, kredi kartı kullanma ve çocuklu ailelerde çocuklara 

harçlık verme faaliyetlerinin hem kadın hem erkek tarafından birlikte yapıldığı 

bulunmuştur. 

 

• Kadın öğretmenlerin genel stres durumu belirtilerinden yatınca uyuyamama ya da 

uzun süre uyanık kalma, aşırı uyuma isteği, aşırı yemek yeme isteği, iştahın 

kaçması, konuşurken heceleri yutma, herhangi bir işi yaparken sık nefes alıp verme, 

çarpıntı, sıkıntı, daralma hissetme ve yaşamda onu rahatsız eden şeyleri kontrol 

edemediğini düşünme gibi stres belirtilerini daha çok ara sıra yaşadıkları; zamanı 

etkili kullanamadığını düşünme, dinlenememe ve sinirlilik belirtilerini çoğu zaman 

yaşadıkları belirlenirken, genellikle hiçbir zaman konuşurken heceleri yutmadıkları, 

insanların kendisine tavır almadığını düşündükleri ve yalnızlık endişesi 

duymadıkları saptanmıştır.  

 
• Kadın öğretmenlerin mesleklerindeki branşlarına göre stres belirtileri toplam 

puanlarının ortalamalarına bakıldığında, meslek dersi öğretmenlerinin puan 

ortalamasının kültür dersi öğretmenlerinin ortalamasından daha yüksek olduğu, 

öğretmenlerin mesleklerindeki branşları ile stres belirtileri yaşamaları arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (p > 0.05). 

 

• Kadın öğretmenlerin yaşadıkları stres belirtilerinden “aşırı uyuma isteği” (p < 0.05), 

“dinlenememe” (p < 0.01) ile “sinirlilik” (p < 0.01) belirtilerinde 31 – 40 yaş grubu 

öğretmenlerin aldıkları ortalama puanların diğerlerinden daha yüksek olduğu ve 

istatistiksel açıdan farklılık gösterdiği, bu farklılığın 31 – 40 yaş grubu ile 41 ve 

daha büyük yaş grubunda olan öğretmenler arasında olduğu; “yalnızlık endişesi 

duyma”  ifadesi ile “zamanı etkili kullanamadığını düşünme” ifadesinde ise 31 ve 
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daha küçük yaş grubundaki öğretmenlerin aldığı ortalama puanların daha yüksek 

olduğu, istatistiksel açıdan anlamlı bulunduğu (p < 0.01) ve anlamlı farklılığın hem 

31 ve daha küçük yaş grubu ile 41 ve daha büyük yaş grubu, hem de 31 – 40 yaş 

grubu ile 41 ve daha büyük yaş grupları arasında olduğu; “yaşamda onu rahatsız 

eden şeyleri kontrol edemediğini düşünme” ifadesinde 31 – 40 yaş grubundaki 

öğretmenlerin diğerlerinden daha yüksek ortalama puana sahip olduğu, istatistiksel 

olarak anlamlı bulunduğu (p < 0.05) ve burada da 31 – 40 yaş grubu ile 41 ve daha 

büyük yaş grubu arasında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. 

 
• Kadın öğretmenlerin yaş gruplarına göre stres belirtileri toplam puanlarına 

bakıldığında 31 –40 yaş grubu öğretmenlerin ortalamalarının diğerlerinden daha 

yüksek olduğu, öğretmenlerin içinde bulunduğu yaş grubu ile stres belirtilerini 

yaşamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu (p < 0.05), diğer bir deyişle 

öğretmenlerin stres belirtilerini yaşama düzeylerinin yaşa bağlı olarak değiştiği 

bulunmuştur. Ancak, Scheffe testi sonuçları, ikili gruplar arasında anlamlı bir farkın 

olmadığını göstermiştir.  

 
• Kadın öğretmenlerin ev ve okul yaşamındaki stres kaynakları ev yaşamındaki stres 

kaynakları, okul yaşamındaki stres kaynakları, yorgunluk ve zaman sınırlaması 

açısından stres kaynakları olmak üzere üç faktörde toplanmıştır. 

 
• Kadın öğretmenlerin ev yaşamındaki stres kaynakları incelendiğinde; çoğu zaman 

evde iş yükünün çok fazla olduğu, her gün aynı işleri yapmanın yaşamını çok 

monotonlaştırdığı, ev işlerinin evin yönetimi ve ailenin devamlılığı için gerekli 

olduğundan yapılmak zorunda kaldığı ve ailesine bakma gerekliliğinden her türlü 

yorgunluğa katlanarak ev işlerini yapmak zorunda hissettiği, ev işlerinin paylaşımı 

yüzünden ara sıra eşi ile tartıştığı, ara sıra eşinin kendisine yeterince zaman 

ayıramadığından şikayet ettiği ve eşinin evde işlere yardım etmekten çok yapılacak 

iş çıkarmasının ara sıra öğretmeni yorduğu saptanmıştır. 

 

• Kadın öğretmenlerin mesleklerindeki branşlarına göre ev yaşamındaki stres 

kaynaklarından “ev işlerinin paylaşımı yüzünden öğretmenin eşi ile tartışıyor 

olması” maddesinde meslek dersi ve kültür dersi öğretmenleri arasında anlamlı 
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farklılık olduğu belirlenmiştir (p < 0.05). Öğretmenlerin mesleklerindeki branşlarına 

göre ev yaşamındaki stres kaynakları toplam puanlarının ortalamalarına 

bakıldığında, meslek dersi öğretmenlerinin puan ortalamasının (37.91) kültür dersi 

öğretmenlerinin ortalamasından (36.42) daha yüksek olduğu, yapılan t testi 

sonucunda ise öğretmenlerin mesleklerindeki branşları ile ev yaşamındaki stres 

kaynakları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (p > 0.05).  

 

• Ev yaşamındaki stres kaynakları ölçeğinden “ev işlerinin paylaşımı yüzünden eşimle 

tartışıyoruz” ifadesinden alınan puanlara bakıldığında 30 ve daha küçük yaş 

grubundakilerin ortalamalarının diğerlerinden daha yüksek olduğu, öğretmenlerin 

içinde bulunduğu yaş grubu ile “ev işlerinin paylaşımı yüzünden öğretmenin eşi ile 

tartışması” arasında anlamlı bir farklılık olduğu (p < 0.01), bu anlamlı farklılığın 31 

– 40 yaş grubu ile 41 ve daha büyük yaş grubu arasında olduğu bulunmuştur. 

Öğretmenlerin “her gün aynı işleri yapmak yaşamımı çok monotonlaştırıyor” ve “ev 

işleri sosyal yaşamımı engelliyor, kendimi yalnız hissediyorum” ifadelerinden 

aldıkları puanlar arasında da anlamlı farklılık bulunmuştur (p < 0.05). Scheffe testi 

anlamlı farklılığın 31 – 40 yaş grubu ile 41 ve daha büyük yaş grubu arasında 

olduğunu ortaya koymuştur.  

 

• “Eşim kendisine yeterince zaman ayıramadığımdan şikayet ediyor” ifadesinde de 

anlamlı farklılık saptanmıştır (p < 0.0 1) ve anlamlı farklılık hem 30 ve daha küçük 

yaş grubu ile 41 ve daha büyük yaş grubu, hem de 31 – 40 yaş grubu ile 41 ve daha 

büyük yaş grubu arasındadır. “Eşimin ev işlerine kesinlikle yardım etmemesi beni 

üzüyor” ifadesinde ise 30 ve daha küçük yaş grubundakilerin ortalamalarının 

diğerlerinden daha yüksek olduğu, öğretmenlerin içinde bulunduğu yaş grubu ile 

“eşinin ev işlerine kesinlikle yardım etmemesinin öğretmeni üzmesi” arasında 

anlamlı bir farklılık olduğu, (p < 0.05), ancak farklılığın yaş grupları arasında 

önemli olmadığı saptanmıştır. 

 

• Kadın öğretmenlerin yaş gruplarına göre ev yaşamındaki stres kaynakları toplam 

puanları incelendiğinde, 30 ve daha küçük yaş grubundaki öğretmenlerin 

ortalamalarının diğerlerinden yüksek olduğu, öğretmenlerin içinde bulundukları yaş 
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grubu ile ev yaşamındaki stres kaynakları arasında anlamlı bir farklılık olduğu (p < 

0.01), gruplar arasındaki bu anlamlı farklılığın ise 30 ve daha küçük yaş grubu ile 41 

ve daha büyük yaş grubundaki öğretmenler arasında olduğu bulunmuştur. 

 

• Kadın öğretmenlerin okul yaşamındaki stres kaynakları incelendiğinde; evdeki iş 

yükünün ara sıra çalışma yaşamını olumsuz etkilediği, ara sıra ev işlerinin 

çokluğundan derslere hazırlanamadan okula gitmek zorunda kaldıkları, nadiren 

evdeki aşırı iş yükünün okuldaki işlerinin birikmesine neden olduğu, hiçbir zaman 

evdeki stresi okula taşımadıkları ve evdeki gerilimi öğrencilerine yansıttıklarını 

hissetmedikleri ve okulda evden çok daha gergin olmadıkları belirlenmiştir. 

 

• Kadın öğretmenlerin okul yaşamındaki stres kaynaklarından “Evle ilgili işlerin 

çokluğunun öğretmenin okula gereken özeni göstermesine engel olması” 

öğretmenlik mesleğinde branşa göre anlamlı farklılık göstermektedir (p < 0.01). 

Kültür dersi öğretmenlerinin (1.83), meslek dersi öğretmenlerine ( 1.63 ) göre evle 

ilgili işlerin çokluğundan okula daha az özen gösterdikleri söylenebilir. 

Öğretmenlerin branşlarına göre okul yaşamındaki stres kaynakları toplam 

puanlarının ortalamalarına bakıldığında, kültür dersi öğretmenlerinin puan 

ortalamasının (26.71) meslek dersi öğretmenlerinin ortalamasından (25.57) daha 

yüksek olduğu, ancak deneklerin branşları ile okul yaşamındaki stres kaynakları 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur (p > 0.05).  

 

• Okul yaşamındaki stres kaynakları ölçeğine göre “ev işlerinin çokluğundan derslere 

hazırlanamadan okula gitmek zorunda kalıyorum” ifadesi ile “evdeki gerilimimi 

bazen öğrencilerime yansıttığımı hissediyorum” ifadesinde de 30 ve daha küçük yaş 

grubundaki öğretmenler diğerlerinden daha yüksek ortalama puana sahiptirler ve 

gruplar arasındaki farklılık anlamlıdır (p < 0.05).  

 
• “Ev işlerinin çokluğundan sınav kağıtlarını zamanında okuyamıyorum ve sınav 

sonuçlarını geç açıklıyorum” ve “evde eşimle yaptığımız tartışmalar okuldaki 

kimselerle aramızda gerginliğe yol açıyor” ifadelerinde 30 ve daha küçük yaş 

grubundaki öğretmenlerin ortalama puanları diğerlerinden daha yüksektir ve gruplar 
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arasında anlamlı farklılık görülmektedir (p < 0.05). Ancak Scheffe testine göre yaş 

grupları arasında anlamlı farklılık saptanamamıştır. Evle ilgili işlerin sorumluluğu 

öğretmenlerin okuldaki verimliliğini olumsuz etkilemekte, bu etkilenme hem 30 ve 

daha küçük yaş grubu ile 41 ve daha büyük yaş grubunda hem de 31 – 40 yaş grubu 

ve 41 ve daha büyük yaş grubu arasında görülmektedir (p < 0.01). “Evdeki aşırı iş 

yükü öğretmenin okuldaki işlerinin birikmesine neden olmaktadır”. Evdeki iş 

yükünün okuldaki işlerin birikmesine neden olmasında anlamlı farklılık 31 – 40 ve 

41 ve daha büyük yaş grupları arasındadır (p < 0.01). 

 

• “Okulda derste iken bir de bakıyorum ki evdeki işleri düşünüyorum” ifadesinde de 

30 ve daha küçük yaş grubundakilerin ortalama puanları diğerlerinden daha 

yüksektir. Öğretmenin yaşı ile okulda derste iken öğretmenin kendisini evdeki işleri 

düşünüyor olarak bulması arasındaki ilişki anlamlıdır (p < 0.05). Bu farklılık, hem 

30 ve daha küçük yaş grubu ile 31 – 40 yaş grubu arasında, hem de 30 ve daha 

küçük yaş grubu ile 41 ve daha büyük yaş grubu öğretmenler arasındadır. 

 

• Kadın öğretmenlerin yaş gruplarına göre okul yaşamındaki stres kaynakları toplam 

puanları incelendiğinde, 31 - 40 yaş grubundaki öğretmenlerin ortalamalarının 

diğerlerinden yüksek olduğu (41.27) , öğretmenlerin içinde bulundukları yaş grubu 

ile okul yaşamındaki stres kaynakları arasında anlamlı bir farklılık olduğu (p < 0.05) 

belirlenirken, Scheffe testine göre anlamlı farklılık saptanamamıştır (p > 0.05). 
 

• Kadın öğretmenlerin yorgunluk ve zaman sınırlaması açısından stres kaynakları 

incelendiğinde; öğretmenin çoğu zaman hem evde hem okulda çok çalıştığını 

düşündüğü, kendisini ev işlerini acele yapmak zorunda hissettiği, okuldan eve 

gelince ikinci çalışma mesaisinin başladığı ve hiç dinlenemediği, ev işlerini 

bitirdiğinde yorgun, bitkin ve tükenmiş olduğu ve okuldan eve yorgun geldiği ve 

evde daha çok yorulduğu, dinlenemeden ertesi gün tekrar okula gittiği belirlenmiştir. 

• “Öğretmenin mesleğinin evde de çalışmayı gerektirmesi ev işlerini tam anlamı ile 

yapmasını engellemesi” öğretmenlik mesleğinde branşa göre anlamlı farklılık 

göstermektedir (p < 0.01). Öğretmenin okuldan eve fiziksel olarak tükenmiş bir 

şekilde geliyor olması da istatiksel açıdan anlamlı farklılık göstermektedir (p < 
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0.05). Kadın öğretmenlerin branşlarına göre yorgunluk ve zaman sınırlaması 

açısından stres kaynaklarının toplam puanlarının ortalamaları incelendiğinde, kültür 

dersi öğretmenlerinin puan ortalamasının (40.23) meslek dersi öğretmenlerinin puan 

ortalamasından (39.57) daha yüksek olduğu, ancak öğretmenlerin branşları ile 

yorgunluk ve zaman sınırlaması açısından stres kaynakları arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığı görülmüştür (p > 0.05). Bu sonuç, öğretmenlerin yorgunluk ve 

zaman sınırlaması açısından stres kaynaklarını yaşamalarının branşlarından 

etkilenmediğini, hem meslek dersi hem de kültür dersi öğretmenlerinin yorgunluk 

ve zaman sınırlaması açısından stres yaşadıklarını göstermektedir.  

 
• “Günün çoğunu okulda geçirip, ev işlerine ayıracağım süre azalınca ev işleri daha da 

stresli bir faaliyet haline geliyor” ve “ev işlerini bitirdiğimde yorgun, bitkin ve 

tükenmiş oluyorum” ifadeleri ortalama puanlarına bakıldığında 31 – 40 yaş 

grubundaki öğretmenlerin ortalamalarının diğerlerinden daha yüksek olduğu ve yaş 

gruplarına bağlı olarak anlamlı bir şekilde değiştiği (p < 0.05), ancak yaş grupları 

arasında anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir (p > 0.05). Öğretmenin yaşı ile 

“okuldan eve gelince ikinci çalışma mesaim başlıyor, hiç dinlenemiyorum” (p < 

0.01), “okuldan eve yorgun geliyorum ve evde daha çok yoruluyorum , 

dinlenemeden ertesi gün tekrar okula gidiyorum” (p < 0.01) ve “okuldan eve fiziksel 

olarak tükenmiş bir şekilde geliyorum” (p < 0.05) ifadeleri arasında anlamlı bir 

farklılık görülmektedir. Özellikle 31 – 40 yaş grubundaki öğretmenlerin 41 ve daha 

büyük yaştaki öğretmenlere göre bu stres kaynaklarını daha çok yaşadıkları 

saptanmıştır. “Öğretmenin ev işlerini yetiştirebilmek için sabahları erken kalkıp bazı 

işleri yapması ve yeterince uyuyamaması” da istatistiksel açıdan anlamlıdır (p < 

0.01). 

 

• Kadın öğretmenlerin yaş gruplarına göre yorgunluk ve zaman sınırlaması açısından 

stres kaynakları toplam puanlarına bakıldığında 31 – 40 yaş grubundaki 

öğretmenlerin ortalamalarının diğerlerinden yüksek olduğu, öğretmenlerin içinde 

bulundukları yaş grubu ile yorgunluk ve zaman sınırlaması açısından stres 

kaynaklarını yaşamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenirken (p < 

0.05), gruplar arasında anlamlı farklılık saptanamamıştır (p > 0.05). 
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Elde edilen bu sonuçlara göre; 

• Aile yaşamının kadın öğretmen için bir stres kaynağı olması yerine stresi azaltan 

koşulları sunması, 

• Çalışan tüm kadınlarda olduğu gibi öğretmenlerin iş ve aile yaşamının dengelenmesi 

ihtiyacının karşılanması için ev işlerinin paylaşılarak planlandığı, iş bölümü ve 

dayanışmanın sağlandığı bir yaşam biçiminin benimsenmesi, 

• Evli kadın öğretmene ve eşine ev işlerinin paylaşılarak planlanabilmesine imkan 

sağlayacak eğitim verilmesi, 

• Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında evlilik ve aile yaşamına yönelik derslerin 

okutulması, 

• Eğitim programlarının ev ekonomistleri tarafından hazırlanması, 

• Aileyi destekleyen ve çalışma yaşamını düzenleyen politikaların yeniden gözden 

geçirilerek, çocuk ve yaşlı bakımı gibi aileye yönelik kurumsal hizmetlerin 

geliştirilmesi, 

• Çalışma koşullarının verimliliği ve performansı artırmaya yönelik olarak 

düzenlenmesi, 

• Çocuk sahibi olan kadın öğretmenlerin çocukları okul çağına gelene kadar ücretli 

izinli olması, 

• Evli kadın öğretmenlerin ve eşlerinin stresli yaşam olaylarından sağlıklarının 

etkilenmemesi için kendilerine zaman ayırabilmelerine yardımcı olacak şekilde 

çalışma koşullarının düzenlenmesi, 

• Ortaya konulabilecek ve uygulanabilecek çözüm önerilerinin katılımcı yaklaşımlarla 

öğretmenlerin görüşlerinin alınarak belirlenmesi ve 

• Öğretmenlerin çalıştığı okullarda onlar için psikolojik rehberlik ve danışmanlık 

hizmet birimlerinin oluşturulması önerilebilir. 
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EK 1: EV İLE İLGİLİ İŞLERDEN KAYNAKLANAN STRES: KADIN 

ÖĞRETMENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

 

ANKET FORMU 

 

AÇIKLAMA 

Günümüzde stres yaşamın olağan bir parçası haline gelmiştir. Stresin tümü zararlı 

değildir. Düşük düzeyde stres motive edici iken, stresin fazlası bireyin hem fiziksel ve 

hem de zihinsel sağlığı için zararlıdır. Kadın öğretmenlerin ev ve okul yaşamındaki 

stres kaynakları ile yorgunluk ve zaman sınırlaması açısından stres kaynaklarını 

belirleme konusunda yapılan bu araştırma; kadın öğretmenlerin stres düzeyinin 

belirlenmesi, evde ve okuldaki stres kaynaklarının belirlenmesi ve aile ve okul 

yaşamının düzenli bir şekilde devam etmesi konusunda yararlı olacağı düşüncesi ile 

planlanmıştır. 

 

Yanıtlarınızdan elde edilen veriler doktora tezi olarak yürütülen bu araştırmanın 

sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılacaktır. Özenle – dikkatle vereceğiniz her 

yanıt bu açıdan büyük önem taşımaktadır. 

 

Bu çalışma için gösterdiğiniz ilgi ve işbirliğine teşekkür ederim. 

 

Saygılarımla. 

 

Arş. Gör. Fatma ARPACI 

Gazi Üniversitesi 

Mesleki Eğitim Fakültesi 

Ev Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı 

 

 

İletişim için: Tel: 212 64 60 / 173 
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Ev ile İlgili İşlerden Kaynaklanan Stres: 
Kadın Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma 

 

I. Kadın Öğretmenleri Tanıtıcı Bilgiler 

I.I. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 

1. Kadının yaşı: 

 1.(  ) 30 ve daha az 

 2.(  ) 31 – 40 

 3.(  ) 41 + 

2. Mezun olduğu okul: 

 1.(  ) Önlisans 

 2.(  ) Eğitim enstitüsü ( 3 yıllık ) 

3.(  ) Lisans tamamlama  

 4.(  ) Dört yıllık yüksekokul ya da fakülte  

5.(  ) Lisans üstü eğitim 

3. Evlilik süresi ( yıl ): 

1.(  )  5 yıl ve daha az    

2.(  )  6 – 10     

3.(  )  11 – 15   

4.(  )  16 – 20 

 5.(  )  21 + 

4. Ailedeki birey sayısı: 

 1.(  )  2 

 2.(  )  3 

 3.(  )  4 

 4.(  )  5 

 5.(  )  6 + 

5. Eşin yaşı: 

 1.(  )  30 ve daha az 

 2.(  )  31 – 40 

 3.(  )  41 +  
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6. Eşin eğitim düzeyi: 

 1.(  )  İlkokul 

 2.(  )  Orta dereceli okul 

 3.(  )  Önlisans ( 2 yıllık ) 

 4.(  )  Lisans ( 4 yıllık ) 

 5.(  )  Lisans üstü eğitim 

7. Eşin mesleği: 

 1.(  )  Öğretmen, subay, mühendis, doktor, eczacı, üst düzey yönetici 

 2.(  )  Teknisyen vb. 

 3.(  )  İşçi, büro memuru 

 4.(  )  Esnaf 

8. Eşin çalışma durumu: 

 1.(  )Çalışıyor   

2.(  )Çalışmıyor 

9. Eşin haftalık çalışma süresi ( yolda geçen süre dahil ):...................... saat. 

10. Çocuk sayısı: 

 1.(  )  Çocuk yok 

 2.(  )  1 

 3.(  )  2 

 4.(  )  3 + 

11. Çocukların yaşı: 

 Yaş      Sayı 

1.(  )  6 yaşından küçük   ........ 

 2.(  )  6 – 18 yaş    ........ 

 3.(  )  18 +     ........ 

12. Okul türü: 

 1.(  ) Genel lise  

2.(  ) Mesleki ve teknik lise 

13. Öğretmenlik mesleğinde branşı: 

 1.(  ) Kültür dersi grubu 

 2.(  ) Meslek dersi grubu 
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14. Çalışma süresi ( yıl ): 

 3.(  ) 801 milyon TL ve daha çok 

1.(  ) 5 yıl ve daha az    

2.(  ) 6 – 10     

3.(  ) 11 – 15 

4.(  ) 16 – 20 

5.(  ) 21 + 

15. Aynı okulda çalışma süresi ( yıl ): 

1.(  ) 5 yıl ve daha az    

2.(  ) 6 – 10     

3.(  ) 11 – 15 

4.(  ) 16 – 20 

5.(  ) 21 + 

16. Haftalık çalışma saati ( yolda geçen süre dahil ):........................... saat. 

17. Haftalık ders saati:....................... saat. 

18. Aylık ortalama gelir miktarı: 

 1.(  ) 500 milyon TL ve daha az 

 2.(  ) 501 – 800 milyon TL 

19. Ailenin aylık ortalama gelir miktarı: 

 1.(  ) 800 milyon TL ve daha az 

 2.(  ) 801 – 1100 milyon TL 

 3.(  ) 1101 – 1400 milyon TL 

 4.(  ) 1401 – 1700 milyon TL 

 5.(  ) 1701 milyon TL ve daha çok  
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II. Ev ve Aile ile İlgili İşler ve Gerçekleştiren Bireyler 
 
A. Yemek hazırlama ve Yemek Sonrası Temizlik 
Yemek Hazırlama ve 
Yemek Sonrası 
Temizlik  

Kadın Erkek 

Hem 
kadın 
hem 

erkek 

Kız 
çocuk 

Erkek 
çocuk 

Aile 
bireyleri 

paylaşıyor 

Ücretli 
yardım 

Bu 
faaliyet 

gerçekleşt
irilmiyor 

1. Yemek yapma         
2.Sıcak-soğuk içecek 
hazırlama 

        

3. Salata yapma         
4. Bulaşık yıkama 
(elde) 

        

5. Bulaşık 
makinesini doldurma 

        

6.Yıkanan bulaşıkları 
yerleştirme 

        

7. Ocağın temizliği         
8.Buzdolabı temizliği         
9.Mutfağın temizliği         
10.Gıda alışverişi         
11. Sofra kurma ve 
kaldırma 

        

12. Pasta, kek vb. 
yapma 

        

13. Misafir ağırlama         
 
B. Giyeceklerin Bakımı ve Temizliği 

Giyeceklerin Bakımı 
ve Temizliği Kadın Erkek 

Hem 
kadın 
hem 

erkek 

Kız 
çocuk 

Erkek 
çocuk 

Aile 
bireyleri 

paylaşıyor 

Ücretli 
yardım 

Bu 
faaliyet 

gerçekleşt
irilmiyor 

1. Çamaşır yıkama 
(elde) 

        

2. Çamaşır yıkama 
(makinede) 

        

3.Çamaşır 
asma/kurutma 

        

4. Sökük ve düğme 
dikme 

        

5. Ütü yapma         
6.Giysi ve ayakkabı 
dolaplarının 
düzenlenmesi 

        

7.Ayakkabı boyama         
8.Giyim eşyası satın 
alma 
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C. Konutun Bakımı ve Temizliği 

Konut Bakımı ve 
Temizliği Kadın Erkek 

çocuk Erkek 

Hem 
kadın 
hem 

erkek 

Kız 
çocuk 

Aile 
bireyleri 

paylaşıyor 

Ücretli 
yardım 

Bu 
faaliyet 

gerçekleşt
irilmiyor 

1. Evin toplanması         
2.Evin süpürülmesi         
3.Eşyaların tozunun 
alınması 

        

4.Yerlerin 
temizlenmesi 

        

5.Koltuk ve kanepe 
silinmesi 

        

6.Halıların silinmesi         
7.Yatakların 
düzeltilmesi 

        

8.Perdelerin sökülüp 
takılması 

        

9.Aksesuar temizliği         
10.Kapı ve pencere 
temizliği 

        

11.Tuvaletin 
temizlenmesi 

        

12.Banyonun 
temizlenmesi 

        

13.Balkon/teras 
temizliği 

        

14.Çiçeklerin bakımı         
15.Badana ve boya         
16. Evdeki küçük 
tamirler 

        

17. Ev eşyası satın 
alma 

        

 
D. Ulaşım 

Ulaşım Kadın Erkek 

Hem 
kadın 
hem 

erkek 

Kız 
çocuk 

Erkek 
çocuk 

Aile 
bireyleri 

paylaşıyor 

Ücretli 
yardım 

Bu 
faaliyet 

gerçekleşt
irilmiyor 

1. Otomobil sigortası 
ve vergilerin ödenmesi 

        

2.Otomobilin 
yıkanması ve içinin 
temizliği 

        

3. Benzin alma         
4. otomobili servise 
götürme 
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E. Sosyal Yaşam ve Boş Zaman Faaliyetlerinin Planlanması 

Sosyal Yaşam ve 
Boş Zaman Kadın Erkek 

Hem 
kadın 
hem 

erkek 

Kız 
çocuk 

Erkek 
çocuk 

Aile 
bireyleri 

paylaşıyor 

Ücretli 
yardım 

Bu 
faaliyet 

gerçekleşt
irilmiyor 

1.Hediye satın alma         
2. Ziyaretleri planlama         
3.Yaz ve hafta sonu 
tatilleri planlama 

        

 
F. Çocukların Bakımı ile İlgili Sorumluluklar 

Çocukların Bakım 
Sorumlulukları Kadın Erkek 

Hem 
kadın 
hem 

erkek 

Kız 
çocuk 

Erkek 
çocuk 

Aile 
bireyleri 

paylaşıyor 

Ücretli 
yardım 

Bu 
faaliyet 

gerçekleşt
irilmiyor 

1. Çocukların 
beslenmesi 

        

2.Çocukların 
giydirilmesi 

        

3. Çocukların 
banyosu 

        

4.Çocuk odalarının 
toplanması 

        

5. Çocuklara ilaç 
verilmesi 

        

6. Öğretmenler ile 
iletişim kurma 

        

7. İlaçların satın 
alınması 

        

8. Çocukları ders 
çalıştırma 

        

9. Çocukları okula 
hazırlama 

        

10. Çocukların okula 
götürülmesi/servise 
bindirilmesi 

        

11.Çocukların 
doktora götürülmesi 

        

 
G. Aile Gelirinin Kullanılması 
 
Aile Gelirinin 
Kullanılması 

Kadın Erkek 

Hem 
kadın 
hem 

erkek 

Kız 
çocuk 

Erkek 
çocuk 

Aile 
bireyleri 

paylaşıyor 

Ücretli 
yardım 

Bu 
faaliyet 

gerçekleşt
irilmiyor 

1. Bütçe yapma         
2. Pazardan alışveriş 
yapma 

        

3.Taksitleri/faturaları  
ödeme 

        

4.Kredi kartı         
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kullanma 
5. Çocuklara harçlık 
verme 

        

 
III. Genel Stres Durumu 

Stres Belirtileri Hiçbir 
zaman Nadiren Ara sıra Çoğu 

zaman 
Her 

zaman 
1. Yatınca uyuyamama ya da uzun 
süre uyanık kalma 

     

2. Aşırı uyuma isteği      
3. Dinlenememe      
4. Aşırı yemek yeme isteği      
5. İştahın kaçması      
6. Sinirlilik      
7. Konuşurken heceleri yutma      
8. Herhangi bir işi yaparken sık 
nefes alıp verme 

     

9. Zaman zaman çarpıntı, sıkıntı, 
daralma hissetme 

     

10. İnsanların kendisine tavır 
aldığını düşünme 

     

11. Fiziksel olarak hasta olma 
endişesi duyma 

     

12. Yalnızlık endişesi duyma      
13. Yaşamda onu rahatsız eden 
şeyleri kontrol edemediğini 
düşünme 

     

14. Zamanı etkili kullanamadığını 
düşünme 

     

 
IV. Kadın Öğretmenlerin Ev ve Okul Yaşamındaki Stres Kaynakları  
 1 2 3 4 5 
1. Evde iş yüküm çok fazla.      
2. Ev işlerinin paylaşımı yüzünden eşimle tartışıyoruz.      
3. Evle ilgili işlerin paylaşımı yüzünden eşimin baskısını 
üzerimde hissediyorum. 

     

4. Evdeki işlerle ilgili beklentileri yeterince yerine 
getiremiyorum. 

     

5. Evde okuldan çok daha gergin oluyorum.      
6. Her ikimiz de çalışıyoruz ama evde işlerin çoğunu ben 
yapıyorum, bana haksızlık yapılıyor. 

     

7. Ev işlerinin tümünün kadın işi olarak düşünülmesi beni 
rahatsız ediyor. 

     

8. Her gün aynı işleri yapmak yaşamımı çok 
monotonlaştırıyor. 

     

9. Ev işleri sosyal yaşamımı engelliyor ve kendimi yalnız 
hissediyorum. 
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10. Zaman sorunu benim için en önemli sorunlardan 
biridir. 

     

11. Evde yaptığım işlerin kalitesi beni tatmin etmiyor.*      
12. Ev işlerini yetiştirebilmek için kullandığım ücretli 
yardımcının yaptığı işin kalitesi beni tatmin etmiyor ve 
daha çok strese giriyorum.* 

     

13. Kendimi ev işlerini acele yapmak zorunda 
hissediyorum. 

     

14. Günün çoğunu okulda geçirip, ev işleri için 
ayıracağım süre azalınca ev işleri benim için daha da 
stresli bir faaliyet haline geliyor. 

     

15. Kendime yeterince zaman ayıramıyorum.*      
16. Eşim kendisine yeterince zaman ayıramadığımdan 
şikayet ediyor. 

     

17. Eşim ev işlerine yeterince yardım etmediği gibi, 
işlerin dağılımından da şikayet ediyor.* 

     

18. Eşimin evde işlere yardım etmekten çok yapılacak 
yeni işler çıkartması beni yoruyor. 

     

19. Ev işleri evin yönetimi ve ailemin devamlılığı için 
gerekli olduğundan yapmak zorunda kalıyorum. 

     

20. Hem evde, hem de okulda çok çalışıyorum.      
21. Evde işleri planlasam da planım bozuluyor ve ev 
işlerine yetişemiyorum. 

     

22. Okuldan eve gelince ikinci çalışma mesaim başlıyor, 
hiç dinlenemiyorum. 

     

23. Aile yaşamım mesleğim nedeni ile bölünüyor.*      
24. Daha kısa süreli bir işte çalışamama ve çocuklara 
yeterince zaman ayıramama beni endişelendiriyor.* 

     

25. Okulda çalışırken aklım çocuklarda kalıyor.*      
26. Evde işleri bitirebilmek için bazı akşamlar geç 
saatlere kadar çalışıyorum ve yeterince uyuyamıyorum.* 

     

27. Ev işlerini yetiştirebilmek için sabahları erken kalkıp 
bazı işleri yapıyorum ve yeterince uyuyamıyorum. 

     

28. Ev işlerine yetişemiyorum.      
29. Ev işlerini bitirdiğimde yorgun, bitkin ve tükenmiş 
oluyorum. 

     

30. Aile üyelerine ve eve bakma gerekliliğinden her türlü 
yorgunluğa katlanarak işleri yapmak zorundayım. 

     

31. Okuldan eve yorgun geliyorum ve evde daha çok 
yoruluyorum, dinlenemeden ertesi gün tekrar okula 
gidiyorum. 

     

32. Evdeki iş yükü çalışma yaşamı tatminimi olumsuz 
etkiliyor. 

     

33. Ev işlerinin çokluğundan okula derslere 
hazırlanamadan gitmek zorunda kalıyorum. 

     

34. Evdeki işlerimin çokluğundan sınav kağıtlarını 
zamanında okuyamıyorum ve sınav sonuçlarını geç 
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açıklıyorum. 
35. Bu mesleğin evde de çalışmayı gerektirmesi ev 
işlerini tam anlamı ile yapmamı engelliyor. 

     

36. İşim yüzünden eşimle aramızda gerilim yaşıyoruz.      
37. Evle ilgili işlerin sorumluluğu okuldaki verimliliğimi 
olumsuz etkiliyor. 

     

38. Evdeki aşırı iş yükü okuldaki işlerimin birikmesine 
neden oluyor.  

     

39. Evde eşimle yaptığımız tartışmalar okuldaki 
kimselerle aramızda gerginliğe yol açıyor. 

     

40. Evdeki gerilimimi bazen öğrencilerime yansıttığımı 
hissediyorum. 

     

41. Evdeki stresimin okula taşınmasını 
engelleyemiyorum. 

     

42. Okulda evden çok daha gergin oluyorum.      
43. Okulda derste iken bir de bakıyorum ki evdeki işleri 
düşünüyorum. 

     

44. Okuldan eve fiziksel olarak tükenmiş bir şekilde 
geliyorum. 

     

45. Okul yaşamım evdeki işlerin çokluğu nedeni ile 
aksıyor. 

     

46. Evdeki işlerin yorgunluğu istemeden okula yansıyor.*      
47. Evle ilgili işlerin çokluğu okula gereken  özeni 
göstermeme engel oluyor. 

     

48. Evden okula yorgun gidince farkında olmadan evdeki 
sorunlarımı okula yansıtıyorum. 

     

49. Okuldaki ders yüküm çok fazla.*      
50. Eşimin ev işlerine kesinlikle yardım etmemesi beni 
üzüyor. 

     

1 = Hiçbir zaman 2 = Nadiren 3 = Ara sıra 4 = Çoğu zaman 5 = Her zaman 
 
* Faktör yük değeri 0.30’un altında ve yüksek iki yük değeri arasındaki fark 0.10’unun 
altında olduğu için istatistiksel analizlerde değerlendirmeye alınmamıştır. 
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