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ÖNSÖZ 

 

 Hemşirelerin sundukları hizmetin kalitesinin artması ve bununla birlikte iş 

doyumunun yükselmesi, toplum sağlığını koruma ve geliştirme adına olduğu kadar, 

hemşirelik mesleğinin geleceği için de vazgeçilmez bir unsurdur. Bunun için, 

hemşirelerin yaşadıkları zorlukların tanımlanması ve gerekli düzenlemelerin 

yapılması zorunludur. Bu çalışmada, farklı ünitelerde çalışan hemşirelerin 

yaşadıkları işe bağlı stres, tükenmişlik ve doyumu etkileyen faktörler ortaya 

çıkarılarak, bu etkenlere ilişkin çözüm önerileri geliştirilmiştir. Araştırma 

sonuçlarının, hemşirelik mesleğinin yöneticilerine ve üyelerine yararlı olacağına 

inanıyorum.  
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ÖZET 

 

Bu gözlemsel, kesitsel, kontrollü ve ilişki arayıcı araştırma, Diyaliz 

Hemşirelerinin işle bağlantılı stres, tükenmişlik ve doyum düzeylerini iki kontrol 

grubu ile karşılaştırmalı olarak incelemek üzere planlanmıştır. Veri toplama araçları 

olarak, sosyo-demografik özelliklerin yanı sıra, deneklerin çalışma ortamlarına 

ilişkin özelliklerini de sorgulayan bir form ile, İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği, Maslach 

Tükenmişlik Ölçeği ve Minnesota İş Doyumu Anketi kullanılmıştır.   

 

Araştırmanın denekleri, Antalya İli Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi, 

Antalya Devlet Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 

çalışan, 31 Diyaliz, 100 Yoğun Bakım ve 49 Servis Hemşiresi olmak üzere toplam 

180 hemşireden oluşmuştur. Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde khi 

kare testi, t testi, varyans analizi ve Pearson korelasyon testi kullanılmış; p<0.05 

anlamlı kabul edilmiştir. 

 

Diyaliz Hemşirelerinin, Yoğun Bakım ve Servis Hemşirelerine kıyasla, işle 

bağlantılı stres, tükenmişlik ve doyum bakımından farklı olabilecekleri yönündeki 

hipotezimiz test edilmiş ve istatistiksel olarak önemli ölçüde ve olumlu anlamda 

farklı oldukları bulunmuştur. Söz konusu farkın, Diyaliz Hemşirelerinin sosyo-

demografik özellikleri ile, çalışma deneyimi ve koşulları ile ilgili özelliklerinin 

değişik olmasıyla ilişkili olduğu ve hemşire-hekim ilişkileri ile işleri gereği 

etkileşimde bulundukları kişilerin hemşirelik mesleğine bakışlarını daha ‘olumlu’ 

olarak nitelendirmeleriyle birliktelik gösterdiği anlaşılmıştır.  

  

İşle bağlantılı stres, tükenmişlik ve doyum arasında ilişki olma olasılığı irdelenmiş ve 

hemşirelerin tümünde işe bağlı stresin artmasının, duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşmada artışa, kişisel başarı duygularında ve işlerinden sağladıkları 

doyumda düşüşe neden olduğu kanısına varılmıştır. Hemşirelerin tümünün, orta 

düzeyde stres ve yüksek düzeye yaklaşan duygusal tükenme, orta düzeyde 

duyarsızlaşma, düşük düzeye yaklaşan kişisel başarı ve nötr düzeyde iş doyumu 

yaşadıkları bulunmuştur. 

İşle ilgili stres, tükenmişlik ve doyumu etkileyen veya eşlik eden etmenlerin, 

yaş, çalışılan kurum, hemşire olarak çalışma yılı, çalışma sistemi ve koşulları, 
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değiştirilen ünite sayısı, çalıştığı klinikte görevli olma nedeni, mesleği seçme nedeni 

ve bırakma düşünceleri ve ekip arkadaşı hekimlerle ilişkileri ile, ekip arkadaşlarının, 

hastalarının ve yöneticilerinin hemşirelik mesleğine bakışı hakkındaki görüşleri 

olduğu anlaşılmıştır. Deneklerin çoğunluğunun yöneticilerinin hemşirelik mesleğine 

bakışını ‘orta’ veya ‘olumsuz’ olarak değerlendirdiği saptanmıştır. Yoğun Bakım 

Hemşirelerinin stres, kişisel başarı ve doyum azalması bakımından en risk altındaki 

grubu oluşturdukları yorumuna varılmış; bu farkın, göreceli olarak daha genç ve 

gerek meslekte, gerekse çalıştıkları ünitede daha az deneyimli olmaları, daha yorucu 

çalışma sistemleri ve hemşire-hekim ilişkileri ile ekip arkadaşları, hastaları ve 

yöneticilerinin hemşireliğe bakışını ‘olumsuz’ olarak nitelendirmeleri gibi faktörlerle 

ilişkili ve birlikte olduğu izlenmiştir. En tercih edilen servislerdeki hemşirelerde en 

yüksek düzeyde duygusal tükenme ve duyarsızlaşma bulguları görülmüş; örnekleme 

hatasından kaynaklanma olasılığı olsa da, bu bulgunun Servis Hemşirelerinin de işe 

bağlı psikolojik yıpranma yönünden taşıdıkları riski yansıtabileceği düşünülmüştür.  

 

Araştırma verilerimiz, önceki çalışmalarla genelde uyumlu bulunmuştur. 

Diyaliz Hemşirelerinin daha iyi durumda olmaları, doğrudan işlerinden 

kaynaklanmayıp, olgun yaşta, meslekte ve ünitelerinde daha deneyimli olmaları, 

istekleri doğrultusunda ve eğitimlerine uygun bir ünitede uzun süredir istihdam 

edilmeleri ve çalışma düzenlerinin daha az yorucu olması ile ilgili görülmüştür. 

Diyaliz Hemşirelerinin olumlu bulgularına, işi bırakma niyetlerinin daha az olması 

ile, ekip arkadaşlarıyla ilişkilerini ve ekip arkadaşlarının, hastalarının ve 

yöneticilerinin hemşirelik mesleğine bakışlarını daha olumlu görmelerinin eşlik 

ettiğini bulmamız, stres ve tükenmişliği azaltıp, doyumu arttıracak tedbirlerin olası 

avantajları bakımından anlamlıdır. Verilerimizden hareketle, tüm hemşireler için, 

birbirleriyle korele olduklarını gösterdiğimiz işle bağlantılı stres ve tükenmişliği 

azaltıp, doyumu arttıracak önlemlere acilen ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmış ve 

önlemlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak umuduyla bazı öneriler geliştirilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Diyaliz, Hemşirelik, İş Doyumu, İşe Bağlı Stres, Tükenmişlik 
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SUMMARY 

 

This observational, cross-sectional, controlled and associative study was 

planned to analyze the level of work-related stress, burnout and job satisfaction of 

Dialysis Nurses compared to two control groups. A questionnaire inquiring the 

socio-demographic characteristics of the subjects and properties related to their work 

places as well as the Work-Related Strain Inventory, the Maslach Burnout Inventory 

and the Minnesota Work Satisfaction Questionnaire were used to collect data. 

 

The subjects consisted of 180 nurses (31 Dialysis Nurses, 100 Intensive Care 

Nurses, 49 Ward Nurses) working in the Antalya Social Security Institution, Antalya 

State Hospital and Akdeniz University Faculty of Medicine hospitals. The khi square 

test, t test, variance analysis and Pearson correlation test were used for statistical 

evaluation of the data; p<0.05 was accepted as significant.  

 

Our hypothesis to the effect that the work-related stress, burnout and 

satisfaction of Dialyses Nurses could be different from that of Intensive Care Nurses 

and Ward Nurses was tested and the former group was found to show statistically 

relevant and beneficial differences as compared to both of the control groups. The 
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differences in mention were found to be associated with differences in the socio-

demographic characteristics, work experience and conditions of the Dialysis Nurses 

and accompanied by more positive views on nurse-doctor relations and on the way 

they think the people they interact with during work evaluate nursing as a profession. 

 

The possibility of a relationship between work-related stress, burnout and 

satisfaction was investigated. It was seen that an increase in the stress level related to 

work led to an increase in emotional burnout and depersonalization, as well as a 

decrease in job satisfaction and in the perceived level of personal success. When all 

subjects were considered, their levels of work-related stress and depersonalization 

were moderate, while their levels of emotional burnout approached high degree and 

their levels of perceived personal success approached low degree. Their average job 

satisfaction level was found to represent neutral degree satisfaction. 

Factors affecting or accompanying work-related stress, burnout and 

satisfaction were found to be, the age of the subjects, the institution worked in, 

number of years of work as a nurse, system and conditions of work, the number of 

wards changed, the reason of employment in the current place of work, the reasons 

for choosing and thoughts about quitting nursing, and views about relations with 

team-mate physicians and about the opinions of team-mates, patients and managers 

regarding nursing as a profession. It was understood that most of the subjects thought 

that their managers have a ‘negative’ or ‘moderate’ view concerning the profession 

of nursing. The Intensive Care Nurses were interpreted as the group at highest risk 

for work-related stress and as well as for decreased sense of personal success and 

satisfaction; this difference was associated with and accompanied by, their relatively 

younger age, their relative inexperience as a professional and in the Intensive Care 

Unit, their more demanding work systems and their more negative description of the 

way they viewed nurse-doctor relations and the opinions of their team mates, patients 

and managers regarding nursing as a profession. Nurses working in the most 

preferred wards were found to display the highest degree of emotional burnout and 

depersonalization; despite the possibility of its being the result of a sampling error, 

this finding could reflect that Ward Nurses are also at risk for work-related 

psychological strain. 
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Our data was found to comply with previous studies. The positive findings 

encountered in Dialysis Nurses with respect to work-related stress, burnout and job 

satisfaction did not appear to be the direct result of their differing jobs but rather the 

result of their being more mature with respect to age, their increased experience as a 

nurse and in their unit, their longer periods of employment in wards more in keeping 

with their education and desires, and their less demanding work conditions. Our 

demonstrating that the positive findings encountered in Dialysis Nurses were 

accompanied by decreased intention to quit nursing and more positive views 

concerning their relations with team-mates and the outlook of their team-mates, 

patients and managers to the nursing profession has important implications with 

respect to the possible advantages of decreasing work-related stress and burnout and 

increasing job satisfaction. 

Based on our results, including those showing the strong correlations between 

work-related stress, burnout and satisfaction, we conclude that precautions to 

decrease work-related stress and burnout while increasing job satisfaction are 

urgently needed for all nurses and offer some suggestions in the hope of contributing 

to the development of such precautions. 

 

Key words: Dialysis, nursing, job satisfaction, work-related stress, burnout 
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I. GİRİŞ VE AMAÇ 
 

 

1.1 Problemin tanımı ve önemi 

 

          

Günümüzde hemşirelik mesleği giderek büyüyen bir krizle karşı karşıyadır. 

Krizin temel nedeni, dünyada nitelikli hemşirelere olan gereksinim artarken, 

hemşirelik mesleğine ilginin giderek azalmasıdır. Yalnızca Amerika Birleşik 

Devletleri’nde hemşire açığının 2020 yılında 400,000 sayısına ulaşacağı ön 

görülmüştür (1). Katlanarak büyüyen hemşire açığı, çalışmakta olan hemşirelerin 

yaşlanarak meslekten ayrılmaya yönelmeleri, kadınlara daha fazla meslekte fırsat 

tanınmasından ötürü hemşirelik eğitimi veren okullara kayıtların azalması ve sağlık 

hizmetlerinin sunuluşunda önemli değişikliklerin ortaya çıkması ile ilgilidir (1,2). 

  

 Hemşirelik mesleğine verilen değer ve duyulan ilginin azalmasında, toplumun 

hemşirelerin işleri konusunda yanlış görüşlere sahip olmasının yanı sıra, hemşirelerin 

işle ilgili doyumlarının azalması ve tükenmişliklerinin artması da rol oynamaktadır 

(1,2). Günümüzde başlayan bazı toplumsal ve ekonomik eğilimlerin devam etmesi 

ile, sağlık çalışanlarına olan taleplerin artacağı düşünüldüğünde, hemşire açığının 

daha da artacağı tahmin edilmektedir. Bu toplumsal ve ekonomik eğilimler arasında, 

yaşam süresinin uzamasına ve yaşlı bireylerin artmasına  karşılık, insanların giderek 

artan sağlıklı kalma talepleri doğrultusunda geliştirilen teknolojik olanaklardan 

yararlanma isteklerinin yaygınlaşması önemli yer tutmakta olup, hemşireleri daha 

fazla emek ve özveri gerektiren işleri, daha fazla araç ve gereç yardımıyla yapma 

yüküyle karşı karşıya bırakmaktadır (1). Sonuçta hemşirelik diğer mesleklere göre 

daha az tercih edilir hale gelmekte ve hemşirelerin iş yerleri ile ilgili doyumsuzluğu 

artmaktadır. Hemşire açığının büyümesi önlenemediği takdirde, hemşirelik mesleği 

tarihi boyunca karşılaştığı en büyük krizi aşamayacaktır. Mesleğimizin geleceğini 

tehdit edecek boyuta varan bu kriz, başta hemşireler olmak üzere tüm sağlık 

çalışanları ve yöneticileri için  bir ‘meydan okuma’ olarak tanımlanır duruma 

gelmiştir (2). Krizin atlatılabilmesi için, hemşirelik mesleğinin çekiciliğini azaltan 

faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlere karşı tedbirlerin geliştirilmesi 

gerekmektedir. 
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 İşle ilgili karşılaştıkları taleplerin fazlalığına karşılık, işlerini yaparken sahip 

oldukları otonominin azlığı, hemşirelerde mesleki stres ve tükenmişliğe katkıda  

bulunan önemli sorunlar olup, tükenmişlik ve stres arttıkça, işle ilgili doyumun ve 

çalışılan birimin etkinliğine inanışın azaldığı gösterilmiştir (3). 

  

            Hemşirelerin birlikte çalıştıkları hekimlere göre, iş yeri koşullarını ve kendi 

sağlıklarını daha olumsuz olarak değerlendirdikleri, iş yerinde daha sık olarak sorun 

yaşadıklarını ve daha fazla fiziksel stresle karşılaştıklarını bildirdikleri saptanmıştır 

(4). Karşıt olarak, hemşirelerin bilgi, destek, kaynak ve fırsat bulabildikleri ölçüde, iş 

yeri ortamlarında hekim ve yöneticilerle daha iyi iş birliği yapabildikleri ve daha az 

stres yaşadıkları anlaşılmıştır (5). Böylece hemşirelik mesleğinin daha çekici hale 

getirilebilmesinin  bir düş olmadığı; ancak, akılcı ve geniş kapsamlı, eğitsel ve 

yönetsel model ve programlarla, hemşirelerin iş doyumlarının arttırılmasını ve iş 

stresi ile tükenmişliklerinin azaltılmasını gerektireceği ortaya çıkmaktadır. Bu 

konuda öncü olmak, mesleğin sahipleri olarak hemşirelere düşen bir sorumluluktur.     

 

              Ülkemizde de dünyadaki krizin benzeri söz konusudur. Nitelikli hemşirelere 

olan gereksinim gün geçtikçe artmaktadır (6). Dünyadaki sağlık hizmetlerinin 

sunumundaki kalite çalışmalarına paralel olarak, Türkiye’de de sağlık hizmetlerinde 

kalite hedeflerine ulaşılmasında, hizmeti verenlerin özelliklerinin büyük önem 

taşıdığı daha iyi görülmeye başlanmıştır. ‘İç  müşteri’ kabul edilen çalışanların 

yaşadıkları işe bağlı stres ve tükenmişlik ile, iş doyumlarının hizmete etkileri, son 

yıllarda araştırmacıların üzerinde önemle durdukları konular haline gelmiştir (7). 

Hastaneler, hastalara, diğer deyişle stres altındaki bireylere hizmet vermelerinden ve 

karmaşık örgütsel yapılarından dolayı, diğer iş ortamlarına göre işle ilgili stresörler 

yönünden farklılıklar göstermektedir. Sağlık çalışanlarının diğer mesleklere göre 

daha fazla iş stresi yaşamalarının bir nedeni, çalışma ortamlarının farklılığıdır (8,9).     

 

               Türkiye’de sağlık sistemindeki yetersizlikler de sağlık çalışanlarının 

sıkıntılarının artmasına neden olmaktadır. Ülkemizde her bin kişiye 1.1 doktor, 2.5 

yatak, 0.9 hemşire düşerken, gelişmiş ülkelerde her bin kişiye 3 doktor, 8.0 yatak ve 

13.7 hemşire düşmektedir (10).  



 71 

Ülkemizde hastanelerde çalışanların % 50-60 kadarını oluşturan hemşirelerin, 

ağır iş yükleri nedeniyle aşırı yorulmak; hizmet verirken kısıtlı ölçüde otonomiye 

sahip olmak; hasta bakımı dışında kalan ek işleri yapmaya zorlanmak; vardiya 

sistemi içinde ve uzun saatler boyunca çalışmayı, çoğu kez tek seçenekleri olarak 

bulmak; düşük sosyal statüleri olduğu yönündeki yanlış değerlendirmelere hedef 

olmak; yönetime etkin biçimde katılma olanağı bulamamak; düşük ücret almak; 

mesleki gelişme ve ilerleme olanaklarını kısıtlı bulmak gibi önemli sorunlar  

yaşadıkları bilinmektedir. Aşmaları gereken engel ve kısıtlamaların çokluğunun yanı 

sıra, hasta ve hasta yakınlarının artan ve değişen tipte bakım talepleriyle de zorlanan 

hemşireler, kadınların çoğunlukta olduğu bir mesleğin üyeleri olarak, kadınların 

toplumdaki rolleri kapsamında ortaya çıkan sorunları da yaşamak durumunda 

kalmaktadır. Kısaca söylenecek olursa, hemşirelik, kendine özgü çok sayıda sorunu 

olan bir meslektir (9,11). 

 

Hemşirelerin yaşadıkları sorunlar, işe bağlı strese yol açabilecek niteliktedir. 

İş ortamından kaynaklanan stresin sürekli olmasının, çeşitli fiziksel ve psikolojik 

bozukluklara neden olduğu bilinmektedir (9).  Hemşirelerin  psikiyatrik konsültasyon  

için başvuru oranlarının yüksek bulunmuş olması, bireysel tükenmişlik ve işle ilgili 

stresi daha fazla yaşadıklarını akla getirmektedir (12).  

 

Hemşirelerin iş stresinin yüksek olması, tükenmişliğin yanı sıra, iş 

doyumlarında azalma, sundukları hizmetin kalitesinde düşme ve işten ayrılma 

eğilimlerinde artma gibi sorunlara da yol açmaktadır (11). Hinshow, bir kurum için 

profesyonel bir hemşirenin işe başlaması ve uyum sağlamasının, ortalama 3000 ile 

5000 dolara mal olduğunu belirtmiştir. Yetiştirilmesi büyük emek ve masraf gereken 

nitelikli hemşirelerin kaybının, kurumlar ve ülkeler için çok zararlı olacağı açıktır. 

Bu açık tehlikeye karşın, ülkemizde yapılan araştırmalarda kaygı verici sonuçlar 

bulunmuştur. Örneğin, Arsoy  hemşirelerin % 62.3’ünün işten ayrılma niyetine sahip 

olduğunu ve bu niyettekilerin % 18,9’unun en az bir kez ayrılma girişiminde 

bulunduğunu belirlemiştir Hemşirelerin çalıştıkları üniteler ve çalışma koşulları işe 

bağlı stres, tükenmişlik ve iş doyum  düzeylerini etkileyen faktörler arasında yer 

almaktadır (9,11). 
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            Diyaliz Hemşireliği, özgün yönleri ve sorunları olan özelleşmiş bir hemşirelik 

türüdür. Diyaliz Hemşirelerinin, fiziksel ve ruhsal dayanıklılık gerektiren ağır iş 

yükleri nedeniyle zorlanmaları; kronik hastalığı olan bireylerle çalışmaları; 

hastalarıyla uzun süreli ve yoğun biçimde etkileşimde bulunmaları; üstlendikleri 

sorumluluğun fazlalığına karşın, bilgi, beceri ve profesyonel yeti azlığı sorunlarını 

yaşayabilmeleri; ölüm olgusu ile daha fazla karşılaşmaları; hepatit B ve C gibi 

enfeksiyonların bulaşması açısından sürekli tehdit altında olmaları; araç-gereç 

yetersizliğinin yanı sıra, hemşire-hasta ve hemşire-hekim ilişkilerinde güçlüklere 

maruz kalmaları, işle ilgili streslerinin artmasında etkendir (13-14).    

 

Karşıt açıdan bakılacak olursa, Diyaliz Hemşireleri, günümüzde kurs 

programlarıyla oluşturulan, ‘özelleşmiş’ ya da ‘uzmanlaşmış’ hemşireliğin en iyi 

örneklerini oluşturmaktadırlar. Diyaliz Hemşirelerinin sahip olduğu otonominin 

diğer hemşirelere kıyasla daha fazla olması; gece çalışmaya daha az zorlanmaları; 

daha yüksek ücret kazanabilme olanakları bulmaları, işle ilgili stres ve 

tükenmişliklerini azaltan ve iş doyumlarını arttıran etkenler olarak tanımlanmıştır 

(15-16). 

 

             Sonuç olarak,  Diyaliz Hemşireleri, diğer hemşirelere göre, işle bağlantılı 

stres ve tükenmişlik ile, iş doyumu bakımından birbirine zıt özellikte etkenlerin 

tesirindedirler. Diğer deyişle, Diyaliz Hemşireleri, işle bağlantılı stres ve 

tükenmişliklerini arttırıp, iş doyumlarını azaltabilecek etkenlerle karşılaştıkları gibi, 

stres ve tükenmişlik olasılığını azaltıp, iş doyumlarını artırabilecek nitelikte 

etkenlerle de karşılaşmaktadırlar (9).  

 

Sözü edilen, işle ilgili üç özelliğin birbirleriyle bağlantılı olmaları da olasıdır. 

Önceki çalışmalara bakıldığında, hemşirelerin işle bağlantılı stres, tükenmişlik ve 

doyum düzeylerinin birbirleriyle bağlantılı olabileceği düşüncesinden yola çıkılarak, 

aralarındaki ilişkilerin incelendiği ortaya çıkmaktadır. İş stresi arttıkça iş 

doyumunun, üretkenliğin ve kuruma bağlılığın azaldığı; iş stresinin tükenmişlik 

sendromunun oluşumunda rol oynadığı ve hemşirelerde hastalık ve işe devamsızlıkta 

önemli bir etken olduğu saptanmıştır (17). 
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Diyaliz Hemşiresi olmayan hemşirelerde işle bağlantılı stres, tükenmişlik ve 

doyum arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmaların olmasına karşılık, yaptığımız 

yayın taraması sonucunda, dünyada ve ülkemizde bu üç faktörü, Diyaliz Hemşireleri 

için, diğer kliniklerde çalışan hemşireler ile kıyaslama yaparak ele alan bir çalışma 

yapılmadığı ortaya çıkmıştır. (İlgili yayınları aramak için “nursing” ile birlikte, “job 

related stress”, “stress”, “job strain”, “burnout”, “job satisfaction” ve “satisfaction” 

anahtar sözcükleri kullanılarak PubMed sitesi taranmıştır. Ayrıca “hemşire”, “işe 

bağlı stres”, “stres”, “iş gerginliği”, “tükenmişlik” ve “iş doyumu” anahtar kelimeleri 

ile Google tarama motoru yardımıyla Türkçe olan bilimsel yayınlar da taranmıştır). 

 

             Bu araştırmada, Diyaliz Hemşirelerinin işle bağlantılı stres, tükenmişlik 

ve doyum düzeylerinin, Yoğun Bakım ve Servis Hemşireleri ile karşılaştırmalı 

olarak incelenmesi ve işle bağlantılı stres, tükenmişlik ve doyum arasındaki 

ilişkilerin incelenmesiyle bilimsel literatüre özgün ve önemli bir katkıda 

bulunmak hedeflenmiştir. 
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1.2. Araştırmanın Amacı 

 

Bu çalışma, ülkemizde Diyaliz Hemşirelerinde işle bağlantılı stres, 

tükenmişlik ve doyumun, diğer hemşirelerden farklı olabileceği hipotezini 

test etmek; farklılık bulunması halinde hangi etkenlerle ilgili olduğunu 

incelemek ve işle ilgili sözü edilen üç özelliğin arasında ilişki olup, olmadığını 

irdelemek amacıyla planlanmıştır.  

 

Tanımlanan amaçlar doğrultusunda aşağıdakilerin yapılması tasarlanmıştır: 

 1-) Diyaliz, Yoğun Bakım ve Servis Hemşirelerinin sosyo-kültürel, sosyo-

demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri ile, çalışma ortamlarının koşullarını 

inceleyerek, gruplar arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemek. 

2-) Diyaliz Hemşireleri ile Yoğun Bakım Hemşireleri ve  Servis Hemşirelerinin 

işe bağlı stres, tükenmişlik ve doyum düzeylerini saptamak. 

3-) Diyaliz, Yoğun Bakım ve Servis Hemşirelerinin işe bağlı stres, tükenmişlik ve 

doyum düzeylerini karşılaştırmak. 
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4-) Diyaliz, Yoğun Bakım ve Servis Hemşirelerinin sosyo-kültürel, sosyo-

demografik, sosyo-ekonomik özellikleri ile, çalışma ortamlarındaki koşulları 

ilgilendiren farklılıkların, işe bağlı stres, tükenmişlik ve doyum düzeylerine 

etkilerini incelemek. 

5-) Diyaliz, Yoğun Bakım ve Servis Hemşirelerinde işe bağlı stres, tükenmişlik ve 

doyum düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemek. 

 

 Araştırmada iki farklı kontrol grubuna gerek görülmesinin nedeni, Diyaliz 

Hemşirelerini, tıpkı kendileri gibi, hastayla yoğun temas ile, üst düzeyde bilgi ve 

beceri gerektiren işler yapan, kronik ve ölümcül hastalıklarla karşılaşan Yoğun 

Bakım Hemşirelerinin yanı sıra, en çok çalışılmak istenen servislerde çalışan 

hemşirelerle de karşılaştırmanın, daha yararlı sonuçlar verebileceğinin 

düşünülmesidir. Böylece yaptıkları işin güçlüğü bakımından Diyaliz 

Hemşirelerine denk olan hemşirelerden oluşan bir kontrol grubunun yanı sıra, 

daha az zorlayıcı kliniklerde çalışan hemşirelerden oluşan ikinci bir kontrol grubu 

tasarlanmıştır.   

 

 

 

 

 

II. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. Stres 

 

2.1.1. Stresin Tanımı ve Özellikleri 

 



 76 

Bireysel ve örgütsel performansı önemli derecede etkileyen ve çağın hastalığı 

haline gelmiş olan stres, günümüzde iş görenlerin başarı düzeyini etkileyen önemli 

bir sorun  olarak değerlendirilmektedir (18).  

 

‘Stres’ kelimesi Latince ‘Estrictia’ ve Fransızca ‘Esterece’ kelimelerinden 

türetilmiştir. Türkçe'ye ve diğer dillere geçmiş olan ‘stres’, İngilizce kaynaklı bir 

kelimedir. Türkçe’de ‘stres’, gerilim, baskı, tazyik, zorlama, şiddet, vurgu ve 

sıkıntıya düşme gibi anlamlara gelmektedir (19). Ancak araştırmalara ve kavramsal 

literatüre bakıldığında stresin tanımını yapmak daha güç görünmektedir (20). 

 

Stres, sözcük olarak ilk kez Fizikçi Robert Hooke tarafından 17. yüzyılda 

elastiki nesne ve ona uygulanan dış güç arasındaki ilişkiyi açıklamak için 

kullanılmıştır. Thomas Young adındaki bir başka fizikçi ise, stresi, maddenin 

içindeki güç ya da direnç olarak tanımlamıştır (21). Hans Selye'nin tanımına göre, 

stres, bünyenin baskı ve isteklere karşı gösterdiği, belirgin olmayan, özgün bir 

tepkidir. Selye, stres adı verilen gerilimin, organizmada bir dizi fizyolojik ve 

biyokimyasal tepki ve değişime yol açtığını tespit etmiştir (19,22). 

 

Stres, bir eyleme, duruma ya da fiziksel ve/veya psikolojik zorlamaya karşı 

tepkinin sonucudur (23). Bireyin kişisel benlik algısını, başarı duygusunu, etkinliğini 

ve profesyonel rolündeki başarısını sınırlandıran stresin, bireyin kendisi ile, içinde 

bulunduğu örgüt ve toplumdan gelen güçler bütünü olarak da tanımlandığı 

görülmektedir (20). Bu tanımın fiziksel ve psikolojik belirtilere işaret ettiği, stresin 

güdüsel yönlerini vurguladığı söylenebilir. Stres, bireyle çevresi arasında zayıf bir 

uyumun varlığını gösterir. Bireyin belli bir durumun gerektirdiği donanıma sahip 

olmaması zayıf uyumun nedeni olabilir (20). Stres, bireyin içsel yaşamı ya da çevresi 

ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan psikofizyolojik bir tepkidir. 
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Stres, insanların günlük yaşamlarında çok sık yakındıkları bir sorundur. 

Trafik, işsizlik, iş ortamı, diğer insanların tutumları, yoksulluk, ayrılık, hastalık ve 

ölüm gibi durumlar, stresin kaynağı olarak sürekli yaşamın içindedir. Stres, sağlık 

için, yaşam kalitesini geliştirme becerisi ile kendisinden korunabilecek önemli bir 

risk faktörü kabul edilmektedir (24). 

 

En çok kabul edilen tanımıyla stres, bireyin iç ve dış ortamdaki değişiklikleri,  

kendisine yönelik tehdit, mücadele sebebi ya da tehlike kaynağı olarak algıladığı; 

yeterli kaynaklara sahip olduğunda uyum yaptığı; kaynakları yeterli olmadığında ise 

uyum ve dengesinin bozulması sonucunu yaşadığı dinamik bir süreçtir (20). 

 

19. yüzyılın ikinci yarısında Fransız Fizyolog Claude Bernard, bütün canlı 

varlıkların en karakteristik özelliklerinden birisinin, çevrelerindeki değişimler 

karşısında  kendi iç çevreleri veya ortamlarını belirli sınırlar içerisinde sabit tutma 

çabası olduğunu meydana çıkarmıştır (19). Walter B. Cannon, stres yaratan etkenlere 

karşı organizmanın tepkisinin, ‘savaş ya da kaç’ şeklinde özetlenebileceğini 

belirtmiştir. ‘Savaş ya da kaç’ tepkisinin vücudun en etkili savunma 

mekanizmalarından biri olduğu bilinmektedir (23,25).  

 

Selye, vücudun strese olan tepkisinin belirli bir zaman içerisinde 

gerçekleştiğini belirterek, organizmanın tepki mekanizmalarına ‘Genel Uyum 

Sendromu’ anlamına gelen ‘General Adaptation Syndrome’ adını vermiştir. Bu 

kurama göre organizmanın strese tepkisi üç aşamada ortaya çıkmaktadır (23): 

 

1) Alarm Aşaması: 

 

 Gerilim yaratan etkenle karşılaşılması ile birlikte, beyne giden uyarılar 

sonucunda hipotalamus kontrolünde bazı hormonların salgılandığı, sonuçta bazı 

belirti ve bulguların ortaya çıktığı ilk aşamadır. Göz bebeklerinin genişlemesi, kalbin 

hızlanması, kan basıncının yükselmesi, terleme, mide asitinde ve kan şekerinde artma 

gibi fizyolojik tepkilerin yanında, şaşkınlık, uyumsuzluk, gerçeğin saptırılması, 

algılamada bozulma gibi belirtiler gözlenebilir (19). 
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2) Direnme Aşaması: 

 

Bu aşamada organizma kendi bütünlüğüne zararlı olarak değerlendirdiği 

uyarıcıları etkisizleştirme gücüne sahip hale gelmeye çalışır. Gerilim nedenleri 

direnç sınırlarını zorlamadığı sürece gerilime dayanabilir. Organizma bu aşamada 

direnç gösteriyorsa stresi yenebilir; aksi halde yoğun ve sürekli gerilim 

organizmanın savunmasını zayıflatır ve tükenme aşamasına getirir (19,23) 

. 

3) Tükenme Aşaması:  

 

Bu aşamada organizmanın gerilimle başa çıkmak için biriktirmiş olduğu 

‘Uyum Enerjisi’ zayıflayarak tükenir. Sürekli ve şiddetli biçimde  devam eden stresin 

sonucunda, endişe ve depresyon duygulanımları artar ve İngilizce karşılığı ‘ burnout’ 

olan ‘tükenmişlik’ durumu ortaya çıkar (11). 

 

‘İş’, sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak 

yapılan etkinliktir (26). İş, zorluk, karmaşıklık ve aşırı yük gibi önemli unsurları 

içerdiğinde bireylerde stres yaratır. Örgütün ve işin yapısı ile, çalışma ortamındaki 

insan ilişkilerinin özellikleri stres yaratan faktörler arasındadır. Stres, çalışanların 

üzerinde olumsuz etkiler yaratarak onların verimli olmalarını engeller. Çalışma 

hayatındaki iş gücü devrinin ve devamsızlığın oluşumunda da stresin etkili olduğu 

daha önce yapılan çalışmalarla gösterilmiştir (23). 

 

Bir başka ifade ile iş stresi, yapılan işle ilgili faktörlerden algılanan strese yol 

açan, işle ilgili beklentilerin gerçekleşmemesi sonucunda da psikolojik bozukluk ve 

iş tatminsizliğine yol açabilen bir durumdur (27). 

 

Çalışma Yaşamında Stres Kaynakları 
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İşlerinin ve iş hayatlarının kendilerine uygun olmadığını düşünen, yaptıkları işin 

yeteneklerini göstermediğini ya da aştığını düşünen veya yaptığı işe göre az 

kazandığına inanan çalışanlarda iş stresi görülecektir. İş ortamından kaynaklanan 

stresin sürekli olması, çeşitli fiziksel, psikolojik ve davranışsal bir takım sorunlara 

neden olur (9,21).  

 

Trinkoff ve arkadaşlarının belirttiği gibi, aşırı iş beklentileri, madde kullanımı ve 

depresif semptomlar gibi bozukluklara sebep olmaktadır (27). 

Çalışma yaşamından kaynaklanan stres kaynakları ikiye ayrılabilir: 

 

A) Örgüt -Dışı Stres Kaynakları : 

 

İş stresi konusunda yapılan ilk araştırmalarda, örgüt-dışı stres yaratıcılar 

genelde ihmal edilmiş ve stresin kaynağı hep örgüt içinde aranmıştır. Daha sonra 

yapılan araştırmalarda ise, teknolojik veya toplumsal değişmeler, aile özellikleri, 

yeni bir yerleşim yerine taşınmak, ekonomik koşullar, sosyal sınıf ve toplumsal 

şartlar gibi pek çok örgüt-dışı faktörün de stresin oluşumunda önemli ölçüde etkili 

olduğu saptanmıştır. Cins, ırk ve sosyal sınıf farklılığı gibi sosyal ayrımlar da iş 

yerinde stres kaynağı olabilmektedir (22). 

 

B) Örgütsel Stres Faktörleri : 

 

Örgütsel stres faktörleri, yapılan işle ilgili stres kaynakları olarak  
özetlenebilir ve aşağıdaki alt başlıklarda toplanırlar : 
 

 B-1) Mesleki Farklılıklar :  
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Stressiz iş ya da meslek yoktur ancak, farklı işlerin stres düzeyleri birbirinden 

farklılık gösterir. Çalışanların işleri üzerinde çok az kontrol imkanı bulduğu 

durumlarda yüksek stres oluşur. Ayrıca, tehdit edici fiziksel koşullar, insan ve 

finansman kaynaklarının sınırlılığı ve aşırı sorumluluğun olması da yüksek stres 

sebebidir (20). Koç’un aktardığına göre, stresle ilgili rahatsızlıkların en ağır 

örneklerini kapsayan on iş türü aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır (21) : 

1- Hekimler 

2- Kadın garsonlar 

3- Hemşireler 

4- Montaj hattı gözlemcileri 

5- Müzisyenler 

6- Halkla ilişkiler görevlileri 

7- Klinik laboratuar teknisyenleri 

8- Bulaşıkçılar 

9- Üretim sonu stoklama işinde çalışanlar  

10- Hemşire yardımcıları 

 

Balcı ise, düşük stresli meslekleri, tarım işçiliği, hizmetçilik, sanatkarlık, ağır 

makine operatörlüğü, profesörlük, personel işçisi olarak belirtmiştir (20). 

  

Meslekler arasında farklılık göstererek, işle bağlantılı stresin artmasına  yol 

açan başlıca stres faktörleri aşağıda sıralanmıştır (19,22,23): 

 Aşırı iş yükü olması 

 Rol çatışması  ya da belirsizliğinin olması 

 Ücretin yetersiz olması 

 Yükselme imkanının yetersiz olması 

 Çalışma saatlerinin uzun olması 

 Vardiyalı çalışma düzeni olması 

 Çalışma şartlarının olumsuz olması 
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B-2) Örgütsel Yönetim Tarzına İlişkin Stres Kaynakları : 

 

Farklı mesleklerin uygulanmaları sırasında, mesleki örgütlerin değişik 

yönetim biçimleri kullanmaları sonucunda da bireylerin yaşadığı işle bağlantılı stres 

değişebilmektedir. Çalışan açısından, yönetim biçimi farklılığının, stresle 

sonuçlanabilen önemli yönleri aşağıda sıralanmıştır (19,20):  

● Karar verme hakkının yeterli olmaması 

● Kararlara katılma olanağının yeterli olmaması 

● Yetkinin yeterli olmaması 

● Sorumluluklarının huzursuzluk vermesi 

● Değerlendirmelerde haksızlık yapılması 

● Yöneticilerin astları desteklememesi. 

 

 

B-3) Örgütsel Diğer Stres Faktörleri : 

 

 Yönetim biçimi kadar, işin doğasından kaynaklanabilen ve bazen 
önlenebilir ya da değiştirilebilir özelliği olmayıp, çalışanlarda strese yol 
açabilen diğer örgütsel stres faktörleri aşağıda özetlenmiştir (22):  

       ● Zaman baskısı altında çalışmanın gerekli olması                                                                                           

       ● İş çevresindeki ortak değer ve normlara uyum beklentisinin güçlü olması                                

       ● İş ortamında görüş farklılıkları olması 

● Toplumda ya da iş yerinde o mesleğin statüsünün düşük sayılması                                   

● Meslek olarak moral ve doyum düşüklüğüne sık rastlanması 

 

C) Grupsal Stres Kaynakları : 

 

            Hemen her iş yerinde çalışanların, iş dolayısıyla bir toplumsal grup 

oluşturmaları, diğer toplumsal gruplarda da rastlanan etkileşimleri yaşamalarına 

neden olur. Grup-içi ilişkiler, bireyi destekleyip geliştirebileceği gibi, çatışmaya da 

dönüşebilir. Grup-içi çatışmalar,  bireyin etkili biçimde ve doyum alarak çalışmasını 
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engelleyecek düzeye varabilir. Gruptan kaynaklanabilen başlıca stres kaynakları 

aşağıda sıralanmıştır (22):  

● Grupta birlik ruhunun eksikliği; üyelerin birbirini desteklememesi 

● Grubun sosyal desteğinin yetersiz olması 

● Çalışanların kendileriyle, diğer çalışanlarla ve gruplarla çatışması 

● İş yerinde dedikodu yapılması.  

 

D) Kişisel Stres Kaynakları : 

 

 İşte yaşanan stresin kaynaklarından biri de, kişisel faktörlerin toplam 

etkisidir. İnsanlar stresli olaylara aynı tepkileri vermezler. Diğer bir değişle, iş 

davranışları gibi, stresin yaşanmasında da bireysellik, bireye göre tepkisellik söz 

konusudur (20). Göreceli tepki verme olarak da ifade edilebilecek olarak kişisel 

yanıt, bireyin duyduğu stresin düzeyini etkiler. Çalışmalarda farklı iki kişilik ve 

yapısı ve diğer bireysel özellikler ele alınmıştır. 

D-1) Kişilik:  

 

Friedman ve Rosenman 1974’de yaptıkları araştırma sonunda, stres üzerine 

etkili olan etkenlerin başında A tipi kişilik yapısının geldiğini öne sürmüştür (20). 

Kardiyolog olan Friedman ve Rosenman, ‘A tipi sendromu’ olarak belirttikleri kişilik 

özelliklerinin, başarı hırsı, işini hemen bitirme eğilimi, işe aşırı bağlılık, hızlı hareket 

etmek ve konuşmak, zamanla yarışmak, sabırsızlık, saldırganlık, insan ilişkilerinde 

zayıflık, dinlenmeyi sevmemek, kişisel ve sosyal yaşantıya zaman ayırmamak, 

yerinde duramamak ve çabuk öfkelenmek şeklinde olduğunu belirtmişlerdir (19). 

 

 ‘B tipi kişilik’ özelliğine sahip olanlar ise, sakin, yumuşak, rekabetçi 

olmayan, uzlaşmacı, sabırlı, iş konusunda rahat, zaman ve başarı ile ilgilenmeyen, 

işte kalite arayışı olan, çevreye açık ve sosyal yaşamı seven, sağlığına düşkün, boş 

vakti bol olan ve herkesi olduğu gibi kabul eden kişiler olarak tanımlanmıştır 
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(19,23). 

 

 B tipi kişilik özelliklerine sahip olanların stres etkisinden kolayca 

kurtuldukları öne sürülmüştür (23). A tipi kişiler ise sürekli gerilim altında olan 

bireyler olarak tanımlanmıştır (25). Sürekli stres durumunda olan A tipi kişilik 

özelliğine sahip kişilerde, kalp hastalıkları gibi aşırı stresin neden olduğu 

hastalıkların daha çok görüldüğü iddia edilmiştir (19). Günümüzde bu iddia  geçerli 

sayılmamakta, ancak stresin kişinin sağlığı üzerinde önemli etkilerinin olabileceği  

kabul edilmektedir. İş başarısı ve işle ilgili stresin algılanma düzeyi de kişisel 

özelliklerle ilgili olabilir. 

  

D-2) Diğer Kişisel Faktörler :  

 

Kişilik faktörlerinin yanı sıra algılama farklılıkları, geçmiş tecrübeler, aile 

düzeninin bozuk oluşu, boşanma, ölüm, taşınma ve ekonomik sorunlar da iş 

ortamına yansıyan diğer stres faktörleridir (19). Stresi ele alan çalışmalarda, 

kişiden kişiye değişen bu özelliklerin de dikkate alınması, bireyin çevresiyle 

etkileşiminin yarattığı stresin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. 

2.1.2. Hemşirelik ve İş Stresi 

 

Karmaşık örgütlenme biçimleri ve üst düzeyde bilgi ve beceri gerektiren hizmetler 

üretmeleri nedeniyle, sağlık kurumları işle ilgili stresörler yönünden diğer iş 
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ortamlarından farklıdır ve sağlık çalışanları diğer mesleklerde çalışanlara göre 

daha fazla stresle karşılaşabilirler.  

 

İş stresinin, düşük otonomiye karşın, fiziksel ve psikolojik taleplerin fazla olduğu 

mesleklerde daha sık görüldüğü bilinmekte ve hemşirelik de böyle bir meslek 

kabul edilmektedir (9). Hemşirelerin çalışma ortamlarından ve mesleklerinin 

doğasından kaynaklanan çeşitli stresörlerle karşılaştığı; hemşirelik mesleğinin, 

bireysel tükenmişlik ve psikiyatrik konsültasyon oranının artmasına neden olan 

fazla sayıda stres etkenini içerdiği ve sağlık çalışanları içinde en fazla stres 

deneyimleyen gruplardan birinin hemşireler olduğu bildirilmiştir (18). 

 

Görgülü, hemşireleri iş ortamında etkileyen stresörleri aşağıdaki gibi  sıralamıştır 

(8) : 

 

 Hasta bakımından kaynaklanan durumlar 

 Bilgi ve beceri ile ilgili durumlar 

 Kişiler arası ilişkilerle ilgili durumlar 

 Yönetimle ilgili durumlar 

 Fiziksel iş çevresi ile ilgili durumlar. 

 

Erbinç ve arkadaşları, Yanık Merkezi hemşirelerinde iş çevresiyle ilgili başlıca 

stres faktörlerinin, bilgi yetersizliği, çalışma ekibiyle ilişkilerde ve hastalarla 

işbirliğinde yetersizlik ve hasta ölümüyle sık karşılaşmak olduğunu belirtmişlerdir 

(28). 
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Ehrenfeld, Koroner Yoğun Bakım Hemşirelerinin iş doyumu ve iş stresi üzerine 

yaptığı çalışmada hemşirelerin en çok stres kaynağı olarak belirttikleri faktörlerin 

aşağıdakiler olduğunu bulmuştur (29) :       

●  Doktorların ulaşılabilir olmaması ve onlarla iletişim eksikliği 

●  Hemşirelerin bilgi ve becerilerine duydukları güven eksikliği 

 

 Ehrenfeld, stres yaratan etkenler içinde en az önemli olanın tamamlanmamış 

işler olduğunu belirtmiştir (29). Almost ve Laschinger hemşirelerde çalışma yeri 

ve iş gerginliği üzerine bir çalışma yapmış ve iş çevrelerinde hemşirelerin 

bulabildiği destek, kaynak, bilgi ve fırsatların yetersiz olmasının, doktor ve 

yöneticiler ile olan ilişkilerinde ileri derecede gerilimin oluşmasında etkili 

olduğunu bulmuştur (5). 

 

Trinkoff ve arkadaşları, iş yerine giriş, negatif yasaklar, iş gerginliği ve kayıtlı 

hemşirelerde madde kullanımına ilişkin yaptıkları çalışma sonucunda, 130 meslek 

grubundan 22,000’den fazla çalışanın sağlık kayıtlarını değerlendirerek kayıtlı 

hemşirelerin beklenenin üstünde stres bozuklukları ya da stres davranışı gösteren 

40 mesleki grup arasında olduğunu; bu 40 mesleğin ortak karakteristiklerinin, 

hızlı değişen iş ortamı, rahatlama şansı yokluğu, yüksek iş beklentileri ve çalışan 

açısından iş etkinliği üzerinde düşük kontrol sahibi olmak olarak ortaya çıktığını 

belirtmişlerdir (27).  
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Kısaca özetlenecek olursa, hemşirelik, tüm dünyada işle bağlantılı stres 

faktörlerinin en yoğun olduğu mesleklerden biri olarak kabul edilmekte ve bu 

özelliği nedeniyle çekiciliğini giderek yitirmektedir. Hemşireliğin meslek olarak 

çekiciliğinin azalmasına karşılık, sağlık sektöründeki gelişmelerin paralelinde 

hemşirelerden beklentiler giderek artmaktadır. Trinkoff ve arkadaşları, 

hemşirelere yönelik aşırı iş beklentilerinin ve karşılaştıkları iş geriliminin, 

depresif bozukluklara ve madde kullanımına neden olduğunu  belirtmiştir (27). 

 

Bartholomeyczik ve arkadaşları, Almanya’daki gece çalışan hemşirelerin iş 

doyumuna  ilişkin bir çalışma gerçekleştirerek, başlıca stres faktörlerinin 

aşağıdakiler olduğunu saptamıştır (30) : 

 

● Hızlı çalışmak zorunluluğu olması 

● Görev tanımlarının açık olmamasından kaynaklanan belirsizlik olması 

● Yapılan işin sık sık kesilmesi 

● Çelişkili istemler verilmesi 

● Hemen  yapılması gereken çok fazla iş olması 

● Sesli asansör, siren, cadde gürültüsü gibi olumsuz çevresel etkenler olması 

● Gece nöbetinden sonra fiziki stres yaşanması 

● Gece nöbetinden sonra zihinsel stres yaşanması 
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Gece çalışan hemşireler için, yalnız ve diğer meslektaşlarından yalıtılmış 

durumdayken hasta sorumluluğu taşımanın, fiziken olduğu kadar zihinsel olarak 

da stres yarattığı bildirilmiştir (30). 

 

Ehrenfeld ve Cheifetz (1990) tarafından yapılan,  Kardiyoloji hemşirelerinde 

stresle başa çıkmaya ilişkin çalışmada, hemşireler tarafından ifade edilen stres 

kaynakları, üç ana grupta toplanarak, hekimler ve diğer personelle yetersiz 

iletişimde bulunmak, ölmekte olan hastalarla ve yakınlarıyla uğraşmak ve aşırı iş 

yükü taşımak olarak ortaya çıkmıştır (31). Hipwell ve arkadaşları ise hemşirelik 

personelinin yüksek seviyeli strese maruz kaldığını ve primer stres 

kaynaklarından bazılarının, iş yükünün fazlalığı, meslek-içi iletişim zayıflığı, işin 

tekrarı ve kararsız doğası, otonomi azlığı ve yönetici baskıları olduğunu  

belirtmiştir (18) 

 

Sever, kendisinin geliştirdiği hemşirelik iş stresi anketini kullanarak yaptığı 

çalışmada, hemşirelerde stres yaratan etkenlerin başında iş yükü ve yöneticilerin 

geldiğini; bu iki etkeni, ekip çalışmasıyla ilgili sorunlar ile, hasta aileleri ve 

hastalarla yaşanan sorunların takip ettiğini bulmuştur.  

 

Sever’in aktardığına göre Heim da, hasta bakımından kaynaklanan talepler ile, 

ekip çalışmasındaki aksaklıklar ve rol belirsizliğinin, iş yükü fazlalılığının ve 

otonomi azlığının en önemli stres kaynakları olduğunu öne sürmüştür (9). 
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Sever, hemşirelerin sosyal durumlarının, kendilerini yorumlama özelliklerinin  ve 

iş ortamının fiziki çevresinden kaynaklanan stres vericilerin, sağlık durumları 

açısından  potansiyel bir tehdit oluşturduğunu da belirtmiştir (9). 

Koç, Sever tarafından geliştirilen hemşirelikte iş stresi anketini kullanarak  yaptığı 

çalışmada, Yoğun Bakım Hemşirelerinin stres etkenlerinin, kritik hasta bakımı, 

yönetim, iş yükü, fiziki ortam, hasta bakımı, çevresel ilişkiler, bilgi ve beceri ile 

ilgili durumlar olduğunu belirtmiştir (21). 

 

Aslan ve arkadaşları, hemşirelerde ölümcül ya da çok kritik hasta bakımından 

kaynaklanan ağır iş yükü ve sorumluluğun strese yol açtığını; hemşirelerin 

mesleki eğitimleri sırasında öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük uygulamalar 

içinde yeterince ortaya koyamadıklarını ve ekipteki çatışmalardan diğer ekip 

üyelerine kıyasla daha çok etkilenmelerinin, yüksek düzeyde stres yaşamalarıyla 

sonuçlandığını öne sürmüştür (32). 

 

Aslan, Gürkan, Girginer ve arkadaşları tarafından Türkçe’ye çevrilen ve hemşire 

örnekleminde geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan, daha sonra Aslan ve 

arkadaşları tarafından diğer sağlık çalışanlarında geçerlilik ve güvenirlik çalışması 

gerçekleştirilen ‘İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği’, son yıllarda sağlık alanında 

çalışanlarda ve hemşirelerde işle ilgili stres düzeyini belirlemekte 

kullanılmaktadır.  
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Aslan ve arkadaşları işe bağlı gerginlik ölçeğini kullanarak yaptıkları çalışmada, 

sağlık alanında çalışanlar arasında en yüksek stresin pratisyen hekimler ve 

hemşirelerde olduğunu belirtmiştir.  

 

İşe bağlı gerginlik, kişide depresyon, anksiyete, çaresizlik ile baş ağrısı, kaslarda 

gerginlik ve uykusuzluk gibi olumsuz etkilere yol açmaktadır. Kurumlar açısından 

iş veriminde ve üretimde düşme, iş doyumunda azalma, işe gecikme, özür 

uydurarak işe gelmeme ya da işi tamamen bırakma, sonuçta da deneyimli 

personelin kaybedilmesi  gibi  ciddi  sonuçları da vardır (33). 

 

Araştırmalar işe bağlı gerginlik ve stres ile, iş doyumu ve tükenmişlik arasında 

ilişkiler olduğunu gösterdiğinden (33,34), şimdi tükenmişlik konusu ele 

alınacaktır. 

2.2. Tükenmişlik 

 

2.2.1. Tükenmişliğin Tanımı ve Özellikleri 

 

Stresle uygun şekilde baş edememenin hazırladığı, işle bağlantılı ‘tükenmişlik’, 

İngilizce kaynaklarda ‘burnout’ terimi ile ifade edilmektedir. ‘Yakılıp bitmiş’ 

anlamında kullanılan bu terimle, kişinin mesleğini sürdürmesini giderek 

güçleştiren bir yıpranma ve tükenme süreci ifade edilmek istenir. Tükenmişlik, 

kişiyi mesleğini bırakma noktasına kadar sürükleyebilen ciddi bir süreçtir. Son 

yıllarda üzerinde önemle durulan tükenmişlik, hemen her çeşit iş yerinde çalışan 
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insanlarda görülebilen bir sorundur. Ancak önemle vurgulanması gereken nokta, 

insana bire-bir hizmet veren meslek gruplarında daha fazla yaşandığıdır. Söz 

konusu meslek grupları içinde, işinin doğası gereği insanlarla en çok bir arada 

bulunan ve hizmet verdikleri kişilerin fiziksel, duygusal ve sosyal sorunlarının 

tümü ile iç içe olan Hemşirelik mesleği, ön sıralarda yer almaktadır (35).  

 

‘Tükenme’ terimi ilk kez 1974’de Freudanberger tarafından kullanılmıştır (36). 

Cherniss ise, tükenmişliği, ‘iş stresine yanıt olarak işe ilişkin tutum ve 

davranışlarda negatif değişiklikler gösterme’ olarak özetlemiş ve hasta ya da 

hizmet alana ilginin kaybı, bitkinliğin yanı sıra artan hayal kırıklığı, kötümserlik, 

kadercilik, kişinin işle ilgili motivasyon, bağlılık ve gayretinin azalması, ilgisizlik, 

negativistlik,  irritabilite, iş arkadaşları ve hasta ya da hizmet alanlara karşı 

kızgınlık, sitem veya  suçlama ile başarısızlığını rasyonalize etme eğilimi, 

değişikliğe direnç, katılık artışı ve yaratıcılığın kaybı ögelerini içeren bir olgu 

olarak tanımlamıştır.                                                                                                                 

Cherniss, tükenmişliği, iş stresine yanıt olarak gelişen, motivasyonel, duygusal, 

tutumsal ve davranışsal değişiklikleri sağlayan bir baskı olarak yorumlamıştır 

(11). 

 

Maslach ve Jackson ise tükenmeyi, bireyin işleri gereği karşılaştığı insanlara karşı 

duyarsızlaşması, duygusal yönden kendisini tükenmiş hissetmesi ve kişisel başarı 

ve yeterlilik duygularının azalması biçiminde tanımlamıştır (37). 

 



 91 

 Maslach ve arkadaşları, tükenişi “kişinin ne olduğu ve ne yapması gerektiği 

arasındaki uyumsuzluğun bir göstergesi” olarak ifade etmiştir (38).  

Maher ise, tükenmişliği, psikosomatik hastalık, uykusuzluk, iş ve hasta ya da 

hizmet alana karşı negatif tutum geliştirmek ve işe gelmemek, alkol ya da ilaç 

kullanmak, suçluluk, kötümserlik, ilgisizlik ve depresyondan oluşan kompleks bir 

sendrom olarak tanımlamıştır (11). 

Maslach, tükenmişliği 3 evreye ayırmıştır (11) : 

1) Fiziksel yorgunluk ve bitkinlik evresi 

       2) İş ve hastalardan soğuma, uzaklaşma şeklinde gelişen psikolojik 

            yorgunluk evresi                                     

      3) Kendi kendinden şüpheyi içeren ruhsal yorgunluk evresi 

 

Maslach, Shaufeli ve Leiter, sağlık çalışanlarında meslek dolayısıyla meydana 

gelen tükenmişlikte, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı 

olmak üzere üç boyutun olduğunu belirtmişlerdir (39). Edelwich ise tükenmişliğin 

aşağıda özetlenen şekilde 4 evresi olduğunu belirtmiştir (11): 

 

          1-) İdealist Coşku Evresi : 

 

 Fazla enerji ve yüksek beklentiler zamanıdır. İş, kişinin tüm yaşamıdır ve adeta 

yaşamdaki tek amacı, bakım vermekten ibarettir. Bu düzeyde bakım veren kişiler, 

fazla enerji, yüksek prensipler ve seçtiği mesleğin amaçlarına ulaşmak için 
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şiddetli motivasyon göstermeye eğilimlidir. Bu bireyler, övülecekken sık sık ön 

yargılarla; prensipleri, hükümleri ve amaçlarıyla ilgili sorularla karşılaşırlar. 

Sonuçta, aşırı gayretle çalışan birey tükenmişliğin durgunluk düzeyine 

yaklaşmaya başlar. Sıklıkla, çalışmaya başladıktan bir yıl kadar sonra, durgunluk 

evresi ortaya çıkar . 

 

 2-) Durgunluk Evresi : 

 

 Hizmeti veren, işi yavaşlatmayı düşünür ve mevcut enerji düzeyi düşmeye başlar. 

Bu evrede kişi, görevle ilgili beklentilerinde hayal kırıklığı yaşamaya başlar. İşten 

alınan doyum, şahsi ihtiyaçlar kadar önemli görülmez hale gelir. İş dışındaki 

ilgiler çok önemli hale gelmiştir. Kramer’e göre “Balayı bitmiştir”. 

 

3-) Engellenme Evresi : 

 

 Hizmeti veren, engellenme duygusu ile birlikte, gerçekliği yeniden 

değerlendirmeye başlar. Başarma gayretinin engellendiğini düşünür. 

 

4-) Apati Evresi :  

 

İlgisizlik, hizmeti verenin, hastalara bakım sağlama girişimlerinin her yönüne 

yansır. Apatinin tipik belirtileri, geç gelme ve hasta randevularını erken 
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bitirmeleridir. Hizmeti verende ‘vazgeçmiş’ bir hava vardır. Tükeniş sürecinde 

ifade edilmesi en güç düzey olarak bilinen apati evresi, sıklıkla çeşitli yakınmalar, 

çekişmeler ve genel iş doyumsuzluğu şemsiyesine sığınmak olarak 

değerlendirilebilir (11). 

 

Tükenmişliğin Nedenleri ve Sonuçları  

 

Tükenmişlik, çalışanların işleri gereği karşılaştıkları insanlarla sık ve yoğun 

etkileşimler sonucunda ortaya çıkar. Tükenmede kimi sosyo-demografik ve işle 

ilgili değişkenlerin önemli olduğu belirtilmiştir (36). 

 

Yaş, cinsiyet, aile, evlilik, çocuk sahibi olma, işine aşırı bağlanma, kişisel 

beklentiler, ego gücü, diğer kişilik özellikleri, özsaygı, engellenme eşiğinin düşük 

olması, kişisel stres ve baş etme yöntemleri, emosyonel destek gibi kişisel ve 

sosyo-demografik özelliklerin de tükenmişliği etkilediği bilinmektedir (37,39). 

 

Diğer yönden, işin niteliği ve yükünün fazlalığı, finans kaynaklarının azlığı, düşük 

ücretle çalışmak zorunluluğu, araç-gereç yetersizliği, günlük çalışma süresinin 

uzunluğu, çalışma koşullarının olumsuzluğu, hizmet alan kişilerle geçirilen 

zamanın fazlalığı, örgütsel desteğin kısıtlılığı, iş ilişkilerinin özellikleri, meslekte 

ilerleme olanağının olmaması, yetersiz eğitim, ev ile iş  arasındaki rol ve beklenti 

çatışmaları, kurum ve yönetim politikalarının özellikleri ve iletişim yetersizliği ile 
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ekonomik ve toplumsal nedenler de tükenmişliğin ortaya çıkışına katkıda 

bulunabilir (11,38,39). 

Tükenmişlik, psikosomatik rahatsızlıklara, iş veriminde düşmeye, iş 

doyumsuzluğuna, işten ayrılmaya, aile-içi çatışmaya, ilaç, alkol ve diğer  

maddelerin kötüye kullanımına,  sonuçta iş gücü kaybı ile birlikte, hizmet 

kalitesinin düşmesine ve insan ilişkilerinde bozulmaya neden olan ciddi bir 

uyumsuzluk olarak değerlendirilmektedir. (11,36,37). 

 

Tükenmişlik Belirtileri 

  

Tükenmişliğin çok çeşitli belirtileri olup, Çam tarafından fiziksel ve davranışsal 

belirtiler olarak aşağıdaki şekilde sınıflanmıştır (11): 

1)Fiziksel belirtiler: 

 

Yorgunluk ve bitkinlik hissi, kolay geçmeyen soğuk algınlığı atakları, baş ağrıları, 

gastrointestinal bozukluklardan yakınma, uykusuzluk, solunum güçlüğü ve hızlı 

soluma, kilo kaybı, uyuşukluk, deri şikayetleri, yüksek kolesterol ve koroner kalp 

hastalığı insidansında artış olarak bildirilmiştir. 

 

2)Davranışsal belirtiler: 
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 Çabuk öfkelenme, ani irritasyon ve engellenme belirtileri, işe gitmek istememe, 

alınganlık, ilaç – alkol ve tütün kullanımına eğilim ya da kullanımlarında artma, 

öz saygı ve güvende azalma, aile ve arkadaşlardan uzaklaşma, içe kapanma, 

sıkıntı, teslimiyet, suçluluk, çaresizlik, kolay ağlama, konsantrasyon güçlüğü, 

unutkanlık, yansıtma, örgütlenmede yetersizlik, görev ve kurallara ilgisizlik, 

kuruma yönelik ilgi kaybı, işleri erteleme ve sürüncemede bırakma, başarısızlık 

hissi, hizmet verdiklerine kötü davranma, işi bırakmayı düşünme ve iş çevresine 

yöneticilere kızgınlık olarak sıralanmıştır (11). 

 

2.2.2. Hemşirelik ve Tükenmişlik 

 

 Her çalışanın sağlığı ile, çalışma yaşamı arasında iki yönlü bir etkileşim  

vardır. Sağlık çalışma yaşamını, çalışma yaşamı da sağlığı etkiler (40).  

Hemşirelik tükenmişlik açısından en riskli mesleklerden biridir. Hemşirelikte 

tükenmişliğin nedenleri arasında, stres fazlalığı, otonomi azlığı, düşük ücret, gece 

ve/veya uzun saatler boyunca çalışma zorunluluğu ve çalışma ortamının 

yetersizliği, hastalarla yakın ilişkide bulunmanın güçlükleri, rol belirsizliği, 

yükselme ve gelişme olanaklarının sınırlı olması, mesleğin imajı ve özgüven 

eksikliği ve destek yoksunluğu gibi etkenler sıralanabilir (11). 

 

Mollaoğlu ve arkadaşları, hemşirelerin bireysel, ailesel ve mesleki  özellikleri ile 

tükenme sendromu arasında bir ilişki olduğunu bildirmiştir (41). Sever, 31–50 yaş 

grubu hemşirelerde daha az olan  tükenmişliğin, genç yaşlarda daha fazla 
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olduğunu belirtmiştir (9). Sever ve Gözüm, medeni durum ile eğitim düzeyinin 

tükenmişliği etkilemediğini belirtmiştir (9,42).  

 

Karşıt bir bulgu saptayan Mollaoğlu, ön lisans programı mezunu hemşirelerin 

daha fazla emosyonel tükenme yaşadığını; lisans programı mezunlarının kişisel 

başarı puanlarının daha yüksek olduğunu belirtmiştir (41). Kavla ise Türk 

hemşirelerde eğitim durumunun tükenmeyi etkilemediğini bulmuştur (43). Kısaca 

Türkiye’de hemşirelerde eğitim durumunun tükenmişlikle ilgisi konusunda 

birbiriyle çelişen sonuçlar veren araştırmalar yapılmış olup, konunun 

aydınlanması için yeni araştırmalara ihtiyaç olduğu ortaya çıkmış durumdadır. 

 

 Hemşirelerin çalıştıkları kurum ve yerin tükenmeyi etkileyebileceği bildirilmiş 

olmakla birlikte (44) konunun bu yönü de yeterince incelenmemiştir. Oysa ki 

teknolojik gelişmelerin hızlanarak artığı bir çağda, giderek daha özgün fonksiyon 

görecek biçimde özelleşen kurumların hangi biriminde daha fazla tükenmişlik 

geliştiğini bilmek, önlem geliştirmek adına önem taşımaktadır. İşlevsel anlamda 

özelleşmeyi sürdüren kurumlarda çalışan hemşirelerin farklı düzey ve içerikte 

strese maruz kalabileceği açıktır. Üstelik İngilizce kaynaklarda ‘specialist’ olarak 

ifade edilen ‘uzmanlaşmış’ hemşire kavramının benimsenmesine paralel olarak, 

kimi hemşireler, diğerlerinden çok farklı, özel işlevler yapabilecek şekilde 

yetişmekte ve bazı üstünlükleri elde etmek olanağının yanı sıra, bazı güçlükleri ve 

ilave stres etkenlerini de kabullenmek durumunda kalmaktadırlar.  
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Belirli bir alanda eğitim ve/ veya kurs / sertifika alarak uzmanlaşan  hemşirelerin 

en erken ve en iyi örneklerinden birini oluşturan Diyaliz Hemşirelerinde 

tükenmişliğin varlığı ve varsa boyutları daha fazla araştırmayı bekleyen bir 

konudur. 

 

Çalışma süresi de tükenmişliği etkileyebilir. Yılmazmış, hemşirelerde çalışma 

yılının duygusal tükenmişlik ve kişisel başarı düzeylerinde belirgin etki 

yapmadığını, ancak 1–5 yıl süreyle çalışanların duyarsızlaşma düzeyinde az da 

olsa artma olduğunu belirtmiştir (44). Kavla ise çalışma yılının hemşirelikte 

tükenmişliği etkilemediğini saptamıştır (43). 

 

Hemşirelerde çalışma saatinin ve şeklinin de bazı çalışmalarda tükenmişliği 

etkilediği gösterilmiştir. Haftada 57 saatten fazla çalışan ve nöbet tutanlarda 

tükenmişliğin bir alt boyutu olan duyarsızlaşma puanının yüksek olduğu 

saptanmıştır (43). Demir, çalışma saatinin ve şeklinin tükenmeyi etkilemediğini 

bildirmiş;  Aslankoç ve arkadaşları ise nöbet ve vardiya sistemi içinde gece 

çalışmanın da tükenmeyi artırdığını saptamıştır (45,46). Sonuç olarak, 

hemşirelerde tükenmişlik ile çalışma süresi ve şekli arasındaki ilişkinin de tam 

olarak aydınlatılmadığı söylenebilir.  

 

Bakım verilen hasta sayısının tükenmişliği etkilemediğini belirten araştırmacılar  

vardır (9,43). Karşıt olarak Demir, 31’den fazla hastaya bakmanın tükenmişliği 

arttırdığını saptamıştır (45). Maslach ve Pines, hasta sayısı arttıkça tükenmişliğin 
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de arttığını belirtmiştir (9). Demerouti ve arkadaşları, hemşirelerde hastalarla 

iletişim zorluğunun, zaman baskısı gibi işin gerekliliklerinin, düşük ücret ve 

kararlara katılamama gibi sorunların da tükenmeye neden olduğunu 

saptamıştır(47).  

 

Kısaca özetlenecek olursa, hemşirelerde tükenmişlik riskinin yüksek olduğu 

dünyada ve ülkemizde tanımlanmış ancak hangi etkenlerle ilişkili olduğu 

konusunda yapılan sınırlı sayıdaki araştırmada çelişkili sonuçlar bulunmuştur. 

Tükenmişlik ile iş doyumu arasında ilişki olabileceği yönünde yayınlar artmakta 

olduğundan, şimdi bu konuya değinilecektir. 

 

2.3. İŞ DOYUMU 

 

2.3.1. İş Doyumunun Tanımı ve Özellikleri 

 

İşimizden sağladığımız doyum hem kendi mutluluğumuzu, hem de verdiğimiz 

hizmetin kalitesini yükseltme açısından önemlidir (48). Artan rekabet ortamında 

işletmelerin başarısı her yönden sağlıklı ve mutlu insanların varlığı ile orantılıdır. 

İşinden doyumlu bir insanın sosyal yaşamında da mutlu ve üretken olacağı 

şüphesizdir (49). Çağdaş yönetim kuramcıları, yönetimin iki temel amacından 

birinin hizmetlerin etkinliğini artırmak, diğerinin ise çalışanların iş doyumunu 

sağlamak olduğu konusunda görüş birliği içindedir (48). 
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İş doyumu pek çok tanım ve ilgili kavramı içeren çok yüklü bir yapıdır (12). İş 

doyumunun çeşitli tanımları yapılmaktadır. Gillies iş doyumunu, ‘kişinin işine 

karşı etkin tavrı’ olarak tanımlar. Endüstriyel Sosyoloji ve İş Sosyolojisinde, iş 

doyumu, çalışanın iş koşulları ve ortamı ile, iş yapmaktan, özellikle kendini 

tamamlama şansı bakımından aldığı doyum derecesi olarak kabul edilmektedir. 

Herzberg, iş doyumunun, özerklik miktarı, sorumluluk, tanınma ve işin sağladığı 

başarı duygusu ile ilişkili olduğunu belirmiştir (30). Smith, iş doyumu kavramını, 

çalışanın işini ve iş çevresini değerlendirmesi yolu ile geliştirdiği duygusal tepki 

olarak tanımlamaktadır. Bireysel özellikler, gereksinimler ve deneyimler, iş 

çevresi ile etkileşime girerek iş doyumu ya da doyumsuzluğu duygusunu 

oluştururlar (50). 

 

Eroğlu’nun belirttiği gibi, iş doyumu, bireyin toplam iş çevresinden, örneğin işin 

kendisinden, yöneticilerden, çalışma grubundan ve iş organizasyonundan elde 

etmeye çaba gösterdiği rahatlatıcı ve iç yatıştırıcı bir duygudur. Genellikle 

bireylerin gerçekleşmesini arzuladıkları istekler ile, işin çevresinden edindikleri 

izlenimler birbirine uyduğu zaman tatmin olgusu doğar (19). İş doyumu, 

çalışanların işinden duydukları hoşnutluk ya da hoşnutsuzluktur. İşin özellikleri 

ile çalışanın istekleri birbirine uyduğu zaman doyum gerçekleşir (50). İş doyumu, 

kişilerin başarılı, mutlu ve üretken olabilmelerinin en önemli gereklerinden biridir 

(34) 
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İş Doyumu Kuramları 

 

İş doyumunun kuramsal temelleri, 1928’de Mayo’nun yaptığı ve işteki kişiler-

arası ilişkiler, yönetim ve moral gibi grup-içi etkileşimlere dikkat çeken 

Hawthorne Araştırmaları’ndan sonra ortaya atılmaya başlamıştır. Başlı başına bir 

kuram oluşturma niteliğinde olmayan bu çalışmalar, ilk iş doyumu kuramcıları 

olan Maslow, Herzberg ve Vroom’un çalışmalarına ışık tutmuştur (50). 

 

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı: Maslow’a göre amaçların sonucu 

oluşan gereksinimler zincirleme sıra izler. Maslow’un ihtiyaçlar 

sınıflandırmasında, esas aldığı iki varsayım vardır. İlkine göre, bireyin 

davranışlarını anlayabilmek için ihtiyaçları anlamak gerekir (19). 

 

 İhtiyaçlar hiyerarşisinin ikinci varsayımı ise ihtiyaçların önceliği ve şiddeti ile 

ilgilidir. Maslow’a göre, insanlar kimi ihtiyaçların tatminine diğerlerinden daha 

fazla önem verirler. Bunların doyurulmasından sonra birey daha üst seviyede 

ihtiyaçların tatminini aramaya başlar (19,23). Maslow’a göre ihtiyaçların 

oluşturduğu hiyerarşi şöyledir: 

           ● Fiziksel ihtiyaçlar 

     ● Güvenlik ihtiyaçları 

     ● Sosyal ihtiyaçlar 

     ● Saygınlık ihtiyaçları 
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   ● Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları. 

 

Maslow, daha alt basamaklarda yer alan fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarını, 

‘eksiklik ihtiyaçları’; daha üst basamaklardaki ihtiyaçları ise ‘gelişme ihtiyaçları’ 

olarak değerlendirmiştir. İşin ‘eksiklik ve gelişme’ ihtiyaçlarını karşılaması 

beklenmektedir (51). 

Normal çalışma döneminde işletmeye bağlı, işe istekli görünen çalışanın iş 

güvenliği kaybolduğunda ya da tehlikeye girdiğinde sosyopsikolojik 

gereksinimlerden belirli bir süre vazgeçmesi doğal bir olaydır. 

Maslow’un ileri sürdüğünün aksine, gereksinimler zinciri hep aynı sırayı 

izlemeyebilir. Toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı, gelenek, kural ve 

alışkanlıkları, gereksinimlerin yönünü, doyurulma biçimini ve sırasını 

değiştirebilir (23). 

 

Herzberg’in Çifte Faktör Kuramı: Herzberg ve arkadaşları Mausner ile 

Syderman, üniversite öğrencilerinin yardımından da faydalanarak yaptıkları 

çalışmalar sonucunda Herzberg Modeli diye bilinen ‘Çift faktör’ kuramını 

geliştirmişlerdir. Bu kuramın varsayımlarına göre, iş yerinde iş görenin kötümser 

olmasına, işten ayrılmasına ve tatminsizliğine sebep olan olumsuz faktörler ile iş 

yerinde iş göreni mutlu kılan, iş yerine bağlayan, teşvik edici yada tatmin 

sağlayan etmenlerin birbirinden ayrılması gerekmektedir (52).  
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Herzberg iş faktörlerini iki başlık altında ‘işte doyum sağlayanlar’ ve ‘işten 

doyumsuzluk yaratanlar’ olmak üzere iki bölümde incelemiştir. 

 

Herzberg’e göre, işte doyum yaratan beş önemli faktör şunlardır (23): 

● İşi başarma 

● Tanınma 

● Çalışma 

● Sorumluluk 

● İlerleme 

 

Herzberg ve arkadaşları, işte doyumsuzluk yaratan faktörleri şöyle sıralamıştır 

(19,23): 

● İşletme yönetimi ve politikasından hoşnutsuzluk 

● Teknik bilgi ve becerinin yetersiz oluşu 

● Ücret eksikliği 

● Kişiler arası ilişkilerden kaynaklanan hoşnutsuzluk 

● Çalışma koşullarından hoşnutsuzluk  

 

 

Beklenti Kuramı: Victor Vroom tarafından geliştirilen beklenti kuramı 

sonraları Porter ve Lowler tarafından ayrıntılı bir model haline getirilmiştir (23).  



 103 

 

Vroom teorisinde iş doyumuyla ilişkili üç ilişki üzerinde durulmuştur: 

1)Çaba ve iş başarımı ilişkisi: Çabası oranında iş başarımı elde edeceğine 

ilişkin kişinin beklentisidir. 

2)İş başarısı ve ödül ilişkisi: İş başarısının sonunda kişinin ödül alacağına 

inancıdır. Birey her davranışının sonucunda bazen ödül bazen de cezalara 

sahip olacağına inanır veya bu beklenti (ümit) ile işe başlar. 

3)Ödül ve ihtiyaç ilişkisi: Ödülün ihtiyaçları tatmin etme derecesidir. Her 

birey, her ödüle farklı derecede ihtiyaç duyar. 

 

Vroom’un teorisine göre işten doyumu sağlayan güdüleyici faktörler özetle 

şunlardır (23): 

●Yüksek ücret 

●Yeterli yükselme olanakları 

●Katılmalı denetim 

●İş arkadaşları ile ilişki kurabilme olanağı 

●Değişik görevler alma olanağı 

Vroom modeli, ücret artışını ön plana almakla birlikte, ücret artışının bir amaca 

bağlı olarak yapılması gerektiğini savunmaktadır.  

 

İş Doyumunu Etkileyen Faktörler 
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            İş doyumunu etkileyen faktörler bireysel ve örgütsel / çevresel faktörler 

olmak üzere ikiye ayrılır. Bu faktörler aşağıda açıklanmıştır 

 

1) İş Doyumunu Etkileyen Bireysel Faktörler (49); 

●Yaş 

●Cinsiyet 

●Medeni durum 

●Eğitim düzeyi 

●Personelin iş tecrübesi ve aynı işte hizmet sunması 

●Beklentiler 

●Kişilik özellikleri 

     ●Sosyal kişilik özellikleri 

 

2) İş Doyumunu Etkileyen Örgütsel Ve Çevresel Faktörler (23,49); 

●Çalışma ortamı ve koşullar 

●Ücret 

●İşletmenin sosyal görünümü 

●Çalışma koşulları ve iş güvenliği 

●Gelişme ve yükselme koşulları 
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●Yönetim şekli ve yöneticilerle ilişkiler 

●Çalışanların kararlara katılım derecesi 

●İş yerindeki iletişimin yeterliliği 

●İş yerindeki ödüllendirmeler 

 

 2.3.1. Hemşirelik ve İş Doyumu  

 

Hemşirelikte de iş doyumu, bireysel olan ve olmayan faktörlerle ilişkilidir. 

 

1) Hemşirelikte İş Doyumunu Etkileyen Bireysel Faktörler: 

 

1-A) Cinsiyet: Günümüzde pek çok ülkede, kadınlar geleneksel aile-içi görevleri 

ile uyumlu ve benzer türdeki işlere yönelirken; erkekler, yüksek statü taşıyan ve 

karar vermeyi geliştiren iş ve mesleklere yönelmektedir (53). Bu farklılık kadın ve 

erkeklerin iş doyumunu farklı kılabilir. Yine de bazı çalışmalarda, erkeklere göre 

daha kötü şartlarda çalışan kadınların işlerinden erkeklere göre daha fazla doyum 

sağladıkları bulunmuştur. Kadınlarda iş doyumunun düşük olduğunu belirten 

çalışmalarda ise eş ve annelik rollerinin öncelikli olmasının etken olduğu 

belirtilmiştir (50). Sağlık personelinin iş doyumunda cinsiyetin önemi olabilir. 

Aslan ve arkadaşları, sağlık çalışanları arasında, kadınlarda iş doyumunun daha az 

olduğunu belirtilmiştir (32). 
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 Karşıt olarak, Aksakal, Özkan, Baykan ve Aycan birinci basamak sağlık 

kuruluşlarında çalışan sağlık personelinin mesleki memnuniyet durumlarına 

ilişkin yaptıkları çalışmada cinsiyetin mesleki memnuniyetini etkilemediğini 

bulmuştur (7). Benzer şekilde Karlıdağ, Ünal ve Yoloğlu da hekimlerde iş 

doyumu ve tükenmişlik düzeyine ilişkin yaptıkları çalışmada cinsiyetin iş 

doyumunda farklılığa neden olmadığını bulmuştur (54).        

                                                                                          

Hekimlerin aksine hemşirelikte cinsiyet, iş doyumunu etkileyen bir etken olabilir 

çünkü pek çok ülkede hemşireliğin kadınlara uygun görülen, erkeklere ise uygun 

görülmeyen bir meslek olarak algılanması, çağımızda devam eden cinsiyet 

ayrımcılığının bir yansıması olarak, meslek seçiminde ve mesleğin uygulanması 

sırasında kadınlara yönelik baskıcı tutumlara yol açabilir. Bu açıdan bakıldığında 

hemşire olmayı başka mesleklere girişi kısıtlandığı için seçen kadınların iş 

ortamlarında da cinsiyet ayrımı/baskısını yaşamalarının iş doyumlarını 

sınırlandırabileceği akla gelmektedir.  

 

Nitekim, Palmer, Florance Nightingale’yi, hemşireliği erkeklerin ve kurumların 

kontrolü altında yürütülen bir meslek biçiminde tanıtmasından ötürü eleştirmiştir. 

Kontrol altında tutulma, hemşirelerin karar verme ve eleştirel düşünme yetilerini 

baskılayan ve mesleki faaliyetlerini istenilen yeterlilikte yerine getirmelerini 

sınırlandıran olumsuz bir zorlamadır (55). Belirtilen özelliklerin iş doyumunu 

olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir (9). 
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1-B) Yaş: Genç ve tecrübesiz çalışanların iş doyumlarının daha düşük olduğu, 

ancak yıllar ilerledikçe doyumlarının yükseldiği bildirilmiştir (49).  

 

Aydın ve Kutlu, 35 yaş üzerindeki hemşirelerin, 19 – 24 yaş grubundakilere göre 

iş doyumlarının daha yüksek olduğunu bulmuştur (56). Bartholomeyczik ve 

arkadaşları, iş doyumunun yaşla arttığını saptamış ve bu bulguyu ileri yaşlarda 

hemşirelerin içinde yaşadıkları koşulları ve stres faktörlerini daha iyi öğrenmiş 

olmalarına bağlamıştır (30). Karşıt olarak, Aksakal ve arkadaşları iş doyumunun 

yaştan etkilenmediğini belirtmişlerdir (7). 

 

1-C) Medeni Durum: Medeni durumun iş doyumuna etkisine ilişkin veriler 

çelişkilidir. Sağlık personelinin iş doyumu inceleyen bir çalışmada, evliliğin 

kişiye kişiler-arası ilişkiler ve krizlerle başa çıkma deneyimi kazandırdığı 

belirtilmiştir (36). Engin, hemşirelerde, eş ve çocuk sahibi olmanın iş doyumuna 

etkili olduğunu belirtmiştir (57). 

  

Özaltın, evli olan hemşirelerin bekarlara göre işlerinden elde ettikleri doyumun 

farklı olduğunu ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını bulmuştur 

(58). Kavla ise iş doyumu puanlarında evlilerle bekarlar arasında fark olmadığını 

belirtmiştir (43). Sever, Gözüm ve Vara da ayrı ayrı araştırmalarda   medeni 

durum farklılığının iş doyumunu etkilemediğini belirtmiştir (9,42,59). 
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1-D) Eğitim Düzeyi: Eğitim, iş doyumunu etkileyen önemli faktörlerden biridir. 

Yüksek öğrenim görmüş, düşünce ve kültür yapısı farklılaşmış, bilgi birikimi 

fazlalaşmış olan bireylerin çalışma değerlerinin farklı ve örgütsel beklentilerinin  

yüksek olacağı öngörülebilir. Yüksek öğrenim görmüş çalışanların eğitim 

düzeylerine paralel olan iş koşullarındaki iş doyumlarının daha yüksek olduğu 

bilinmektedir (49). Bu açıdan bakıldığında, hemşirelikte ilginç bir paradoksla 

karşılaşılmaktadır. 

 

Dal, hemşirelerin eğitim düzeyleri arttıkça çalışma koşullarından elde ettikleri 

doyumun azaldığını belirtmiştir (60). Gözüm ve Vara da eğitim düzeyi artan 

hemşirelerin işten daha az doyum sağladıklarını ortaya koyan çalışmalar yapmıştır 

(42,59). Bu görünürdeki çelişkili bulguların nedeni, pek çok hemşirenin okulda ve 

okul sonrasında aldıkları eğitime göre, yapabileceklerinden daha azını 

gerçekleştirmelerine neden olan iş ortamları olabilir. 

  

 Kısaca, eğitim seviyesi artan hemşireler, eğitimlerine uygun şekilde görev 

tanımlamalarında gelişme olmamasından dolayı, işlerinden yeterli doyum almıyor 

olabilirler. Bu doğru ise, hemşirelere uzmanlaşma yollarının açılması, iş 

doyumunu arttırmak için şart olabilir.  

Nitekim, Yılmazmış hemşirelerde eğitime paralel, rol ayrımının olmamasının iş 

doyumunu olumsuz etkilediğini (44), buna karşın Özaltın ise, hemşirelerde eğitim 

düzeyinin iş doyumunu etkilemediğini belirtmiştir (58). 
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 Sonuç olarak, hemşirelikte eğitim düzeyinin iş doyumuna etkisinin henüz netlik 

kazanmadığı, ancak genelde eğitimleri arttıkça, beklenen derecede doyum artışı 

göstermedikleri ve bu bulgunun daha ileri araştırmayı beklediği söylenebilir. 

 

1-E) İş Tecrübesi ve Aynı İşte Hizmet Süresi: Çalışma yaşamına yeni başlayan, 

iş tecrübesi az olan kişilerin genelde gerçekçi olmayan beklentileri vardır. 

Genellikle, çalışma yılı arttıkça, örgüt, personelin ihtiyaçlarını giderek daha çok 

karşılayacağından, örgüte bağlılığın ve iş doyumunun yıllar geçtikçe yükseldiği 

kabul edilir (49). Vara, hemşirelerde düşük doyumun 3 – 4 yıl arası sürede 

çalışanlarda olduğunu bulmuştur (59). Sever, çalışma yılı 6 – 10 yıl arası olan 

hemşirelerde iş doyumunun en düşük olduğunu, 21 – 28 yıl arasında çalışanlarda 

ise, iş doyumunun daha yüksek olduğunu belirtmiştir ( 9). 

 

1-F) Meslek Seçimi ve Kişilik: Bireylerin kendi kişilik yapılarına ve 

beklentilerine uygun işlerde çalışmaları, doyum sağlamalarına ve mutlu 

olmalarına yardım eder (49). Aksayan’ın belirttiğine göre, Fennell, hemşirelerde 

iş doyumu ile mesleki uyum arasında, olumlu bir ilişki olduğunu saptamıştır (50). 

Vara, hemşireliği isteyerek seçen hemşireler ile, seçmek zorunda kalanlar 

arasında, doyum düzeyinin orta düzeyden doyumsuzluğa doğru kaydığını 

saptamıştır (59). French ve Kohn, özgüven ve özsaygı gibi benlik 

değerlendirmelerinin, hemşirelerin iş performanslarında, işe ve iş ortamına 

uyumlarında ve sonraki davranışlarında etkili olduğunu ileri sürmüştür (50).  



 110 

Takase, Kershaw ve Burt ise hemşirelerin, hemşireliğin halkın gözünde düşük 

imaja sahip olduğunu düşünmelerinin, düşük özsaygı ve özgüvene, sonuçta iş 

tatminsizliğine neden olduğunu belirtmiştir (61).  

 

Özetle, hemşireliği isteyerek seçen, özgüven ve özsaygı duyguları güçlü olan 

hemşirelerin, daha yüksek iş doyumu duymaları olası görünmektedir. 

 Ancak hemşirelerin, içinde bulundukları toplumun hemşireliğe bakış açısını nasıl 

algıladıkları da özgüven ve özsaygıyı etkilemektedir. Böylece, diğer mesleklerde 

olduğu gibi hemşirelikte de, bireyin işinden duyduğu doyumun, kendisine ait 

etkenler kadar, kendi dışındaki etkenler tarafından da belirleneceği ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle, hemşirelikte örgütsel ve diğer etkenlerin iş doyumuna 

etkisi üzerinde durulacaktır. 

 

2) Hemşirelikte İş Doyumunu Etkileyen Örgütsel ve Çevresel Faktörler 

 

 2-A) Çalışma Ortamı ve Koşulları: İnsanlar, çevrelerinde kabul gören ve 

özel niteliklere sahip olan kurumlarda çalışmayı tercih ederler. İş güvenliğinin 

olması da ayrı bir doyum faktörüdür (49). Şahin ve Batıgün, yaptıkları 

araştırmada iş doyumunu etkileyen en önemli değişkenlerin, işletme politikaları 

ile o politikaların çalışanlara sağladığı olanaklar ve koşullar olduğunu 

belirtmişlerdir (62). 
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 Sever, yaptığı çalışmada kurumlar arasındaki farklılıkları ele almış ve  

üniversite hastanelerinde çalışan hemşirelerin iş doyumunun daha yüksek 

olduğunu belirtmiştir (9). Aslan ve arkadaşları ise, bir grup sağlık çalışanları 

üzerinde yaptıkları çalışmada, özel kurumlarda çalışanların iş doyumunun daha 

yüksek olduğunu bulmuşlardır (32). 

 

2-B) Yönetim İle Olan İlişkiler: Bireyin işinden doyum sağlamasında ya da 

doyumsuz olmasında önemli olan faktörlerden bir tanesi de yönetim ile olan 

ilişkilerdir. Ücret artışı, işte yükselme ve görevlendirme gibi durumlarda, kilit rol 

oynayan yöneticilerle ilişkilerinin uyumlu olması, çalışana işinden daha fazla 

doyum sağlama olanağı verir (49). Bu uyumun tek taraflı ödüllere dayalı 

olmaması ve sağlıklı iletişime dayanması gerekir. Hemşirelikte yöneticinin 

yönetim biçimi, personelin beklentileri, yetenekleri ve etkileşim kapasitesi ile 

uyumlu olmalıdır. Likert’in teorisine göre de, verimliliği en fazla olan yönetim 

biçimi “katılımcı” yönetimdir. Bu yönetim şeklinin, yüksek oranda grup saadetini, 

iyi ilişkileri, grup içindeki güveni ve çalışanların memnuniyetini artırdığı 

belirtilmiştir (63).  Gresman ve Brown, hemşirelerin katılımcı yönetimi tercih 

ettiklerini saptamıştır (64). 

Yöneticilerin çalışanların iş doyumundaki büyük önemi nedeniyle, hemşirelikteki 

yönetim biçimleri daha fazla incelenerek, iş doyumunu arttırabilecek yeni 

çözümler geliştirilebilir. Literatüre bakıldığında, hemşireliğin kurumlar ve 

hekimlerin denetiminde bir meslek olarak ortaya çıkışının bir uzantısı (55) olarak, 

hemşirelerin çalıştıkları kurumların karar verme mekanizmalarına katkıda 

bulanabilmelerine olanak veren yönetim biçimlerinin yeterince oluşmadığı ortaya 
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çıkmaktadır. Bu durum, hemşirelerin hemşire olmayan yöneticilerle olduğu kadar, 

kendi mesleklerinden olan yöneticilerle de iletişim sorunları yaşamalarına yol 

açmakta ve iş doyumlarını etkilemektedir (48,59). 

 

 Oğuz ve arkadaşları, hemşirelik yöneticilerinin denetimlerinde, hemşirelik 

bakımından daha çok, ünitenin diğer işlerini değerlendirdiklerini; bu tutumun  

yönetimle meslek üyeleri arasındaki sorunların oluşmasında en önemli etken 

olduğunu  belirtmişlerdir (65). Nitekim Vara da, hemşirelerin yöneticilerle 

ilişkiler boyutunda doyumsuzluk yaşadığını belirtmiştir (59). 

 

 Almost ve Laschinger benzer bir sonuç elde ederek doktorlar ve yöneticilerle 

olan ilişkilerin, hemşirelerde ileri derecede gerilime neden olduğunu ve iş 

doyumunu etkilediğini belirtmişlerdir (5). Yönetimin yetersiz desteğinin de iş 

doyumunu olumsuz etkilediği saptanmıştır (43). 

 

2-C)Yükselme ve Gelişme Olanakları: Kişinin işinden doyum sağlamasında 

önemli faktörlerinden biri de yükselme olanağının olmasıdır. Yükselme fırsatı 

yakalayan kişi, kendine daha çok güven duyar, kişiliği gelişir ve yetkilerinin 

artması nedeniyle çalışma isteği artar. Çevrenin gösterdiği ilgi ve takdir çalışanın 

üzerinde önemli etkiler yapar (49). Ehrenfeld ve Cheifetz, hemşirelerin eğitime 

olan ihtiyaçlarını tanımladıkları, mesleki kitap ve dergi okudukları, etkinliklere 

katıldıkları, profesyonel amaçlar için zaman ve enerjilerini kullandıkları, mesleki 

destek vermekte olumlu oldukları ve mesleki eğitimden karşılık aldıkları ölçüde 
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tatmin duydukları sonucuna varmıştır (31). Vara da, hemşirelerin yükselme 

olanaklarından sınırlı olduğu endişesini duymalarının, iş doyumsuzluğuna neden 

olduğunu belirtmiştir (59). 

 Bir başka çalışmada da, hemşirelerin % 97’sinin mesleklerinde ilerleme olanağı 

olarak gördükleri bir sertifika programına katılmak istedikleri ve söz konusu 

programın hizmet kalitesi, özgüven ve mesleki doyumda artışa neden olduğu 

ortaya konmuştur (66). 

 

2-D) Kararlara Katılma ve Otonomi: Kararlara katılım, son yıllarda yönetim 

bilimcilerinin en çok üzerinde durdukları konulardan biridir. Kararların 

alınmasında söz sahibi olmak, çalışanları daha fazla başarılı olmaya güdüleyen bir 

etkiye sahiptir. Kararlara katılabilme olanağı, çalışanların organizasyonun 

amaçlarını benimsemelerini ve amaçlar doğrultusunda çaba harcamalarını sağlar 

(49). Oysa, hiyerarşik organizasyon modellerinde, hemşirelerin üstünde büyük 

güce sahip bir otorite vardır. Bu durumda ise, hemşireler karar mekanizmalarına 

katılmada, kurumların gelişmesinde, değişmesinde ve politikalarının 

oluşturulmasında etkili olamamaktadırlar (55).  

 

Değişik çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre, hemşirelerin kararlara katılma 

ve hizmetle ilgili bilgi  alma olanağı bulamamaları düşük doyuma neden olmakta 

(44); otonomi, geri bildirim ve idari konularda bilgilendirme olması ise doyumu 

arttırmaktadır (67). 

 



 114 

2-E) Ücret: İş doyumu ile ilgili yapılan çalışmalar, doyum ve doyumsuzluğun 

temel faktörlerinden birisi olarak ücrete de işaret etmektedir. İnsanların çoğu için 

yüksek gelir elde etme olanağı, çalışmak ve işbirliği yapmak için tek başına 

yeterli olmasa da, en önemli özendirme araçlarından biridir (49,52). 

 

Ülkemizde birçok sağlık çalışanı düşük ücret, vardiya, fazla mesai, sözleşmeli 

çalışma gibi, ağır ve/veya geleceği belirsiz koşullarda hizmet vermektedir (68). 

Hemşireler, eğitimlerine ve çalışma saatlerine denk düşmeyen ücretlerle 

çalışmaya en fazla zorlanan sağlık çalışanları arasında yer almaktadır (7,58). Oysa 

ki, alınan ücretin, ödenmesi gereken ücrete eşit olması doyumu sağlarken, az 

olmasının doyumsuzluğu ortaya çıkardığı bildirilmiştir (42). 

 

2-F) Çalışma Arkadaşlarıyla Olan İlişkiler: Çalışma ortamındaki olumsuz 

insan ilişkileri ve destek yoksunluğunun neden olduğu psikolojik gerilim, iş 

veriminde düşmeye ve tükenmişliğe neden olmaktadır. Kurum içi ilişkilerin iyi 

olması ise iş doyumunu arttırmaktadır (69).  

 

Ergin, Yoğun Bakım Hemşireleri ile yaptığı çalışmada, çalışma arkadaşları ile 

ilişkilerin iş doyumu üzerinde etkili olduğunu bulmuştur (57). Özaltın da, nöbet 

tutan hemşirelerin çalışma arkadaşlarıyla ilişkiler yönünden daha doyumsuz 

olduklarını belirtmiştir (58). 
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Oğuz ve arkadaşları, hekim ve hemşire ilişkilerinin mesleki olmaktan çok, 

hekimlerin hemşireler üzerinde sınırsız otorite kurmasıyla seyreden ilişkilere 

dönüştüğünü; bu durumun hemşirelerin hastalar ve aileleri ile mesleklerinin 

gereği olan ilişkileri yürütmelerini güçleştirip toplumun hemşireleri doktorların 

yardımcıları olarak görmesine neden olduğunu ve ekip çalışması kavramının 

yeterince anlaşılamamasının, hemşireyi hekime bağımlı biçimde çalışmaktan daha 

öteye götürmediğini belirtmişlerdir (65). Tumulty, yaptığı çalışmada yüksek 

doyuma ulaşmış hemşirelerin, hekimlerden daha fazla saygı gördüğünü ve idari 

konularda daha fazla bilgilendirildiklerini belirtmiştir (67). 

 

Özetle, hemşirelikte iş doyumunun diğer mesleklerde olduğu gibi kısmen bireysel 

etkenlerle ilgili olduğu; ancak, işyerindeki ortam, yönetim biçimi, iletişim-

yükselme-yönetime katılma-ücret ve ekip çalışması olanakları gibi örgütsel 

etkenlerin etkisiyle belirlendiği; örgütsel etkenlerin toplumsal ve tarihi ön 

yargıların  uzantıları şeklinde geliştiği ve sürdürüldüğü söylenebilir. Hemşirelikte 

doyumu etkileyen bireysel faktörlerin önemli bir kısmı da, örgütlerin yönetim 

politikalarındaki değişiklerle daha olumlu etki eden güçlere dönüştürülebilir. Bu 

açıdan bakıldığında, kurumların, hemşireleri yaşlarına göre gereken desteği 

alabilecekleri; medeni durumlarına göre değişkenlik gösteren çalışma saatlerini 

bulabilecekleri ve en önemlisi meslek- içi eğitim ve deneyim kazanma olanağı ile 

teşvik edildikleri ortamlarda çalıştırmaları, bireysel doyum etkenlerini, örgütsel 

başarıyı arttırmak için kullanmaları anlamına gelecektir. 

 Böyle bir yaklaşım, iş doyumunun bireysel etkenlerin, örgütsel etkenlerin 

yardımıyla kurumun tümüne etki edecek şekilde değerlendirilmesi anlamına gelir.  
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Günümüzde bu bakış açısı güç kazanmakta ve bireyle, içinde çalıştığı örgütün bir 

bütün olarak kurumun geleceğini belirleyeceği daha iyi anlaşılmaktadır. Nitekim, 

çalışanlarının bireysel özelliklerinden en iyi yararlanma yollarını bulamayan 

kurumlarda, işle bağlantılı stres ve tükenmişlik artmakta; işten ayrılmaya kadar 

varabilen iş gücü kayıpları ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle çağımızda işle 

bağlantılı stres, tükenmişlik ve doyum arasındaki ilişkiler yakından incelenmeye 

başlanmış olup, aşağıda hemşirelik mesleği açısından bu üç önemli etken 

arasındaki bağlantılar üzerinde durulacaktır. 

 

2.4. Hemşirelikte İş Stresi, Tükenmişlik ve İş Doyumu Arasındaki İlişkiler 

 

Hemşirelerde tükenmişliği saptama aracı olarak kullanılan iş doyumunun, 

tükenmişliğe hem doğrudan, hem de dolaylı etkileri vardır. Hemşirelerde, yüksek 

düzeyde stresli iş ortamlarının, iş doyumunu düşürdüğü ve tükenme seviyelerini 

yükselttiği bilinmektedir (38).  

 

Sever, işin değişik boyutlarına ilişkin stres düzeyleri arttıkça, hemşirelerin  işin 

farklı boyutlarından sağladıkları doyumun azaldığını; duygusal tükenme ve 

duygusuzlaşma belirtilerinin arttığını belirtmiştir. Sever, hemşirelikte iş 

doyumunun kişisel başarı ile pozitif; duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ile 

negatif; kişisel başarının ise duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ile negatif ilişki 

gösterdiğini saptamıştır (9). 
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 Koç, Yoğun Bakım Hemşireleriyle yaptığı çalışmada stresle tükenmişlik arasında 

ilişki olduğunu saptamış (21), Kavla iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin 

birbirini ters yönde etkilediğini bildirmiştir (43). Aslan ve arkadaşları, farklı  

çalışmalarda işe bağlı gerginlik, tükenmişlik ve iş doyumu düzeyleri arasındaki 

ilişkileri göstermiştir (32,36).  

 

İşe bağlı gerginlik, tükenmişlik ve iş doyumu arasındaki ilişki farklı çalışmalarda 

ortaya konmuş olmakla birlikte, bu üç faktör üzerinde etkili etkenler netlik 

kazanmamıştır. Bildiğimiz kadarıyla, işle ilgili belirtilen  etkenlerin üçünü birlikte 

Diyaliz Hemşirelerinde ele alan kontrollü bir çalışma yapılmamıştır.  

 

2.5. Diyaliz Hemşirelerinde İş Bağlı Stres, Tükenmişlik ve İş doyumu 

Arasındaki İlişkiler 

 

Bundan 30 – 40 yıl önce, son dönem böbrek yetmezliği olan hastalar günler, 

haftalar içinde kaybedilirdi. Diyaliz teknolojisinde sağlanan gelişmeler, bu 

hastalarda önce yaşam süresini uzatmış, daha sonra yaşam kalitesinin artmasını 

sağlamıştır (70). 

 

Diyaliz, kanda birikime uğramış maddelerin yarı geçirgen membranlar aracılığı ile 

diyaliz solüsyonuna geçmesi ve diyaliz solüsyonu aracılığı ile vücuttan 

uzaklaşmasının sağlanmasıdır (71,72). Diyaliz tedavisinin amacı, uygun sıvı ve 

solüt değişimini sağlamaktır. 
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Diyaliz işlemi iki şekilde yapılır: 

 

1-) Hemodiyaliz: Hastadan alınan kanın, sentetik bir membran aracılığı ile sıvı ve 

solüt içeriğinin yeniden düzenlenmesidir (71). 

 

2-)Periton diyalizi: Diyaliz amacıyla yapılan sıvı ve solüt değişiminin, periton 

membranı aracılığıyla gerçekleşmesidir. Periton kapillerindeki değişim yüzeyi, 

kapiller endotel, bazal membran, gevşek destek doku ve mezotel hücrelerinden 

oluşur. Periton membranının bu özelliklerinden faydalanılarak, periton boşluğuna 

verilen diyaliz solüsyonunun, birkaç saatlik dengelemeden sonra yenisi ile 

değiştirildiği işleme ‘periton diyalizi’ denir (71). 

 

Çağımızda, kronik böbrek yetmezliği olan hastalarının sayısı tüm dünyada 

katlanarak artmaktadır. Son dönem kronik böbrek yetmezliği olan hastaların 

artmasında, insan topluluklarının yaşlanmasıyla artan hastalıkların rolü vardır. 

Kronik böbrek yetmezliğine eşlik eden sorunların tedavisinde kullanılan yeni 

ilaçların bulunması, geliştirilmesi ve vasküler girişim yolu yaratmada sağlanan 

başarılar da diyalizle yaşamı sürdürülen hasta sayısının artmasına katkıda 

bulunmuştur (71). Sonuçta, diyaliz tedavisi gerektiren hasta sayısı dünya çapında 

artmakta; bakımları için uzmanlaşmış Diyaliz Hemşirelerine olan ihtiyaç da 

katlanarak büyümektedir.Kronik böbrek yetmezliği olan diyaliz hastasının 

yaşadığı bedensel rahatsızlıklar, psikososyal ve ekonomik sorunlara da neden 
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olur. Günümüzde en hızlı büyüyen kronik hasta grubu olarak diyaliz hastalarının 

özel bir önemi olup, transplantasyon olanakları olmadığı sürece, diyalize ve 

diyaliz hizmeti veren sağlık çalışanlarına bağımlıdırlar (71). 

 

  Diyaliz hizmeti, diğer tüm hizmetlerinden daha fazla hemşire odaklı bir 

hizmettir. Özellikle hemodiyalizde daha fazla olmak üzere, diyaliz işlemini 

öğretmek ve uygulamak hekimden çok hemşireye düşen bir görevdir. Periton 

diyalizinde hemşirenin görevleri, evde hasta izlemine kadar varabilmektedir. Bu 

özellikleriyle diyaliz hemşireliği, özel bir işlevi yerine getirmek üzere 

uzmanlaşmayı içerir. Söz konusu uzmanlaşma için, Türk Nefroloji Hemşirelerinin 

de içinde yer aldığı EDTNA/ERCA kuruluşunun kararına göre, hemşirelik 

okulundan lisans diploması olan, en az bir yıl klinik deneyimli hemşirelerin, 

EDTNA/ERCA ya da yerel/ulusal organizasyonların yürüteceği, 6 ay süreli 

kuramsal ve uygulamalı özel bir eğitimden geçip, sertifika almaları gereklidir 

(73).  

 

Diyaliz Hemşirelerinin yaptıkları iş, karmaşıklığı ve zorluğunun yanında, onlara 

diğer meslektaşlarından daha fazla otonomi olanağı da verir. Bu çalışmaya yol 

açan, Diyaliz Hemşirelerinin işle bağlantılı stres, tükenmişlik ve doyum düzeyleri  

arasındaki ilişkilerin incelenmeye değer olduğu düşüncesine, farklı koşullarının 

dikkati çekmesi nedeniyle varılmıştır. Diyaliz Hemşirelerinin, hizmet ettikleri 

hastalar da özel niteliklere sahiptir. Diyaliz tedavisinin normal böbrek işlevine 

eşdeğer olmaması, ne yazık ki, diyaliz hastalarını, tedaviye rağmen ve kısmen de 
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tedaviden dolayı, ciddi ve diyaliz süresiyle orantılı biçimde artan organik ve 

psikososyal sorunlar yaşamaya mahkum etmektedir. 

 

 Diyaliz hastaları, organik problemler; tedavi için başkalarına bağımlılık sonucu 

otonomi kaybı; bozulmuş beden imgesi; aile içinde değişen roller ve düzenin 

bozulması; cinsel sorunlar; ölüm tehlikesi; çalışma olanaklarında ve ekonomik 

güçlerinde eksilme gibi stresörlerden kaynaklanan ve uyum güçlüğü, kaygı, 

depresyon gibi ağır psikiyatrik komplikasyonlara kadar uzanıp, yaşam kalitelerini 

olumsuz yönde etkileyen bir dizi psikososyal sorunlarla karşı karşıyadır(70,74). 

 

Diyaliz üniteleri ise esnekliği olmayan; taleplerin her geçen gün arttığı; hizmet 

esnasında hastayla uzun ve yoğun temasın olduğu ünitelerdir. Bu ünitelerde 

çalışan Diyaliz Hemşirelerinin, hayatı tehdit edici kronik hastalığı olan hastalara 

bakım vermelerinin ve hastalarla uzun ve yoğun temas halinde olmalarının majör 

stres kaynakları olarak görülmesi gerektiği bildirilmiştir (18). 

 

 Brokalaki ve arkadaşları, Yunan Diyaliz Hemşireleri’nin iş stresi ile ilgili 

yaptıkları araştırmada, başlıca stres kaynaklarını şöyle sıralamışlardır (16): 

      ●Mikrop kapma ve ölüm riski gibi hastaya bağlı stresörler 

●Ünitedeki hemşirelerin sorumluluklarının artmasına karşılık, verilecek 

kararlarda etkili olmaları, profesyonel yetkilerinin azlığı 
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●Hemşirelerin sayıca yetersizliği ve malzeme sınırlılığı ise üniteye ait 

stresörler olarak belirtilmiştir. 

 

Lewis ve arkadaşları, iş yükünün ve genel stresin Diyaliz Hemşirelerinde iş gücü 

kaybına neden olduğunu belirtmişlerdir (15). Muthny, hastaların tedavinin 

temeline yönelik şüpheleri ile, bazı hastaların aşırı beklentilerinin olmasının 

Diyaliz Hemşirelerinin temel gerginlik kaynakları olduğunu; ayrıca ekip-içi 

çatışmaların ve hekimler ile tartışmaların da ortamda gerginliği tırmandırdığını 

belirtmiştir (14). Bir başka çalışmada ise, personel desteğinin azlığı ile kişisel 

stres ve iş yükünün fazlalığının Diyaliz Hemşirelerinde tükenmişliğe sebep 

olduğu saptanmıştır (13). 

 

Muthny’nin aktardığına göre Leonard, Diyaliz Hemşirelerinin stres kaynaklarını, 

tedavinin özellikleri ve hastanın ihtiyaçlarıyla ilişkilendirmiş ve dört ana faktör 

bulmuştur.  

Leonard’a göre diyaliz hastalarında rastlanan ve Diyaliz Hemşirelerinde stres 

yaratan özellikler; haftada 15 saat ve üzerinde yoğun temasa gereksinim 

duymaları ile bağımlı, kronik ve tüketici olmalarıdır (14). Blact ve arkadaşları ise, 

Diyaliz Hemşirelerinin stres kaynaklarını, ekip içi gerginlikler, hastanın sağlık 

durumunun bozulması, diyaliz sırasında sorunlar yaşanması, hastanın uyumsuz 

davranışları ve ölüm ile ilgili güç konuşmalar yapılmasını gerektiren durumların 

yaşanması şeklinde belirtmiştir (14). 
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Diyaliz Hemşireliğinin içerdiği olağan-dışı sorumluluk ve güçlüklere karşılık, 

başka hemşirelik hizmetlerine göre bazı üstünlükler de taşıdığı söylenebilir. 

Örneğin, Altun, Hemodiyaliz Hemşirelerini olumlu etkileyen faktörler arasında 

bağımsız olarak hemşirelik uygulaması yapma olanağının yer aldığını belirtmiştir 

(75). 

 

Ayrıca özerk ve sorumlu çalışma olanağının, hastalarla temas kurabilmenin; ekip 

çalışmasına imkan bulmanın; karmaşık teknik donanımın üstesinden gelebilmenin 

ve diğer hemşirelerden daha fazla para kazanmanın, Diyaliz Hemşirelerince 

diyalizde çalışmanın avantajları olarak görüldüğünü bildirmiştir (14). 

 

Brokalaki ve arkadaşları, Diyaliz Hemşirelerinin büyük çoğunluğunun çalıştıkları 

üniteyi kendi istekleriyle seçtiklerini; seçme nedenleri arasında, akşam 

vardiyasının olmaması, bağımsız ünite olması ve üniteye özgü spesifik bilgi 

birikimi gerektirmesi gerekçelerinin dikkati çektiğini bildirmiştir (16).  

 

Ülkemizde yapılan çalışmalarda, Cimili ve arkadaşları (76), Diyaliz 

Hemşirelerinin diyalizde çalıştıkları için kendilerini diğer meslektaşlarından daha 

şanslı olarak nitelediklerini (76); Fadıloğlu ve arkadaşları (77) ise,  diyalizde 

çalışmanın Diyaliz Hemşirelerinin % 30’nun yaşam kalitesini olumlu etkilediğini 

bulmuştur. 
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Özetle, diyaliz hastalarının hızla arttığı çağımızda, yeterli bilgi, beceri ve 

donanıma sahip Diyaliz Hemşirelerine olan gereksinim de artan ivmeyle  

büyümektedir.  

Diyaliz hemşirelerinin yaptıkları işin önemine karşın, işleri dolayısıyla karşılaştıkları 

stres ve tükenmişlik sorunlarının derecesi ile, iş doyumlarının yeterliliği yeterince ele 

alınmamış; bu özelliklerin aralarındaki ilişkiler gerektiği kadar irdelenmemiştir. 

Diğer deyişle, Diyaliz Hemşirelerinde bu üç etkenin önemi ve aralarındaki 

bağlantılar yeterince aydınlatılmamıştır. Bu araştırmada, Diyaliz Hemşirelerinin işle 

bağlantılı stres, tükenmişlik ve doyum düzeylerinin, iki ayrı kontrol grubuyla 

karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve işle bağlantılı stres, tükenmişlik ve doyum 

arasındaki ilişkilerin incelenmesiyle bilimsel literatüre özgün ve önemli bir katkıda 

bulunmak hedeflenmiştir. 
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III. DENEKLER ve YÖNTEM 

 

3.1. Araştırmanın Şekli: Bu araştırma, gözlemsel, kesitsel, kontrollü ve ilişki 

arayıcı bir çalışma niteliğindedir. 

 

3.2. Evren ve Örneklem: Araştırmanın çalışma grubunun evrenini, Antalya 

ilindeki, Sosyal Sigortalar Hastanesi, Devlet Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan ve bulunduğu kurumda en az altı aydır 

çalışan tüm Diyaliz Hemşireleri oluşturmuştur. Sosyal Sigortalar Hastanesi 

Diyaliz Ünitesinde çalışan 9 hemşireden 8’i , Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinde 

çalışan 12 hemşireden 11’i ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz 

Ünitesinde çalışan 12  hemşireden  12’si  olmak üzere, toplam  araştırma evrenini 

oluşturan 33 hemşireden 31’i (% 94,3) örneklem olarak alınmıştır. 
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 Araştırmanın birinci kontrol grubunun evrenini Antalya ilindeki Sosyal Sigortalar 

Hastanesi, Devlet Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 

görev yapan ve bulunduğu kurumda en az altı aydır çalışan tüm Yoğun Bakım 

Hemşireleri oluşturmuştur. Sosyal Sigortalar Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde 

çalışan 18 hemşireden 15’i, Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde  çalışan 

48 hemşireden 37’si  ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun 

Bakım Ünitelerinde  çalışan 51 hemşireden 48’i olmak üzere, birinci kontrol 

grubunun evrenini oluşturan toplam 106 Yoğun Bakım Hemşiresinin 100’ü (% 

94) örneklem olarak alınmıştır.   

 

Araştırmanın ikinci kontrol grubunu ise Antalya ilindeki Sosyal Sigortalar 

Hastanesi, Devlet Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 

görev yapan,  bulunduğu kurumda en az altı aydır çalışan ve hastanenin 

hemşireleri tarafından en çok tercih edilen 2 serviste görevli olan tüm hemşireler 

oluşturmuştur. Örneklemi belirlemek için her üç hastanede çalışan hemşirelerin en 

çok tercih edip, çalışmak istedikleri üniteyi belirlemek amacıyla bir ön çalışma 

yapılmıştır. 

 Bu ön çalışmada, her üç hastanede bir gün boyunca çalışan tüm hemşirelere 

çalışmayı en çok istedikleri ünitenin ismini yazmaları istenen tek soruluk bir anket 

formu (Ek1 Belge1(Form1)), kapalı zarf usulüyle verilmiştir. Sosyal Sigortalar 

Hastanesi’nde çalışmakta olan toplam 270 hemşireden 100 hemşireye; Devlet 

Hastanesi’nde çalışan 630 hemşireden 140 hemşireye; Akdeniz Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi’nde çalışan 340 hemşireden 110 hemşireye ön çalışma 

kapsamında ulaşılmıştır. Ayrıca her üç hastanenin Hemşirelik İdarecilerinden de 
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hemşirelerin  son 1 yıl içinde en çok hangi ünitelerde çalışma talebinde 

bulundukları öğrenilmiştir.  Toplanan veriler doğrultusunda, her üç hastanede 

hemşire tercihlerinin en fazla  yoğunlaştığı  iki ünitede   çalışan tüm hemşireler 

ikinci kontrol grubunun evreni olarak alınmıştır.Yapılan ön çalışma sonucunda 

hemşirelerin en çok çalışmak istedikleri üniteler olan Sosyal Sigortalar Kurumu 

Hastanesi Dahiliye 1 ve Dahiliye 2 Servislerinde çalışan 23 hemşireden 21’i, 

Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisinde çalışan 6 hemşireden 4’ü ve Genel 

Cerrahi Servisinde çalışan 14 hemşireden 9’u, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi Kardiyoloji Servisinde çalışan 5 hemşireden 5’i ve Ortopedi Servisinde 

çalışan 10 hemşireden 9’u olmak üzere toplam 58 Servis Hemşiresinden 49’u (% 

84)  örneklem olarak alınmıştır. 

 

3.3. Verilerin Toplanması: 

 

Bu çalışma yapılmadan önce araştırmanın yapılacağı her üç hastanenin idari 

yetkililerinin onayı alınmıştır.  Ayrıca tüm deneklere araştırmanın amaçları, 

yöntemi ve beklenen yararları yazılı olarak açıklanmış ve katılım için bilgili 

onayları alınmıştır (Ek1 Belge 2). Deneklere kimliklerinin gizli tutulacağı ve 

toplanan bilgilerin yalnızca bilimsel amaçla kullanılacağı, onay alma aşamasında 

yazılı olarak açıklanmıştır.  

 

Araştırmanın ilk aşaması olan ön çalışma, 7-10 Nisan 2003 tarihleri arasında 

yapılmış; asıl çalışma ise 14-25 Nisan 2003 tarihleri arasında yapılmıştır. 
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Araştırmaya katılmayı kabul eden hemşirelere, ön mektup ile birlikte veri toplama 

formları verilmiş ve veri toplama formları deneklerin kimliğini gizli tutacak 

şekilde hazırlanmıştır.  . 

 

   

3.4. Veri Toplama Araçları: 

 

1-) Sosyodemografik Veri Formu : Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin 

bireysel, sosyoekonomik, sosyokültürel ve iş yaşamı özellikleri ile, ekip 

arkadaşlarının, bakım verdikleri hastaların ve yöneticilerinin hemşirelik mesleğine 

bakışlarına ilişkin düşünceleri hakkındaki görüşlerinin öğrenilmesini sağlamayı 

hedefleyen soruları içermektedir (Ek 1 Belge 2, Ek1 Belge 3 (Form2)).   

 

2-) İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği ( İBGÖ ) : Aslan, Gürkan, Girginer ve arkadaşları 

tarafından Türkçe’ye çevrilerek önce bir hemşire örnekleminde geçerlik ve 

güvenirlilik çalışması yapılmış olan İBGÖ, daha sonra Aslan, Alpaslan, Aslan, 

Kesepara ve Ünal tarafından sağlık alanında çalışan eczacı, hekim, hemşire, ebe, 

sağlık teknisyeni ve sağlık memurlarına uygulanmış ve sağlık alanında 

çalışanlarda işle ilgili stres düzeyini belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçek 

olduğu belirlenmiştir (33). İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği, 18 madde içeren, 4’ lü 

Likert tipi bir özbildirim ölçeğidir. Maddeler ‘Tamamıyla bana uygun’, ‘Büyük 

ölçüde bana uygun’, ‘Kısmen bana uygun’, ‘Hiç bana uygun değil’ biçiminde 

olup, 4-1 puan arasında değerlendirilmekte ve 2-4-8-9-11. maddeler tersine 
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puanlanmaktadır. Yapılan geçerlilik ve güvenirlik çalışmalarında 15. madde’nin 

güvenirlilik katsayısını düşürdüğü belirtilerek bu madde çalışmalarda 

çıkartılmıştır. Bu araştırmada ölçeğin son şekli kullanılmıştır (Ek 1 Form 3). 

Aslan ve arkadaşları ölçeğin güvenirlik katsayısını α.= 0,78 olarak bulmuştur (33).  

 

3-) Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) : Maslach ve Jackson tarafından, 

bireylerin mesleksel, ‘Duygusal Tükenme’, ‘Duyarsızlaşma’ ve ‘Kişisel Başarı’ 

düzeyini belirlemeye yönelik olarak geliştirilmiştir. Türkçe’ye uyarlanması ve 

geçerlilik–güvenirlilik çalışmalarını, Ergin, doktor ve hemşirelerde, Çam ise 

hemşirelerde yapmıştır. Maslach Tükenmişlik ölçeği 22 maddeden oluşmakta ve 3 

alt boyutu (ölçeği) bulunmaktadır (Ek 1 Form 4): 

 

i-) Duygusal Tükenme (DT) : Çalışanların yorgunluk ve duygusal yönden 

kendilerini aşırı yıpranmış hissetmelerini ortaya çıkarmayı hedefleyen bu tükenme 

alt boyutu, 1-2-3-6-8-13-14-16-20. maddelerin toplanması ile bulunur. 

 

ii-) Duyarsızlaşma (DY) : Maslach tarafından “Hizmet alanlara karşı uzaklaşmış, 

katı, hatta insancıl olmayan tarzda yanıt” olarak tanımlanan bu tükenmişlik alt 

boyutu, 5-10-11-15-22. maddelerin puanlarının toplanması ile bulunur. 

 

iii-) Kişisel Başarı (KB) : Kişinin kendini olumsuz değerlendirmesi, kişisel başarı 

yoksulluğu ya da tersine yeterlilik ve başarı ile sorunların üstesinden gelmesini 



 129 

yansıtan tükenmişlik alt boyutu olup, 4-7-9-12-17-18-21. maddelerin puanlarının 

toplanması ile bulunmaktadır. 

 

Sever  çalışmasında ölçeğin güvenirlik katsayıları sıra ile  α = 0,82 , α = 0,72, α =  

0,71  bulmuştur ( 9,36 ).  

 

4-) Minnesota Doyum Anketi (Short Form Minnesota Satisfaction 

Questionaire) (MDA): İş doyumunu ölçmek amacı ile Dawis, Weis, England ve 

Lofquist tarafından geliştirilmiştir. Türkçe’ye uyarlanması Baycan tarafından 

yapılmıştır. Aşti, hemşirelerde iş doyumunu ölçmek için kullanmıştır. Minnesota 

Doyum Anketi, içsel ve dışşal doyum faktörlerini ortaya çıkarıcı özelliklere sahip 

olan ve kısa formu 20 maddeden oluşan, 5’li Likert tipi bir araçtır (Ek 1 Form5). 

Aşağıdaki alt boyutları ölçmede kullanılır: 

 

     i-) Genel Doyum (GD) : Genel doyum, içsel ve dışsal doyum faktörlerini 

içeren toplam 20 maddenin 20’ye bölünmesi ile bulunmaktadır. 

 

ii-) İçsel Doyum (İD) : Yapılan işin özelliklerinden sağlanan doyumdur. Başarı, 

tanınma, takdir edilme, işin kendisi, sorumluluğu, yükselme ve terfi olanakları 

gibi işin içsel niteliğine ilişkin öğelerden oluşmaktadır. İçsel doyum puanı, (1-2-3-

4-7-8-9-10-11-15-16-20) numaralı içsel faktörleri oluşturan maddelerin 12’ye 

bölünmesi ile bulunur. 
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iii-) Dışşal Doyum (DD): İş ortamının özelliklerinin etkilediği doyumdur. Kurum 

politikası, yönetim ve denetim şekli, çalışma arkadaşları ve astlar ile ilişkiler, 

çalışma koşulları, ücret gibi işin öğelerinden oluşmaktadır. Dışsal doyum 

puanı,(5-6-42-13-14-17-18-19 numaralı) dışsal faktörlerden elde  edilen puanın 

8’e bölünmesi ile bulunur (9,43 ).  

 

Sever’in yaptığı çalışmada MDA için güvenirlilik kat sayıları sırasıyla α.= 0,88 , α 

= 0,85, α =.75 bulunmuştur (9).  

 

 3.5. Verilerin Değerlendirilmesi 

 

Verilerin değerlendirilmesi, Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) paket programı kullanılarak bilgisayarda yapılmıştır.  Hemşirelerin bireysel 

ve çalışma yaşamı özelliklerinin değerlendirilmesinde yüzdelik değerler; çalışılan 

üniteler arasındaki farklılıkların değerlendirilmesinde khi kare testi; araştırmada 

kullanılan ölçeklerden, farklı ünitelerde çalışan hemşirelerin karşılaştırılmasında t 

testi;  benzer bireysel ve çalışma özellikleri olan hemşirelerin ölçeklerden aldıkları 

puanların karşılaştırılmasında t testi  kullanılmıştır. Bireysel ve çalışma özellikleri ile 

ölçekler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinde varyans analizi; işe bağlı gerginlik, 

tükenmişlik ve iş doyumunun arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Pearson 

korelasyon analizi kullanılmıştır. İstatistiksel açıdan, 0.05’den küçük P değerleri 

anlamlı kabul edilmiştir. 
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IV. BULGULAR 

 

 Araştırma kapsamına alınan deneklerden, asıl çalışma  grubunu oluşturan 

Diyaliz Hemşireleri ile, birinci kontrol grubunu oluşturan Yoğun Bakım ve ikinci 

kontrol grubunu oluşturan Servis Hemşirelerinin sosyodemografik, çalışma 

özellikleri ve bunların işe bağlı gerginlik, tükenmişlik ve iş doyumuna etkilerine 

ilişkin  karşılaştırmalı verileri, bu bölümde beş alt kısım halinde sunulacaktır. 

4.1. Hemşirelerin sosyodemografik ve çalışma özelliklerine ilişkin bulgular 

4.2. Hemşirelerin sosyodemografik ve çalışma özelliklerindeki farklılıklara ilişkin 

bulgular. 

4.3. Hemşirelerin işe bağlı gerginlik, tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerine ilişkin 

bulgular. 

4.4. İşe bağlı gerginlik, tükenmişlik ve iş doyumunu etkileyen faktörlerle ilgili 

bulgular. 

4.5. İşe bağlı gerginlik, tükenmişlik ve iş doyumu arasındaki ilişkilerin analizlerinden 

elde edilen bulgular. 

  Verilerin çokluğundan dolayı, istatistiksel öneme sahip olmayan bulguların 

hepsi bu bölümde  sayısal veriler halinde sunulmamış ve onların sözle ifadesi yeterli 

bulunarak, istatistiksel öneme sahip bulguların sunulmasına öncelik verilmiştir. 

Metinde sayısal veriler halinde açıklanmayan ancak ilgi çekici olduğu düşünülen 

bulgulara ait ayrıntılı bilgiler,  Ek 2’deki ek tablolarda sunulmuştur. 
   4.1. ARAŞTIRMA KAPSAMINA ALINAN HEMŞİRELERİN SOSYO 

DEMOGRAFİK VE ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BULGULAR 

 Bu araştırma 31 Diyaliz, 100 Yoğun Bakım, 49 Servis Hemşiresi olmak 

üzere toplam 180 hemşire üzerinde yapılmış olup Hemşirelerin çalıştıkları kurum ve 

ünitelere göre dağılımları Tablo 1’de verilmiştir.. 
Tablo 1: Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin Kurum Ve Ünitelere Göre Dağılımları 

 

Hastane 

Üniteler 

Diyaliz Yoğun Bakım Servis 

n % n       % n          % 

Sosyal Sigortalar Hastanesi 8 25,8 15 15,0 21 42,8 

Devlet Hastanesi 11 35,5 37 37,0 14 28,6 

A.Ü.T.F. Hastanesi 12 38,,7 48 48,0 14 28,6 
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TOPLAM 
31 100,0 100 100,0 49 100,0 

           

           Tablo 2: Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin Genel Olarak Tanıtılması  
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                               Özellikler 
n % 

Yaş Özellikleri (n=180)   

25 yaş ve altı 68 37,8 

26 – 32 yaş 80 44,4 

33 – 39 yaş 21 11,7 

40 yaş ve üzeri 11 6,1 

Medeni Durum (n=180)   

Evli 103 57,2 

Evli Olmayan 77 42,8 

Eğitim Durumu (n=180)   

Sağlık Meslek Lisesi 47 26,1 

Ön Lisans 91 50,6 

Lisans 42 23,3 

Çalışma Yılı (n=180)   

1 – 5 Yıl 79 43,9 

6 – 10 Yıl 52 28,9 

11 – 15 Yıl 27 15,0 

16 – 20 Yıl 16 8,9 

21 ve Üzeri 6 3,3 

Çalışma Süresi (n=180)   

40 –48 Saat 128 71,1 

49 – 56 Saat 23 12,8 

57 Saat ve Üzeri 29 16,1 

Son 1 Ayda Tutulan Nöbet Sayısı (n=180)   

1 – 2 nöbet 12 6,7 

3 – 4 nöbet 31 17,2 

5 nöbet ve üzeri 104 57,8 

Nöbet tutmayan 33 18,3 

Çalışma Şekli (n=180)   

Sürekli gündüz 19 10,6 

Nöbet 141 78,3 
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4            4.2. HEMŞİRELERİN SOSYODEMOGRAFİK VE ÇALIŞMA 

ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BULGULAR  

 
Tablo 3 : Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin Bireysel Özelliklerinin Ünitelere Göre 

Farklılıkları ve Anlamlılıkları Analizleri 

 

ÖZELLİKLER Ünite x
2 

sd 

P1-2 

x
2 

sd 

P1-3 

x
2 

sd 

P2-3 
Yaş 

Diyaliz (1) Yoğun Bakım(2) Servis (3) 

n % n % n % 

25 yaş ve altı 4 12,9 45 45,0 19 38,8 
24,54 

3 

0,000 

7,05 

3 

0,070 

7,31 

3 

0,062 

26 – 32 yaş 14 45,2 47 47,0 19 38,8 

33 – 39 yaş 9 29,0 4 4,0 8 16,3 

Gündüz ve icapçı 20 11,1 

Gündüz Bakılan Hasta Sayısı (n=168)   

10 hasta ve daha az 124 73,8 

11 – 20 hasta 14 8,3 

21 hasta ve üzeri 30 17,9 

Gece Bakılan Hasta Sayısı (n=152)
 

  

10 hasta ve daha az 109 71,8 

11 – 20 hasta 6 3,9 

21 hasta ve üzeri 37 24,3 

Hemşirelerin İşlerinden Sağladıkları Aylık 

Toplam Gelir (n=180) 
  

400 milyon ve altı 26 14,4 

401 – 800 milyon 115 63,9 

801 – 999 milyon 25 13,9 

1 milyar ve üzeri 14 7,8 
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40 yaş ve üzeri 4 12,9 4 4,0 3 6,1 

Toplam 31 100 100 100 49 100  

Medeni Durum  

Evli 24 77,4 47 47,0 32 65,3 8,82 

1 

0,003 

1,35 

1 

0,249 

4,42 

1 

0,035 
Evli değil 7 22,6 53 53,0 17 34,7 

Toplam 31 100 100 100 49 100  

Eğitim Durumu  

Sağlık Meslek Lisesi 5 16,1 28 28,0 17 34,7 2,81 

2 

0,245 

6,47 

2 

0,039 

1,98 

2 

0,373 

Ön Lisans 21 67,88 51 51,0 19 38,8 

Lisans 5 16,1 21 21,0 13 26,5 

Toplam 31 100 100 100 49 100  

Çocuk Sahibi Olma  

Hayır 9 29,0 68 68,0 24 49,0 14,83 

1 

0,000 

3,11 

1 

0,077 

5,037 

1 

0,025 
Evet 22 71,0 32 32,0 25 51,0 

Toplam 31 100 100 100 49 100  

Ek gelir kaynağı  

Hayır 17 54,8 82 82,0 36 73,5 9,45 

1 

0,002 

2,94 

1 

0,086 

1,45 

1 

0,226 
Evet 14 45,2 18 18,0 13 26,5 

Toplam 31 100 100 100 49 100  

Oturduğu Ev  

Kira 15 48,4 68 68,0 18 36,7 
8,75 

2 

0,013 

2,59 

2 

0,274 

14,22 

2 

0,001 

Kendisinin 14 45,2 19 19,0 22 44,9 

Diğer 2 6,5 13, 13,0 9 18,4 

Toplam 31 100 100 100 49 100  

 

 

  Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin bireysel özelliklerinin 

dağılımlarının ünitelere göre farklılıkları ve anlamlılık analizlerine ilişkin bulgular 

Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Yaş özelliği bakımından Diyaliz Hemşireleri ile Yoğun Bakım Hemşireleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p<0.05). Yoğun Bakım Hemşirelerinin % 45’i genç ve meslekte yeni olan 25 yaş ve altı grubta, bu oran 

Diyaliz Hemşirelerinde % 12,9 olarak saptanmıştır. 

  

Çalıştıkları ünitelere göre hemşirelerin medeni durumları incelendiğinde, 

Diyaliz Hemşireleri ile Yoğun Bakım Hemşireleri ve Yoğun Bakım Hemşireleri ile 

Servis Hemşireleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) 
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bulunmuştur.  Diyaliz Hemşirelerin % 77.4’ü, Servis Hemşirelerinin % 65.3’ü evli 

iken Yoğun Bakım Hemşirelerinin % 47’sinin evli olduğu anlaşılmıştır. 

 

Çalıştıkları ünitelere göre hemşirelerin eğitim durumları incelendiğinde, 

Diyaliz Hemşireleri ile Servis Hemşireleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Diyaliz Hemşirelerinin % 67,7’si ön lisans mezunu 

iken,  Servis Hemşirelerinin % 38,8’inin ön lisans mezunu olduğu anlaşılmıştır. 

 

Çalıştıkları ünitelere göre hemşirelerin çocuk sahibi olma durumları 

incelendiğinde, Diyaliz Hemşireleri ile Yoğun Bakım Hemşireleri ve Yoğun Bakım 

Hemşireleri ile Servis Hemşireleri arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu saptanmıştır (p<0.05). Diyaliz hemşirelerinin % 71’i, Servis Hemşirelerinin 

% 51’i çocuk sahibi iken Yoğun Bakım Hemşirelerinin % 32’sinin çocuk sahibi 

olduğu izlenmiştir (EK 2 Tablo 1). 

 

Çalıştıkları ünitelere göre hemşirelerin bakmakla yükümlü oldukları kişi 

sayısı incelendiğinde, 21 Diyaliz Hemşiresi, 43 Yoğun Bakım Hemşiresi ve 23 

Servis Hemşiresi’nden, Diyaliz Hemşireleri ile Yoğun Bakım Hemşireleri ve  Diyaliz 

Hemşireleri ile Servis Hemşireleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı 

(p<0.05) bulunmuştur. 

Diyaliz Hemşirelerinin % 47,6’sı 3 ve daha fazla sayıda kişiye bakmakla 

yükümlü iken, Yoğun Bakım Hemşirelerinin % 23.3’ü ve Servis Hemşirelerinin % 

17,4’ü 3 ve daha fazla sayıda bakmakla yükümlü olduğunu belirtmiştir (p>0.05, Ek 2 

Tablo 1). Çalıştıkları ünitelere göre hemşirelerin ek gelir kaynağına sahip olma 

durumları incelendiğinde, Diyaliz Hemşireleri ile Yoğun Bakım Hemşireleri 

arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Diyaliz 

Hemşirelerinin %  45,2’sinin işleri dışında ek gelir kaynakları var iken, bu oran 

Yoğun Bakım Hemşireleri’nde %18 olarak ortaya çıkmıştır. 

 

         Çalıştıkları ünitelere göre hemşirelerin oturdukları ev sahibi olma durumları 

incelendiğinde, Diyaliz Hemşireleri ile Yoğun Bakım Hemşireleri ve Yoğun Bakım 

Hemşireleri ile Servis Hemşireleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı 
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bulunmuştur (p<0.05). Yoğun Bakım Hemşirelerinin % 68’nin oturduğu evin kira 

olduğu,  % 13 ’ün pansiyon ve benzeri toplu yaşanan yerlerde ya da anne ve babası 

ile birlikte yaşadığı; Diyaliz (% 45,2) ve Servis (% 44,9) Hemşirelerinin yarıya 

yakınının ise kendilerine ait evlerde oturdukları bulunmuştur.     

 

        Çalıştıkları ünitelere göre hemşirelerin oturdukları evin tipi, evlerinde birlikte 

yaşadıkları kişi sayısı ve evlerindeki yatak odası sayısı incelendiğinde  aralarında 

istatistiksel olarak anlam taşıyan farklılıklara rastlanmamıştır (p>0.05, Ek 2 Tablo 1) 

  

Çocuklarının sayısı ve yaşı, sahip oldukları zenginlik göstergeleri,eşlerinin 

mesleği ve eğitim durumu, meslek dışı ilgi alanları ve sosyokültürel etkinliklere 

katılım sıklıkları bakımından hemşire grupları arasında anlamlı farklar 

bulunmamıştır ( sayısal veriler verilmemiştir). 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4 :  Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin Çalışma Yaşantılarına İlişkin 

Bulguların Çalıştıkları  Ünitelere Göre Farklık Ve Anlamlılık  Analizleri - I 

 

Özellikler Ünite x
2 

sd 

P1-2 

x
2 

sd 

P1-3 

x
2 

sd 

P2-3 

Çalışma Yılı 

Diyaliz (1) YoğunBakım (2) Servis (3) 

n % n % n % 

1 – 5 yıl 4 12,9 56 56,0 19 38,8 

34,67 

4 

0,000 

13,92 

4 

0,008 

5,23 

4 

0,264 

6 – 10 yıl 6 19,5 29 29,0 17 34,7 

11 – 15 yıl 11 35,6 9 9,0 7 14,3 

16 – 20 yıl 7 22,3 4 4,0 5 10,2 

21 ve üzeri 3 9,7 2 2,0 1 2,0 

Toplam 31 100 100 100 49 100  

Şu Anda Çalıştığı  
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Ünitede Çalışma Yılı 

6 ay – 3 yıl 9 29,0 76 76,0 34 69,4 

30,23 

4 

0,000 

18,02 

4 

0,001 

5,23 

4 

0,255 

4 – 6 yıl 7 22,6 15 15,0 8 16,3 

7 – 9 yıl 11 35,5 6 6,0 2 4,1 

10 – 15 yıl 3 9,7 3 3,0 3 6,1 

16 yıl ve üzeri 1 3,2   2 4,1 

Toplam 31 100 100 100 49 100  

Haftalık Çalışma 

Süresi(saat) 
 

40 – 48 saat 31 100,0 60 60,0 37 75,6 17,85 

2 

0,000 

8,93 

2 

0,011 

3,65 

2 

0,161 

49 – 56 saat   17 17,0 6 12,2 

57 saat ve üzeri   23 23,0 6 12,2 

Toplam 31 100 100 100 49 100  

Haftalık Çalışma Süresi 

(Gün) 
 

2 gün   1 1,0   

25,42 

5 

0,000 

23,53 

4 

0,000 

4,54 

5 

0,474 

3 gün 16 51,6 13 13,0 5 10,2 

4 gün 4 12,9 6 6,0 3 6,1 

5 gün 9 29,0 50 50,0 19 38,8 

6 gün ve üzeri 2 6,5 30 30,0 22 44,9 

Toplam 31 100 100 100 49 100  

Son Bir Ayda Tutulan 

Nöbet Sayısı 
 

1 – 2 nöbet 7 31,9 3 3,8 2 4,4 44,21 

2 

0,000 

21,48 

2 

0,000 

4,80 

2 

0,090 

3 – 4 nöbet 12 54,5 8 10,0 11 24,4 

5 nöbet ve  üzeri 3 13,6 69 86,2 32 71,2 

Toplam 22 100 80 100 45 100  

Çalışma Şekli  

Sürekli gündüz 7 22,6 5 5,0 7 14,3 60,12 

2 

0,000 

233,08 

2 

0,000 

3,88 

2 

0,143 

Nöbet 8 25,8 92 92,0 41 83,7 

Gündüz ve icapçı 16 51,6 3 3,0 1 2,0 

Toplam 31 100 100 100 49 100  

 

        

  Hemşirelerin çalışma yaşantılarına ilişkin bulguların çalıştıkları ünitelere göre 

farklılık ve anlamlılıklarına ilişkin bulgular tablo 4’te verilmiştir. Hemşirelerin 

hemşirelikte çalışma yılları incelendiğinde, Diyaliz Hemşireleri ile Yoğun Bakım 

Hemşireleri ve Diyaliz Hemşireleri ile Servis Hemşireleri arasındaki farklılıkların 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.05). Diyaliz Hemşirelerinin 

%12.9’u 1-5 yıldır çalışırken, bu oran Yoğun Bakım Hemşirelerinde % 56, Servis 

Hemşirelerinde % 38.8 olarak tespit edilmiştir. 
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 Hemşirelerin şu anda çalıştıkları ünitede çalışma yılları incelendiğinde, 

Diyaliz Hemşireleri ile Yoğun Bakım Hemşireleri ve Diyaliz Hemşireleri ile Servis 

Hemşireleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

Diyaliz Hemşirelerinin % 29’nun şu anda çalıştıkları ünitede çalışma yılı 6 ay-3 yıl 

iken, bu oran Yoğun Bakım Hemşirelerinde % 76, Servis Hemşirelerinde % 69.4 

olarak belirlenmiştir. Diyaliz hemşirelerinin % 35.5’i 7-9 yıldır şu anda çalıştıkları 

ünitede çalışırken, bu oran Yoğun Bakım Hemşirelerinde % 6, Servis Hemşirelerinde 

% 4,1 olarak saptanmıştır.  

 

 Hemşirelerin haftalık ortalama çalışma saatleri incelendiğinde, Diyaliz 

Hemşireleri ile Yoğun Bakım Hemşireleri ve Diyaliz Hemşireleri ile Servis 

Hemşireleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

Diyaliz Hemşirelerinin % 100’nün haftalık ortalama çalışma saati 40-48 saat iken bu 

oran Yoğun Bakım Hemşirelerinde % 60, Servis Hemşirelerinde % 75.6 olarak 

saptanmıştır. 

 

Hemşirelerin haftalık ortalama çalıştıkları gün sayısı incelendiğinde, Diyaliz 

Hemşireleri ile Yoğun Bakım Hemşireleri ve Diyaliz Hemşireleri ile Servis 

Hemşireleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

Diyaliz Hemşirelerinin % 51,6’sı haftada üç gün çalışırken, Yoğun Bakım 

Hemşirelerinin % 13.0’ü, Servis Hemşirelerinin % 10.2’sinin haftada üç gün çalıştığı 

anlaşılmıştır. Diyaliz Hemşirelerinin % 29’u haftada 5 gün çalışırken, bu oran Yoğun 

Bakım Hemşirelerinde % 50, Servis Hemşirelerinde % 38,8 olarak belirlenmiştir.  

 Ayrıca Servis Hemşirelerinin % 44,9’nun ve Yoğun Bakım Hemşirelerinin 

%30’ unun haftada 6-7 gün çalıştıkları anlaşılmıştır.   

 

              Hemşirelerin son bir ayda tuttukları nöbet sayısı incelendiğinde, Diyaliz 

Hemşireleri ile Yoğun Bakım Hemşireleri ve Diyaliz Hemşireleri ile Servis 

Hemşireleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

Diyaliz Hemşirelerinin % 31,9’u ayda 1-2 nöbet tuttuğunu belirtirken, bu oran 

Yoğun Bakım Hemşirelerinde % 3,8 ve Servis Hemşirelerinde % 4,4 olarak tespit 

edilmiştir. Diyaliz Hemşirelerinin % 54,5’i ayda 3-4 nöbet tutarken, Yoğun Bakım 
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Hemşirelerinin (% 86,2) ve Servis Hemşirelerinin büyük çoğunluğunun (% 71.2) 

ayda 5 ve daha fazla sayıda nöbet tuttuğu saptanmıştır. 

 

Hemşirelerin çalışma şekilleri incelendiğinde, Diyaliz Hemşireleri ile Yoğun 

Bakım Hemşireleri ve Diyaliz Hemşireleri ile Servis Hemşireleri arasındaki 

farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Diyaliz Hemşirelerinin 

% 22.6’sı sürekli gündüz çalışırken bu oran Yoğun Bakım Hemşirelerinde % 5 

Servis Hemşirelerinde % 14,3 olarak ortaya çıkmıştır. 

 

 Diyaliz Hemşirelerinin % 25,8’i nöbet ya da vardiya şeklinde çalışırken, 

Yoğun Bakım Hemşirelerinin % 92’si ile Servis Hemşirelerinin % 83,7’sinin nöbet 

ya da vardiya şeklinde çalıştığı anlaşılmıştır. Ayrıca Diyaliz Hemşirelerinin % 

51,6’sı gündüz ve icapçı şeklinde çalışırken, bu oranın Yoğun Bakım Hemşirelerinde 

% 3 ve Servis Hemşirelerinde  % 2 olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5 :  Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin Çalışma Yaşantılarına İlişkin Bulguların 

Çalıştıkları  Ünitelere Göre Farklık Ve Anlamlılık  Analizleri - II 

 

Özellikler Ünite x
2 

sd 

P1-2 

x
2 

sd 

P1-3 

x
2 

sd 

P2-3 

Gündüz Bakım Verilen 

Ortalama Hasta Sayısı 

Diyaliz (1) YoğunBakım(2) Servis (3) 

n % n % n % 

10 hasta ve daha az 11 35,5 90 98,9 23 50 
65,44 

2 

0,000 

4,30 

2 

0,116 

50,16 

2 

0,000 

11 – 20 hasta 9 29,0   5 10,9 

21 hasta ve üzeri 11 35,5 1 1,1 18 39,1 

Toplam 31 100 91 100 46 100  

Gece Bakım Verilen  
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Ortalama Hasta Sayısı 

10 hasta ve daha az 16 100,0 92 98,9 1 2,3 
0,174 

1 

0,677 

54,23 

2 

0,000 

126,92 

2 

0,000 

11 – 20 hasta     6 14,0 

21 hasta ve üzeri   1 1,1 36 83,7 

Toplam 16 100 93 100 43 100  

Son 5 Yılda Değiştirilen 

Ünite Sayısı 
 

1 ünite 5 50,0 14 22,9 7 26,9 

4,63 

3 

0,201 

3,22 

3 

0,358 

0,531 

3 

0,912 

2 ünite 4 40,0 24 38,7 9 34,6 

3 ünite 1 10,0 17 27,1 8 30,8 

4 ünite ve üzeri   7 11,3 2 7,7 

Toplam 10 100 62 100 26 100  

Mesleki kurs /sertifika 

programına katılım 
 

Hayır 8 25,8 73 73,0 37 75,5 22,33 

1 

0,000 

19,06 

1 

0,000 

0,107 

1 

0,743 
Evet 23 74,2 27 27,0 12 24,5 

Toplam 31 100 100 100 49 100  

Süreli Yayın Aboneliği  

Hayır 27 87,1 96 96,0 48 98,0 3,77 

0 

0,070 

3,82 

1 

0,071 

0,38 

1 

0,533 
Evet 4 12,9 4 4,0 1 2,0 

Toplam 31 100 100 100 49 100  

Hizmet içi eğitim 

hakkındaki görüşü 
 

Yeterli 10 32,3 17 17,0 12 24,5 
23,41 

2 

0,000 

9,89 

2 

0,007 

4,97 

2 

0,083 

Orta 20 64,5 31 31,0 21 42,9 

Yetersiz 1 3,2 52 52,0 16 32,6 

Toplam 31 100 100 100 49 100  

 

 

           Araştırma kapsamına alınan Diyaliz, Yoğun Bakım ve Servis Hemşirelerinin 

çalışma yaşantılarına ilişkin bulguların devamı Tablo 5’te verilmiştir. Hemşirelerin 

gündüz bakım verdikleri ortalama hasta sayısı incelendiğinde, Diyaliz Hemşireleri ile 

Yoğun Bakım Hemşireleri ve Yoğun Bakım Hemşireleri ile Servis Hemşireleri 

arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.05). 

Gündüz hasta baktığını belirten 91 Yoğun Bakım Hemşiresinden % 98,9’u 10 ve 

daha az sayıda hastaya bakım verirken, 31 Diyaliz Hemşiresinin % 35.5’inin ve 46 

Servis Hemşiresinin % 50’sinin 10 ve daha az sayıda hastaya bakım verdiği 
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saptanmıştır. Diyaliz Hemşirelerinin %35,5’i ve Servis Hemşirelerinin % 39,1’i 21 

ve daha fazla sayıda hastaya bakım verdiğini belirtirken, bu oran Yoğun Bakım 

Hemşirelerinde % 1,1 olarak tespit edilmiştir. 

 

            Hemşirelerin gece bakım verdikleri ortalama hasta sayısı incelendiğinde, 

Diyaliz ile Servis ve Yoğun Bakım ile Servis Hemşireleri arasındaki farklılıklar 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Gece hasta baktığını belirten 16 

Diyaliz Hemşiresinin hepsi (%100), Yoğun Bakım Hemşirelerinin % 98,9’u 10 ve 

daha az sayıda hastaya bakım verdiğini belirtirken, bu oran Servis Hemşirelerinde 

 % 2,3 olarak belirlenmiştir. Ayrıca Servis Hemşirelerinin % 83,7’sinin 21 ve daha 

fazla sayıda hastaya gece bakım verdikleri bulunmuştur. 

 

Diyaliz, Yoğun Bakım ve Servis Hemşirelerinin son beş yılda değiştirdikleri 

servis sayısı incelendiğinde, aralarındaki farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı  

olmadığı bulunmuştur (p>0.05). 

 

            Hemşirelerin mesleki kurs ya da sertifika programlarına katılım durumları 

incelendiğinde, Diyaliz ile Yoğun Bakım ve Diyaliz ile Servis Hemşireleri arasındaki 

farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.05). Diyaliz 

Hemşirelerinin % 74,2’si bir mesleki kurs yada sertifika programına katılmışken, 

Yoğun Bakım Hemşirelerinin % 73’ü ve Servis Hemşirelerinin % 75,5’i bir mesleki 

kurs yada sertifika programına katılmadıklarını  belirtmişlerdir.. 

 

           Hemşirelerin mesleki sürekli yayın abonelikleri incelendiğinde, aralarındaki 

farklılıklar istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (p>0,05). Diyaliz 

Hemşirelerinin % 87,1’inin, Yoğun Bakım Hemşirelerinin % 96’sının ve Servis 

Hemşirelerinin % 98’inin mesleki sürekli her hangi bir yayına abone olmadığı 

saptanmıştır. Hemşirelerin hastanelerinde verilen hizmet içi eğitimleri nasıl 

değerlendirdikleri incelendiğinde, Diyaliz ile Yoğun Bakım ve Diyaliz ile Servis 

Hemşireleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

Diyaliz Hemşirelerinin % 3.2’si hizmet içi eğitimi yetersiz bulurken,  Yoğun Bakım 
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Hemşirelerinin % 52’si ve Servis Hemşirelerinin % 32,6’sının eğitimi yetersiz olarak 

değerlendirdikleri saptanmıştır. 

 

Tablo 6 :  Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin  Hemşirelik Mesleğini Seçme Nedeni, 

Meslekten Ayrılma Düşüncesi ve Çalıştıkları Kliniği Seçme Nedenlerine İlişkin Bulguların 

Çalıştıkları  Ünitelere Göre Farklık Ve Anlamlılık  Analizleri 

 

Özellikler 

Ünite 
x

2 

sd 

P1—2 

x
2 

sd 

P1-3 

x
2 

sd 

P2-3 
 

Hemş,mesleğini seçme nedeni 

Diyaliz (1)  YoğunBak.2) Servis(3) 

n % n % n % 
 

Hemş,mesleğini sevme         9 29,0 18 18,0 9 18,4 

Sağlıkla ilgili meslek sahibi olma 3 9,7 4 4,0 4 8,2 

8,83 

6 

0,183 

2,22 

6 

0,898 

11,75 

5 

0,137 

İş bulma kolaylığı 9 29,0 36 36,0 14 28,6 

Lise yada yüksek okul mezunu olma isteği 1 3,2 2 2,0 2 4,1 

Ailenin isteği 7 22,7 27 27,0 13 26,4 

Başkalarının önerisi 1 3,2   4 8,2 

Diğer 1 3,2 13 13,0 3 6,1 

Toplam      31 100 100 100 49 100 
 

Şu anda çalıştığı kliniği seçme nedeni  

Nöbet yada vardiya olmaması         3 9,6 4 4,0   

36,65 

6 

0,000 

30,10 

5 

0,000 

8,36 

5 

0,137 

Hemş,müd,/başhemş, görevlendirmesi 7 22,6 57 57,0 36 73,5 

Ekip iletişimini beğenme 6 19,4 10 10,0 7 14,3 

Kurs-sertifikanın olması 8 25,8     

Yükeklisansın olması   2 2,0   

Özel ilginin olması 6 19,4 17 17,0 3 6,1 

Diğer 1 3,2 10 10,0 3 6,1 

Toplam 31 100 100 100 49 100 

10,43 

1 

0,001 

14,46 

1 

0,000 

1,51 

1 

0,219 

Hemşirelik mesleğini 
bırakma düşüncesi 

 

Hayır 23 73,2 41 41,0 15 30,6 

Evet 8 27,8 59 59,0 34 69,4 

Toplam 31 100 100 100 49 100  
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           Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin hemşirelik mesleğini ve şu anda 

çalıştıkları kliniği seçme nedenleri ve meslekten ayrılma düşüncesine ilişkin verilerin 

çalıştıkları  ünitelere göre farklık ve anlamlılık  analizlerine ilişkin bulgular Tablo 

6’da verilmiştir. Hemşirelerin hemşirelik mesleğini seçme nedenleri incelendiğinde, 

üniteler arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış olup (p>0.05), 

‘iş bulma kolaylığı’, ‘ailenin isteği’ ve ‘hemşirelik mesleğini sevme’ ilk üç sırada yer 

alan nedenler olarak saptanmıştır. 

 

         Hemşirelerin şu anda çalıştıkları üniteyi seçme nedenleri incelendiğinde, 

Diyaliz ile Yoğun Bakım ve Diyaliz ile Servis Hemşireleri arasındaki farklılıkların 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.05). Hemşirelik Müdürlüğü ya 

da Baş Hemşireliğin görevlendirmesi Diyaliz Hemşirelerinde % 22,6 iken, bu oran 

Yoğun Bakım Hemşirelerinde % 57 ve Servis Hemşirelerinde % 73,5’e 

ulaşmaktadır. Diyaliz Hemşirelerinin ünitelerini seçmelerinde % 25,8 ile birinci 

sırayı alan neden olan ‘üniteye özgü kurs ya da sertifika programını tamamlama’ 

gerekçesinin, Yoğun Bakım ve Servis Hemşireleri için çalıştıkları ünitenin 

seçilmesinde etkili olmadığı anlaşılmıştır. 

 

            Hemşirelerin hemşirelik mesleğinden ayrılma düşünceleri incelendiğinde, 

Diyaliz ile Yoğun Bakım Hemşireleri ve Diyaliz ile Servis Hemşireleri arasındaki 

farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Diyaliz Hemşirelerinin 

% 27,8’i mesleklerini bırakmayı düşünürken, Yoğun Bakım Hemşirelerinin % 59’u 

ve Servis Hemşirelerinin % 69,4’ünün hemşirelik mesleğinden ayrılma düşüncesinde 

olduğu saptanmıştır. 

 

         Hemşirelerin işlerinden sağladıkları aylık gelir miktarı bakımından üniteler 

arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Ayrıca 

hemşirelerin işlerinden sağladıkları aylık gelir miktarını nasıl buldukları 

incelendiğinde üniteler arasında istatistiksel olarak farklılık yoktur (p>0.05); (Ek 2 

Tablo1). Diyaliz Hemşirelerinin % 58,1’i, Yoğun Bakım Hemşirelerinin % 52’ si ve 

Servis Hemşirelerinin % 46,9’u işlerinden sağladıkları aylık gelirin düşük olduğunu 

belirtmişlerdir(Ek2Tablo1).
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Tablo 7 : Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin Çalıştıkları Ünitelerdeki Hemşire – Hekim 

Arası Mesleki İlişkiler ile Hemşirelerin Ekip Arkadaşlarının, Bakım Verdikleri Hastaların ve 

Hastane Yöneticilerinin  Hemşirelik Mesleği Hakkındaki Düşüncelerine İlişkin Görüş 

Farklılıkları ve Anlamlılık Analizleri 

Özellikler Ünite x
2 

sd 

P1-2 

x
2 

sd 

P1-3 

x
2 

sd 

P2-3 

Hemşire – Hekim 

Arasındaki Mesleki İlişki 

Dializ(1) YoğunBakım(2) Servis(3) 

n % n % N % 

Olumlu 20 64,5 27 27,0 20 40,8 14,48 

2 

0,001 

5,10 

2 

0,078 

5,22 

2 

0073 

Orta 8 25,8 52 52,0 25 51,0 

Olumsuz 3 9,7 21 21,0 4 8,2 

Toplam 31 100 100 100 49 100  

Hekimlerin Hemş. Mesleği 

Hakkındaki Düşünceleri 
 

Olumlu 25 80,6 18 18,0 18 36,7 42,24 

2 

0,000 

15,53 

2 

0,000 

7,59 

2 

0,022 

Orta 3 9,7 51 51,0 23 46,9 

Olumsuz 3 9,7 31 31,0 8 16,4 

Toplam 31 100 100 100 49 100  

Hemşirelerin Hemş. Mesleği 

Hakkındaki Düşünceleri 
 

Olumlu 23 74,2 33 33,0 14 28,6 16,66 

2 

0,000 

15,92 

2 

0,000 

3,05 

2 

0,217 

Orta 4 12,9 42 42,0 16 32,7 

Olumsuz 4 12,9 25 25,0 19 38,7 

Toplam 31 100 100 100 49 100  

Yard, Pers, Hemş,. Mesleği 

Hakkındaki Düşüncesi 
 

Olumlu 27 87,1 41 41,0 19 38,8 2,70 

2 

0,000 

18,65 

2 

0,000 

0,581 

2 

0,748 

Orta 4 12,9 41 41,0 23 46,9 

Olumsuz   18 18,0 7 14,3 

Hastaların Hemş. Mesleği 

Hakkındaki Düşüncesi 

 

Olumlu 25 80,6 55 55,0 26 53,1 6,81 

2 

0,033 

6,41 

2 

0,041 

0,135 

2 

0,935 

Orta 3 9,7 29 29,0 14 28,6 

Olumsuz 3 9,7 16 16,0 9 18,4 

Toplam 31 100 100 100 49 100  

Hastane Yön, Hemş. Mesleği 

Hakkındaki Düşünceleri 
 

 

Olumlu 
13 41,9 18 18,0 17 34,7 11,04 

2 

0,004 

1,22 

2 

0,542 

6,81 

2 

0,033 
Orta 13 41,9 37 37,0 19 38,8 

Olumsuz 5 16,2 45 45,0 13 26,5 

Toplam 31 100 100 100 49 100  
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  Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin, çalıştıkları ünitedeki hemşire- 

hekim ilişkileri ile  iş arkadaşlarının, bakım verdikleri hastaların ve yöneticilerinin 

hemşirelik mesleğine bakışları hakkında düşüncelerine ilişkin veriler Tablo 7’de 

verilmiştir.  

 

            Hemşirelerin ünitelerinde birlikte çalıştıkları hekimlerle aralarındaki mesleki 

ilişkiyi nasıl değerlendirdikleri incelendiğinde, Diyaliz Hemşireleri ile Yoğun Bakım 

Hemşireleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

Diyaliz Hemşirelerinin % 64,5’i hekimlerle mesleki ilişkilerini olumlu olarak 

değerlendirirken, Yoğun Bakım Hemşirelerinin % 27’si ‘olumlu’, % 52’si ‘orta’ ve 

% 21’i ‘olumsuz’ olarak değerlendirdiğini açıklamıştır. 

 

           Hekimlerin hemşirelik mesleği hakkındaki düşüncelerine ilişkin hemşirelerin 

görüş farklılıkları incelendiğinde, Diyaliz Hemşireleri ile Yoğun Bakım Hemşireleri, 

Diyaliz Hemşireleri ile Servis Hemşireleri ve Yoğun Bakım Hemşireleri ile Servis 

Hemşireleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).  

Diyaliz Hemşirelerinin % 80,6’sı hekimlerin hemşirelik mesleği hakkındaki 

düşüncelerinin olumlu olduğunu belirtirken, bu oran Yoğun Bakım Hemşirelerinde 

% 18 ve Servis Hemşirelerinde % 36,7 olarak belirlenmiştir. 

 

          Meslektaşlarının hemşirelik mesleği hakkındaki düşüncelerine ilişkin 

hemşirelerin görüş farklılıkları incelendiğinde, Diyaliz Hemşireleri ile Yoğun Bakım 

Hemşireleri, Diyaliz Hemşireleri ile Servis Hemşireleri arasındaki farklılıklar 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Diyaliz Hemşirelerinin % 74,2’si 

meslektaşlarının düşüncelerinin olumlu olduğunu belirtirken, bu oran Yoğun Bakım 

Hemşirelerinde % 33, Servis Hemşirelerinde % 28,6 olarak ortaya çıkmıştır. 

 

        Yardımcı personelin hemşirelik mesleği hakkındaki düşüncelerine ilişkin 

hemşirelerin görüş farklılıkları incelendiğinde, Diyaliz Hemşireleri ile Yoğun Bakım 

Hemşireleri, Diyaliz Hemşireleri ile Servis Hemşireleri arasındaki farklılıklar 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).  
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Diyaliz Hemşirelerinin  % 87,1’i yardımcı personelin düşüncelerinin olumlu 

olduğunu belirtirken, bu oran Yoğun Bakım Hemşirelerinde % 41, Servis 

Hemşirelerinde % 38,8 olarak saptanmıştır. Ayrıca Yoğun Bakım Hemşirelerinin % 

18’i, Servis Hemşirelerinin % 14,3’ü ünitelerinde birlikte çalıştıkları yardımcı 

personelin hemşirelik mesleği hakkındaki düşüncelerinin ‘olumsuz’ olduğunu 

düşündüklerini  belirtmişlerdir. 

 

              Bakım verdikleri hastaların hemşirelik mesleği hakkındaki düşüncelerine 

ilişkin hemşirelerin görüş farklılıkları incelendiğinde, Diyaliz Hemşireleri ile Yoğun 

Bakım Hemşireleri ve Diyaliz Hemşireleri ile Servis Hemşireleri arasındaki 

farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Diyaliz Hemşirelerinin                     

% 80,6’sının, Yoğun Bakım Hemşirelerinin % 55’nin ve Servis Hemşirelerinin                    

% 53,1’inin hastaların hemşirelik mesleği hakkında ‘olumlu’ düşüncelere sahip 

oldukları düşüncesinde oldukları; karşıt olarak, Diyaliz Hemşirelerinin % 9,7’sinin, 

Yoğun Bakım Hemşirelerinin % 16’sının ve Servis Hemşirelerinin % 18,3’ünün  

hastaların hemşirelik mesleği hakkındaki düşüncelerini ‘olumsuz’ olarak 

değerlendirdikleri saptanmıştır. 

 

              Hastane yönetiminin hemşirelik mesleği hakkındaki düşüncelerine ilişkin 

hemşirelerin görüş farklılıkları incelendiğinde, Diyaliz Hemşireleri ile Yoğun Bakım 

Hemşireleri, Yoğun Bakım Hemşireleri ile Servis Hemşireleri arasındaki farklılıklar 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Diyaliz hemşirelerinin % 41,9’u, 

Yoğun Bakım Hemşirelerinin % 18’i ve Servis Hemşirelerinin % 34,7’si yönetimin 

hemşirelik mesleği hakkında ‘olumlu’ düşündüğü görüşündeyken, Diyaliz 

Hemşirelerinin % 16,2’si, Yoğun Bakım Hemşirelerinin % 45’i ve Servis 

Hemşirelerinin % 26,5’i ise yönetiminin düşüncesini ‘olumsuz’ olarak 

nitelendirmiştir. 
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4.3 ARAŞTIRMA KAPSAMINA ALINAN HEMŞİRELERİN İŞE 

BAĞLI GERGİNLİK, TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUM DÜZEYLERİNE 

İLİŞKİN BULGULAR 

 

Bu bölümde araştırma kapsamına alınan hemşirelerin ölçeklerden 

aldıkları puan ortalamaları ile ünitelere göre ölçeklerin puan ortalamalarına 

ilişkin farklılık ve anlamlılık analizleri sunulmuştur.  

 

           Bu araştırmada İşe Bağlı Gerginlik Ölçeğinin güvenirlik kat sayısı α.= 0,77, 

Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin alt boyutlarının  güvenirlik kat sayıları α = 087,  α = 

0,66,  α = 0,68, Minnesota Doyum Anketinin alt boyutlarının güvenirlilik kat sayıları 

α.= 0,88, α.= 0,85 ve α = 0,.76 bulunmuştur. 

 

Tablo 8 : Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği, Maslach 

Tükenmişlik Ölçeği Ve Minnesota Doyum Anketi Puan Ortalamaları (n=180) 

 

Ölçekler X ss Minumum  Maksimum  

İşe bağlı 
gerginlik 
ölçeği 

37,34 7,09 21 61 

Tükenmişlik ölçeği  

Duygusal tükenme 19,03 6,69 5 36 

Duyarsızlaşma 6,14 3,58 0 16 

Kişisel başarı 19,98 4,22 0 32 

İş doyumu ölçeği  

Genel doyum  3,12 0,60 1,45 4,7 

İçsel doyum 

3,33 0,65 1,47 5 

Dışsal doyum 2,82 0,69 1,26 4,6 

         

           Araştırma kapsamına alınan bütün hemşirelerin işe bağlı gerginlik, 

tükenmişlik ve iş doyumu ölçeklerinden aldıkları puanların ortalamaları ile minimum 

ve maximum değerler Tablo 8’de verilmiştir. Hemşirelerin İşe Bağlı Gerginlik Puanı 

ortalaması (37.34  7.09); tükenmişliğin alt boyutları olan, Duygusal Tükenme Puanı 
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ortalaması (19.03  6.69), Duyarsızlaşma Puanı ortalaması (6.14    3.58), Kişisel 

Başarı Puanı ortalaması (19.98  4.22) bulunmuştur. 

 İş doyumunun alt boyutları olan, Genel Doyum Puanı ortalaması (3.12  

0.60), İçsel Doyum Puanı ortalaması (3.33  0.65) ve Dışsal Doyum Puanı 

ortalaması (2.82  0.69) olarak belirlenmiştir. 

 

Tablo 9 : Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin Çalıştıkları Ünitelere Göre Ölçek ve Alt 

Boyutları Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması ve Anlamlılık Analizi 

 

Ölçekler 

Diyaliz – Yoğun Bakım Diyaliz – Servis Yoğun Bakım – Servis 

x 

n 

ss 

x 

n 

ss 

t P 

x 

n 

ss 

x 

n 

ss 

t P 

x 

n 

ss 

x 

n 

ss 

t P 

İBGÖ 

31,55 

31 

6,13 

39,27 

100 

7,06 

-5,48 0,000 

31,55 

31 

6,13 

37,08 

49 

5,63 

-4,14 0,000 

39,27 

100 

7,06 

37,08 

49 

5,63 

1,89 0,060 

MTÖ – DT 

13,19 

31 

6,12 

20,21 

100 

6,41 

-5,38 0,000 

13,19 

31 

6,12 

20,31 

49 

5,68 

-5,30 0,000 

20,21 

100 

6,41 

20,31 

49 

5,68 

-0,89 0,929 

MTÖ – DY 

2,77 

31 

2,51 

6,79 

100 

3,41 

-6,06 0,000 

2,77 

31 

2,51 

6,96 

49 

3,30 

-6,03 0,000 

6,79 

100 

3,41 

6,96 

49 

3,30 

-0,29 0,774 

MTÖ – KB 

22,39 

31 

3,40 

19,23 

100 

4,34 

-3,71 0,000 

22,39 

31 

3,40 

19,98 

49 

3,92 

2,81 0,006 

19,23 

100 

4,34 

19,98 

49 

3,92 

-1,02 0,308 

MDA – GD 

3,59 

31 

0,53 

2,96 

100 

0,52 

5,84 0,000 

3,59 

31 

0,53 

3,16 

49 

0,62 

3,20 0,002 

2,96 

100 

0,52 

3,16 

49 

0,62 

-2,03 
0,045 

 

MDA – İD 

3,86 

31 

0,48 

3,18 

100 

0,59 

5,76 0,000 

3,86 

31 

0,48 

3,29 

49 

0,68 

4,02 0,000 

3,18 

100 

0,59 

3,29 

49 

0,68 

-0,99 0,321 

MDA – DD 

3,20 

31 

0,69 

2,63 

100 

0,62 

4,33 0,000 

3,20 

31 

0,68 

2,96 

49 

0,71 

1,46 0,148 

2,63 

100 

0,62 

2,96 

49 

0,71 

-2,91 0,004 

       

          

 Hemşirelerin çalıştıkları ünitelere göre işe bağlı gerginlik, tükenmişlik, iş 

doyumu puan ortalamaları Tablo 9’da verilmiştir. 



 74 

 

 Diyaliz Hemşireleri ile Yoğun Bakım Hemşirelerinin ölçeklerden 

aldıkları puanlar karşılaştırıldığında işe bağlı gerginlik, tükenmişliğin alt 

boyutlarını oluşturan duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı ile, genel iş 

doyumu ve iş doyumunun alt boyutları olan içsel ve dışsal doyum  puan ortalamaları 

arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlaşılmıştır (p<0.05). 

Yoğun Bakım Hemşirelerine kıyasla Diyaliz Hemşirelerinin işe bağlı gerginlik, 

duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puan ortalamaları anlamlı düzeyde düşükken; 

tükenmişliğin alt boyutu olan kişisel başarı ile, genel iş doyumu ve iş doyumunun alt 

boyutları olan içsel ve dışsal doyum  puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur. 

 

           Diyaliz Hemşireleri ile Servis Hemşirelerinin ölçeklerden  aldıkları 

puanlar karşılaştırıldığında; Diyaliz Hemşirelerinin, işe bağlı gerginlik, duygusal 

tükenme ve duyarsızlaşma  puan ortalamalarının anlamlı düzeyde düşük , kişisel 

başarı, genel iş doyumu ve içsel doyum puan ortalamalarının ise anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

 Yoğun Bakım Hemşireleri ile Servis Hemşirelerinin ölçeklerden  

aldıkları puanlar karşılaştırıldığında, Yoğun Bakım Hemşirelerinin, genel iş 

doyumu ve dışsal doyum puan ortalamalarının Servis Hemşirelerine göre anlamlı 

düzeyde düşük olduğu anlaşılmıştır. Çalışma gruplarımız arasında, Yoğun Bakım 

Hemşireleri en yüksek işe bağlı gerginlik ortalama puanı ile, en düşük kişisel başarı, 

genel doyum, içsel ve dışsal doyum ortalama puanlarına sahip olan grup olmuştur. 
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Servis Hemşireleri ise en yüksek duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ortalama 

puanlarına sahip grup olarak ortaya çıkmıştır. 
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4.4. İŞE BAĞLI GERGİNLİK, TÜKENMİŞLİK  VE İŞ DOYUMUNU 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER  

 

 Bu bölümde  deneklerin bireysel, sosyodemografik ve çalışma özelliklerine 

ilişkin değişkenlerle, araştırmada kullanılan ölçeklerden aldıkları puan ortalamaları   

arasındaki farklık ve anlamlılık durumlarına ilişkin veriler sunulmuştur. 

 

4.4.1. Yaş 

 

 Tablo 10:    Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin Yaşlarına Göre Ölçeklerden Aldıkları 

Puanların Karşılaştırılması 

 

 Yaş 

Ölçekler 

 

25ve altı 

n=68 

x                   ss 

 

26-32 

n=80 

x                ss 

 

33-39 

n=21 

x                      ss 

 

40 yaş ve 

üstü 

n=11 

x               ss 

F P 
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İBGÖ 
38,72        6.29 38,74    7.65 34.67        6.51 36.18    7.32 2.354 0.074 

MTÖ-DT 
19,68 a      5.64 19,90 a  6.85 14.71b       5.74 16.91    8.64 4.152 0.007 

MTÖ-DY 
7,36 a       3.26 6,44a     3.68  3.38b        2.40 3.64  b   3.17 8.616 0.000 

MTÖ-KB 
19,71        3.75 19,30 b  4.37 21.86        4.11 23.0  a   4.34 4.279 0.006 

MDA-GD 
3,15          0.53 2,96 b    0.61 3.47 a        0.46 3.38      0.70 5.390 0.001 

MDA-iD 
3,32          0.28 3,20 b    0.67 3.61 a        0.58 3.68      0.68 3.686 0.013 

MDA-DD 
2,90 a        0.62 2,61 b    0.72 3.25 a        0.40 2.93      0.81 6.078 0.001 

 

Not : Tukey HSD testine göre a ve b harfi ile gösterilen puanlar arasında anlamlı fark vardır. 

 

       Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin yaş gruplarına göre ölçeklerden 

aldıkları puanlar  Tablo10’de  verilmiştir. Hemşirelerin yaş gruplarına göre, işe bağlı 

gerginlik puan ortalamaları arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>0.05). Tükenmişliğin alt boyutları olan duygusal tükenme, 

duyarsızlaşma ve kişisel başarı puan ortalamaları ile genel iş doyumu, içsel ve dışsal 

doyum puan ortalamaları arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

anlaşılmıştır (p<0,05).  

Yapılan Tukey HSD testi sonucunda 26-32 yaş grubundaki hemşirelerin, 33-

39 yaş grubuna göre duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puan ortalamalarının 

anlamlı düzeyde yüksek; genel iş doyumu ile içsel ve dışsal doyum puan 

ortalamalarının ise anlamlı düzeyde düşük olduğu görülmüştür.  

 

Ayrıca 25 ve altı yaş grubundaki hemşirelerde, 33-39 yaş grubuna göre 

duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksek, 

dışsal doyum puan ortalamaları ise düşük bulunmuştur. Tükenmişliğin alt boyutu 

olan kişisel başarı boyutunda, 40 ve üstü yaş grubunun puan ortalaması 26-32 yaş 

grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 

 

 4.4.2. Medeni Durum  Ve Eğitim Durumu 

 

Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin, medeni durumları ve  hemşirelikte 

eğitim  düzeylerine göre oluşturdukları alt gruplar arasında işe bağlı gerginlik, 
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tükenmişlik ve iş doyumu puan ortalamaları bakımından farka rastlanmamıştır (Ek 2 

Tablo 2, Ek 2 Tablo 3). 

 

4.4.3.Çocuk Sahibi Olma Ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Sayısı 

 

Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin, çocuk sahibi olma durumlarına ve 

bakmakla yükümlü oldukları kişi sayısına göre oluşturdukları alt gruplar arasında, işe 

bağlı gerginlik, tükenmişlik ve iş doyumu puan ortalamaları bakımından fark 

bulunmamıştır (Ek 2 Tablo 4, Ek 2 Tablo 5) 

 

 4.4.4 Çalışılan Kurum  

                  

    

Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin çalıştıkları hastanelere göre  

ölçeklerden aldıkları puanlar karşılaştırılmıştır (Tablo 11). Bu karşılaştırmalar 

sonucunda adı geçen hastaneler arasında, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal tükenme ortalama puanının Devlet Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerden daha yüksek olması şeklinde bir farka rastlanmıştır (p<0.05).  

Ayrıca, Sosyal Sigortalar Hastanesinde çalışan hemşirelerin genel doyum, Devlet 

Hastanesi’nde çalışanların ise genel içsel doyum puanlarının Akdeniz Üniversitesi 

Hastanesi’nde çalışan hemşirelerden yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Tablo11: Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin, çalıştıkları  Hastanelere Göre 

Ölçeklerden Aldıkları Puanların Karşılaştırılması 

 

 HASTANE 

Ölçekler SSK 

 hastanesi 

n=44 

x                 ss 

Devlet 

hastanesi 

n=62 

x                     ss 

AÜTFH 

 

n=74 

x                    ss 

                  

F 

                  

P 

İBGÖ 36,16     5,87 36,65        6,41 38,64        8,10 2,171 0,117 

MTÖ-DT 18,59     6,21 17,10
b
       6,53 20,91

a
       6,68 5,896 0,003

 

MTÖ-DY 6,41       3,71 5,84          3,69 6,24          3,43 0,373 0,690 
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MTÖ-KB 20,25     3,38 20,15        4,40 19,68        4,53 0,328 0,721 

MDA-GD 3,24
a
      0,52 3,20

a
          0,64 2,99

b
          0,57 3,292 0,039

 

MDA-İD 3,38       0,56 3,51
a
          0,69 3,14

b
          0,61 6,035 0,003 

MDA-DD 3,02       0,65 2,74          0,73 2,76          0,67 2,519 0,083 

 

Not : Tukey HSD testine göre a ve b harfi ile gösterilen puanlar arasında anlamlı fark vardır. 

  

 4.4.5. Hemşire Olarak Çalışma Yılı 

 

          Araştırma kapsamına alınan hemşireler hemşirelikte çalışma yıllarına göre 

sınıflandıktan sonra ölçeklerden aldıkları puanlar Tablo 12’de verilmiştir. İşe bağlı 

gerginlik puan ortalamaları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır 

(p<0.05). Yapılan Tukey HSD testi sonucunda farklılığın, hemşire olarak çalışma yılı 

6-10 yıl olan hemşire grubunun işe bağlı gerginlik puan ortalamasının, 21 yıl ve daha 

uzun süredir hemşire olarak çalışanlardan anlamlı düzeyde yüksek olmasından 

kaynaklandığı anlaşılmıştır. Hemşirelerin çalışma yıllarına göre tükenmişliğin alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasındaki farklılıklar da istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p<0.05). Hemşirelikte çalışma yılı 1-10 yıl olan hemşirelerin duygusal 

tükenme puan ortalamaları, 11-15 yıl süreyle ve 21 yıl ve üzerinde hemşire olarak 

çalışanlara göre anlamlı düzeyde yüksek olarak ortaya çıkmıştır. 

Tablo 12 : Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin Hemşire Olarak Çalışma Yıllarına Göre 

Ölçeklerden Aldıkları Puanların Karşılaştırılması 

 

 Hemşirelikte Çalışma Yılı 

Ölçekler 

1-5 yıl 

n=79 

x                ss              

 

6-10 yıl 

n=52 

x                ss              

 

11-15 yıl 

n=27 

   x              ss              

16-20 yıl 

n=12                   

x                 ss 

21 yıl ve 

üzeri 

n=6 

x                 ss 

F P 

İBGÖ 
37,53    6,46 39,27    7,37 35,70    7,89 35,00    7,40 31,83    4,36 2,784 0,028 

MTÖ-DT 
20,25a  5,94 20,33a  6,28 15,41b  7,40 17,56    7,05 11,83 b 5,81 5,572 0,000 

MTÖ-DY 
7,06 a   3,36 6,83a    3,52 6,83b    3,39 3,88 b   2,55 2,33 b   2,42 7,866 0,000 

MTÖ-KB 
18,78 b 3,94 19,17b  3,70 22,59 a  3,82 23,00a  4,29 22,83    4,26 8,654 0,000 

MDA-GD 
3,08      0,55 2,99      0,55 3,27      0,64 3,39      0,69 3,40      0,67 2,385 0,053 

MDA-iD 
3,23      0,60 3,23      0,59 3,54      0,71 3,59      0,75 3,63      0,62 2,548 0,041 
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MDA-DD 
3,32      0,64 2,84      0,63 2,88      0,75 3,08      0,67 3,04      0,87 1,772 0,137 

               

 Not : Tukey HSD testine göre a ve b harfi ile gösterilen puanlar arasında anlamlı fark vardır. 

 

   Duyarsızlaşma boyutunda ise 1-10 yıl arasında hemşire olarak çalışanların 

duyarsızlaşma puan ortalaması, 10 yıldan daha fazla süredir hemşire olarak 

çalışanlara göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Ayrıca 1-10 yıl boyu hemşire 

olarak çalışanların kişisel başarı puan ortalaması 11-20 yıldır hemşire olarak 

çalışanlardan anlamlı düzeyde düşük olarak belirlenmiştir.  

 

 Hemşirelerin çalışma yıllarına göre iş doyumunun alt boyutlarının puan 

ortalamaları arasındaki farklılıklar ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(p>0.05). 

 

4.4.6. Haftalık Ortalama Çalışma Süresi 

 

 Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin haftalık ortalama çalışma sürelerine 

göre ölçeklerden aldıkları puanlar Tablo 13’de verilmiştir. Haftalık ortalama çalışma 

süresi 40-48 saat olan hemşirelerin, kişisel başarı, genel iş doyumu, içsel ve dışsal 

doyum puan ortalamaları, haftalık çalışma süreleri 49-56 saat olanlara göre  anlamlı 

düzeyde yüksek bulunmuştur. 

 

Tablo 13:  Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin Haftalık Ortalama Çalışma Sürelerine Göre 

Ölçeklerden Aldıkları Puanların Karşılaştırılması 

 

Haftalık ortalama çalışma süresi 

Ölçekler 
40-48 saat 

n=128 

x                   ss 

49-56 saat 

n=23 

x             ss 

57 saat ve üstü 

n=29 

x             ss 

F P 

İBGÖ 36,76             7,66 40,04             4,81 37,79          5,39 2,191 0,115 

MTÖ-DT 18,82             7,05 21,30             4,87 18,14         6,08 1,662 0,193 

MTÖ-DY 5,80               3,69 7,39               2,81 6,39            3,44 2,374 0,096 

MTÖ-KB 20,30 
a
           4,24 17,78

b
            3,66 20,31          4,16 3,679 0,027 

MDA-GD 3,18
a
              0,63 2,81

 b
             0,43 3,10            0.46 3,963 0,021 
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MDA-iD 3,35 
a
             0,67 3,01

 b
             0,50 3,45

 a               
0,56 3,538 0,031 

MDA-DD 2,92 
a
             0,69 2,51

 b
             0,56 2,57            0,69 5,861 0,000 

 

Not : Tukey HSD testine göre a ve b harfi ile gösterilen puanlar arasında anlamlı fark vardır. 

 

             4.4.7. Çalışma Şekli 

 

 

 Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin çalışma şekillerine göre ölçeklerden 

aldıkları puanlar Tablo 14’de verilmiştir. Çalışma şekli nöbet ya da vardiya olan 

hemşirelerin işe bağlı gerginlik, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanlarının 

ortalaması, sürekli gündüz ve gündüz-icapçı şeklinde çalışan hemşirelerin puan 

ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek; tükenmişliğin alt boyutu olan kişisel başarı 

puan ortalamaları ise anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. 

 

  Gündüz ve icapçı şeklinde çalışan hemşirelerin genel iş doyumu, içsel ve 

dışsal doyum puan ortalamaları nöbet şeklinde çalışan hemşirelerden  anlamlı 

düzeyde yüksek olarak saptanmıştır. 

 

              Ayrıca gündüz ve icapçı şeklinde çalışan hemşirelerin içsel doyum puan 

ortalamalarının sürekli gündüz çalışan hemşirelerden de anlamlı olduğu anlaşılmıştır. 

Tablo 14: Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin Çalışma Şekillerine Göre Ölçeklerden Aldıkları 

Puanların Karşılaştırılması 

 

Çalışma Şekli 

Ölçekler 

Sürekli 
Gündüz 

n=19 

x                  ss 

 

Nöbet 

n=141 

x                    ss 

Gündüz ve icapçı 

n=20 

x             ss 

F P 

İBGÖ 3,37
b
        5,68 38,38 

a
         6,95 33,85

b
            7,10 

7,403 0,001 



 82 

MTÖ-DT 15,47
b
       6,79 20,09

a
          6,23 14,90

b
            7,29 

9,012 0,000 

MTÖ-DY 3,89
b
        2,94 6,87

a
            3,47 3,20 

b
             2,40 

15,579 0,000 

MTÖ-KB 21,89
a
      3,91  19,32

b
          4,03 22,80 

a
           4,24 

8,878 0,000 

MDA-GD 3,20         1,52 3,04 
b
           0,57 3,59  

a
            0,60 

8,018 0,000 

MDA-İd 3,36 
b
       0,65 3,24

b
            0,62 3,87

a
              0,53 

      8,971 0,000 

MDA-DD 2,96         0,48 2,75
b
            0,68 3,16

a
              0,81 

3,775 0,025 

 
  Not : Tukey HSD testine göre a ve b harfi ile gösterilen puanlar arasında anlamlı fark vardır. 

 

 4.4.8. Aylık Nöbet Sayısı 

 

            Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin aylık nöbet sayılarına göre 

ölçeklerden aldıkları puanlar Tablo 14’de verilmiştir. İşe bağlı gerginlik, 

tükenmişliğin alt boyutları ve iş doyumunun alt boyutlarının puan ortalamaları 

arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).  

 

Ayda 5 ve üzerinde nöbet tutan hemşirelerin işe bağlı gerginlik puan 

ortalaması, 3-4 nöbet tutan hemşirelerin puan ortalamasından anlamlı düzeyde 

yüksek bulunmuştur. Ayda 5 ve üzerinde nöbet tutan hemşirelerin duygusal tükenme 

puan ortalaması, 1-2 nöbet ile 3-4 nöbet tutan hemşirelerin duygusal tükenme puan 

ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Ayda  5 ve daha fazla nöbet 

tutan hemşirelerin, ayda 1-2  nöbet tutan hemşirelere göre, duyarsızlaşma puan 

ortalaması anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Ayrıca  ayda 1-2  nöbet tutan 

hemşirelerin, 2’den fazla sayıda nöbet tutan hemşirelere göre, kişisel başarı puan 

ortalaması anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 

Tablo 15: Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin Aylık Nöbet Sayısına Göre Ölçeklerden 

Aldıkları Puanların Karşılaştırılması 
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Aylık nöbet sayısı 

Ölçekler 
1-2 nöbet 

n=12 

x                      ss 

3-4 nöbet 

n=31 

x                      ss 

5 ve üzeri 

n=104 

x             ss 

F P 

İBGÖ 

34,83                8,29 34,58
b
               6,62 39,05

a
            6,29 6,897 0,001 

MTÖ-DT 14,25 
b
              7,68 17,23 

b
              6,32 20,66 

a
           5,94 8,283 0,000 

MTÖ-DY 2,83 
b
                2,98 5,71                  3,27 7,12 

a
             3,44 9,688 0,000 

MTÖ-KB 23,50
 a
               4,27 21,00 

b
              3,82 18,88

b
            4,07 9,112 0,000 

MDA-GD 3,41
 a 

                0,60 3,46
 a
                 0,63 2,99

 b
              0,52 10,371 0,000 

MDA-iD 3,70
 a
                 0,67 3,63

 a
                 0,61 3,20

 b
              0,61 8,218 0,000 

MDA-DD 2,96                   0,54 3,20 
a
                 0,79 2,67 

b
            0,62 8,139 0,000 

 

Not : Tukey HSD testine göre a ve b harfi ile gösterilen puanlar arasında anlamlı fark vardır. 

 

Hemşirelerin aylık  nöbet sayılarına göre, iş doyumunun alt boyutlarının puan 

ortalamaları arasındaki farklılıklar incelendiğinde,  ayda  4 ve daha az sayıda nöbet 

tutan hemşirelerin, 5 ve üzeri sayıda nöbet tutan hemşirelere göre, daha yüksek genel 

iş doyumu ve içsel doyum puanlarının olduğu anlaşılmıştır. Ayda 3-4 nöbet tutan 

hemşirelerin dışsal doyum puanlarının da, 5 ve daha fazla sayıda nöbet tutan 

hemşirelerden yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

4.4.9. Gündüz Bakım  Verilen Ortalama Hasta Sayısı 

 
 

            Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin, gündüz bakım verdikleri  ortalama 

hasta sayılarına göre ölçeklerden aldıkları puanlar Tablo 16’da verilmiştir.  İşe bağlı 

gerginlik, tükenmişliğin alt boyutları ve iş doyumunun alt boyutlarının  puan 

ortalamaları arasındaki farklılıklar  istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p<0.05).Gündüz çalıştığında 10 ve daha az sayıda hastaya bakım veren hemşirelerin, 

11-20 hastaya bakım veren hemşirelere göre, işe bağlı gerginlik  puan ortalaması  

anlamlı düzeyde yüksek; duygusal tükenme ve duyarsızlaşma  puan ortalaması ise 

anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Ayrıca 21 ve daha fazla sayıda hastaya bakım 

veren hemşirelerin duygusal tükenme puan ortalamasının, 11-20 hastaya bakım veren 

hemşirelerden düşük olduğu saptanmıştır.  
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 Gündüz çalıştığında 10 ve daha az sayıda hastaya bakım veren hemşirelerin, 

11-20 hastaya bakım veren hemşirelere göre kişisel başarı, genel iş doyumu, içsel ve 

dışsal doyum puan ortalamaları  anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur.  

 

Tablo 16: Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin Gündüz Bakım Verdikleri Ortalama Hasta 

Sayılarına Göre Ölçeklerden Aldıkları Puanların Karşılaştırılması 

 

 

Not : Tukey HSD testine göre a ve b harfi ile gösterilen puanlar arasında anlamlı fark vardır. 

 

Gece bakılan ortalama hasta sayısı bakımından hemşirelerin ölçek puan 

ortalamaları arasındaki faklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Ek 2 

Tablo6). 

 

4.4.10. Son 5 Yılda Değiştirilen Ünite Sayısı 

 

            Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin son 5 yılda değiştirdikleri  ünite 

sayılarına göre ölçeklerden aldıkları puanların ortalamaları incelendiğinde; sadece 

içsel doyum puan ortalamaları arasında anlamlı farka rastlanmış; 3 ve daha az sayıda 

servis değiştiren hemşirelerin, 4 ve daha fazla sayıda servis değiştiren hemşirelere 

göre daha yüksek içsel doyum puan ortalamasına sahip oldukları anlaşılmıştır. Son 5 

yılda değiştirilen servis sayısına göre, diğer ölçek puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılığa rastlanmamıştır (Ek 2 Tablo 7). 

Gündüz bakılan ortalama hasta sayısı 

Ölçekler 

0-10 Hasta 

n=12 

x                   ss 

11-20 Hasta 

n=14 

x                      ss 

21 ve üzeri 

n=30 

x             ss 

F P 

İBGÖ 38,31
a
            7,12 32,21

b
              5,37 35,97             7,65 5,385 0,005 

MTÖ-DT 19,95 
a
           6,24 12,71

b
              6,46 18,53

a
            7,03 8,172 0,000 

MTÖ-DY 6,58
a
              3,57 4,00

b
                3,57 5,13               3,38 4,729 0,010 

MTÖ-KB 19,52
b
            4,26 22,14

a 
              3,16 20,97             3,95 3,555 0,031 

MDA-GD 3,04
b
              0.55 3,70

a
                 0,67 3,28               0,59 9,595 0,000 

MDA-iD 3,25
b
              0,60 3,88 

a
                0,71 3,46               0,64 7,108 0,001 

MDA-DD 2,72
b
              0,65 3,43 

a
                0.74 3,00               0,73 8,286 0,000 
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 4.4.11. Şu anda Çalıştığı Kliniği Seçme Nedenleri 

 

         Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin şu an da 

çalıştıkları kliniği seçme nedenlerine göre ölçek puan ortalamaları  

Tablo 17’de verilmiştir. Hemşirelik Müdürlüğü ya da 

Başhemşireliğin görevlendirmesi ya da diğer nedenlerle şu anda 

çalıştığı kliniği seçenlerde, kurs / sertifika programını tamamlamak 

veya özel ilgi gibi nedenlerle seçenlere göre, işe bağlı gerginlik ile 

duygusal tükenme duyarsızlaşma puan ortalamaları düşük; kişisel 

başarı, genel, içsel ve dışsal doyum puan ortalamaları ise yüksek  

bulunmuştur.  

 

 4.4.12. Hemşirelik Mesleğini Seçme Nedenleri 

 

           Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin hemşirelik mesleğini seçme 

nedenlerine göre ölçek puan ortalamaları arasındaki farklılıklar incelendiğinde 

duygusal tükenme ve içsel doyum puan ortalamaları arasındaki farklılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Hemşirelik mesleğini sevdiği için seçenlerin 

duygusal tükenme puan ortalaması, iş bulma kolaylığı nedeniyle seçenlere göre 

anlamlı düzeyde düşük; içsel doyum puan ortalaması ise anlamlı düzeyde  yüksek 

bulunmuştur (Tablo 18). 

 

4.4.13. Hemşirelik Mesleğini Bırakma Düşüncesi 

 

 

          Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin hemşirelik mesleğini bırakma 

düşüncesinin olması ya da olmaması ile, ölçeklerden aldıkları puan ortalamaları 

incelendiğinde, sadece duygusal tükenme puan ortalamaları bakımından saptanan 

farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Hemşirelik mesleğini bırakma 
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düşüncesi olanların, bırakma düşüncesi olmayanlara göre duygusal tükenme puan 

ortalaması anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (Ek 2 Tablo 8). 
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Tablo 17: Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin Çalıştıkları Kliniği Seçme Nedenlerine Göre Ölçeklerden Aldıkları Puanların Karşılaştırılması 

Çalıştığı kliniği seçme nedenleri 

Ölçekler 

 

Nöbet 

olmaması 

n=7 

x                ss                                                                                           

 

.Görevlendiril

me 

n=100 

x                ss 

 
Ekip 

iletişimini 

beğenme 

n=23 

x                  ss 

 

Kurs –

sertifikanın 

olması 

n=8 

x               ss 

Y.Lisans 

olması 

n=2 

x                 ss 

Özel ilginin 

olması 

n=26 

x                     ss 

   Diğer 

   n=14 

x               ss 

F P 

İBGÖ 38,43      8,87 38,57 a   7,10 34,52    5,80 30,63b   6,41 45,00     2,83 35,04        4,85 39,71a      8,04 3,755 0,002 

MTÖ-DT 15,57      9,55 20,92a    6,19 16,43 b  4,64 12,75b   4,65 26,50     0,71 15,23b      6.78 21,07a      5,65 6,406 0,000 

MTÖ-DY 2,71b      2,87 6,81a      3,30 5,57       3,71 2,13a      2,53 8,00       1,41 5,35          3,45 7,57 a       3,90 6,608 0,000 

MTÖ-KB 21,89      4,23 19,03b   4,01 20,26     3,78 20,88     2.10 23,50     2,12 22,35 a     4,35 19,93        5,01 2,928 0,010 

MDA-GD 3,36       0,44 2,97b     0,55 3,35       0,58 3,76a      0,49 2,82       0,10 3,35a        0,60 2,91b        0,59 4,870 0,000 

MDA-iD 3,61        0,55 3,11b     0,58 3,26       0,60 3,91a      0,45 2,91      0,00 3,75a       0,65 3,22          0,56 6,867 0,000 

MDA-DD 2,98        0,40 2,77 b    0,67 3,02       0,61 3,53a      0,57 2,68      0,26 2,76          0,72 2.45b        0,77 2,750 0,014 
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  Not: Tukey HSD testine göre a ve b harfi ile gösterilen puanlar arasında anlamlı fark vardır. 

 

 

 

 

 
 

 

Tablo 18:  Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin Hemşirelik Mesleğini Seçme Nedenine Göre Ölçeklerden Aldıkları Puanların Karşılaştırılması  
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Not : Tukey HSD testine göre a ve b harfi ile gösterilen puanlar arasında anlamlı fark vardır.

Hemşirelik mesleğini seçme nedeni 

 
 

 

Ölçekler Hemşirelik 

mesleğini sevmek 
n=36 

 

 
x                  ss 

 

Sağlıkla ilgili 

meslek sahibi 
olmak istiyorum 

  

        n=11 
x                    ss 

 

 

İş bulma kolaylığı 

 
n=59 

x                       ss 

Lise yada 

yüksekokul 

mezunu olmak 

isteği 

 
n=5 

x                           ss 

 

Ailenin isteği 
 

          n=47 

 
x                      ss 

 

 

 Başkalarının 
önerisi 

            n=5 

 
x                          

ss 

 

Diğer 

 
 

          n=13 

 
x                    ss 

 

F p 

İBGÖ 
36,28               8,37 38,09                5,64 39,66              7,31 35,80                3,70 36,09                6,33 33,00            5,29 36,29            5,71 1,925 0,079 

MTÖ-DT
 

17,11b              6,66 17,09              7,31 21,61a              6,65 20,00               7,52 17,95                6,68 18,20            4,09 18,41            6,76 2,502 0,024 

MTÖ-DY 
5,50               3,68 6,45              4,28 6,74                3,78 6,80                  4,27 6,04                 3,71 6,00              1,41 5,71              3,02 0,470 0,830 

MTÖ-KB 
21,11                3,98 19,64             3,01 19,07                4,10 17,40                3,28 21,02                4,58 19,00            2,55 19,12            4,44 1,913 0,081 

MDA-GD 
3,29                  0,63 3,03                3,20 2,93                  0,59 3,42                  0,29 3,19                 0,53 3,39              0,46 3,12              0,72 2,036 0,063 

MDA-İD 
3,49 a                0,62 3,21                  0,48 3,11b               0,63 3,76                0,60 3,39                 0,61 3,68             0,32 3,36              0,85 2,375 0,031 

MDA-DD 
2,97               0,75 2,76                 0,56 2,66                  0,32 2,90             0,32 2,89              0,60 2,95              0,80 2,77              0,83 0,952 0,459 
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V. TARTIŞMA 

 

        Çağımızda, hemşirelere olan talep artarken hemşirelik mesleğine girme isteğinin 

azalması sonucunda, giderek büyüyeceği öngörülen ciddi bir kriz ortaya çıkmış 

durumdadır (1). Tüm dünyada etkisini hissettiren bu krize verilebilecek en güncel 

örneklerden biri, ülkemizde Üniversite Giriş Sınavı adaylarının tercihlerinde hemşirelik 

eğitimi veren okul ve yüksek okullara en alt sıralarda yer vermeleri ya da hemşire 

olmak idealine sahip olmaksızın, yalnızca herhangi bir işe girme yolu olarak görerek 

tercihleri arasına almaları verilebilir (78). Hemşirelik mesleğinin çekiciliğinin 

azalmasından dolayı ortaya çıkan yetişmiş hemşire açığı olarak nitelenen bu krizin son 

bulması için ivedilikle çözümler geliştirilmesine ihtiyaç olup, çözüm konusunda öncü 

olma görevinin mesleğin sahipleri tarafından üstlenilmesi gerekmektedir. 

Araştırmamız, bu düşünce ve sorumluluk bilincinden yola çıkılarak tasarlanmıştır. 

 

  Son yıllarda, hemşirelik mesleğinin giderek daha az tercih edilir olmasında rol 

oynayan etkenler arasında, işle bağlantılı stres ve tükenmişliğin yüksek düzeyde 

yaşandığı, işten duyulan doyumun ise düşük olmasına neden olan sorunların sık 

görüldüğü bir meslek olması üzerinde daha çok durulmaya başlanmıştır (2,11). 

Hemşireliğin yeniden çekici hale getirilmesi ve hakkettiği saygıyı görmesini sağlamak 

için, işle ilgili stres, tükenmişlik ve doyumu belirleyen etmenlerin daha iyi 

anlaşılmasının gereği daha fazla duyulmaya  başlanmıştır. Farklı hemşire gruplarının 

işle ilgili stres, tükenmişlik ve doyum bakımından özelliklerini incelemek, söz konusu 

etmenlerin aydınlatılmasına katkıda bulunabilecek bir yoldur. 

 

  İngilizce kaynaklarda ‘specialist nursing’ olarak ifade edilen, belirli bir konu 

ya da alanda özelleşmiş eğitim ve deneyim kazanarak uzmanlaşmayı içeren 

‘uzmanlaşmış hemşirelik’, mesleğin yeniden çekici hale gelmesini sağlayabilecek bir 

kavram ve yaklaşımdır. Uzmanlaşmış hemşireliğin en erken ortaya çıkan ve en fazla 

gelişme gösteren örneklerinden biri, Diyaliz Hemşireliğidir. Diğer hemşirelere kıyasla 

farklı eğitim ve deneyim edinmek ve daha özerk olarak sorumluluk almak gibi olanak 
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ve avantajlara sahip olan Diyaliz Hemşirelerinin işle bağlantılı stres, tükenmişlik ve 

doyum bakımından daha olumlu özellikler göstermesi beklenebilir (14).   

  Karşıt olarak, kronik hastalığı olup ölüm beklentisi olan hastalarla yoğun 

biçimde temas etmeleri gibi sorunlar, Diyaliz Hemşirelerinin işle bağlantılı stres, 

tükenmişlik ve doyum bakımından daha olumsuz özellikler göstermelerine yol açabilir 

(14,15). Kısacası, Diyaliz Hemşireliği işle bağlantılı stres, tükenmişlik ve doyum 

düzeylerini hem olumlu, hem de olumsuz etkileyebilecek yönlere sahiptir.  

  

Bu çalışma, Diyaliz Hemşirelerinin işle bağlantılı stres, tükenmişlik ve doyum 

düzeylerinin diğer hemşirelerden farklı olabileceği varsayımını test etmek; farklılık 

bulunursa, farka katkıda bulunabilecek etmenleri incelemek ve işle ilgili bu üç özelliğin 

aralarındaki ilişkileri ortaya çıkarmak için planlanmıştır. Antalya ilinde çalışan Diyaliz 

Hemşirelerinin, kendileriyle aynı kurumlarda çalışan hemşirelerden oluşan iki farklı 

kontrol grubu ile karşılaştırıldığı bu kontrollü ve kesitsel gözlem çalışması toplam 180 

hemşire örnekleminde gerçekleştirilmiştir. 

 

Bildiğimiz kadarıyla, Diyaliz Hemşirelerinin, işle ilgili stres, tükenmişlik ve 

doyum etkenlerinin üçü birden ele alınarak, başka hemşire gruplarıyla 

karşılaştırıldıkları ilk araştırma olan çalışmamızın en önemli bulgusu, Antalya 

ilinde çalışan Diyaliz Hemşirelerinin, kurumlarındaki Yoğun Bakım ve Servis 

Hemşirelerine kıyasla, işle bağlantılı stres, tükenmişlik ve doyum bakımından 

istatistiksel olarak önemli ölçüde ve olumlu anlamda farklı bulunmuş olmalarıdır. 

Bu sonuç, araştırmamızın amaçlarından biri olan Diyaliz hemşirelerinin işle ilgili 

stres, tükenmişlik ve doyum düzeylerinin farklı olabileceği hipotezini 

doğrulamamız anlamına gelmektedir. 

 

Diyaliz Hemşirelerinin, Yoğun Bakım ve Servis Hemşirelerine göre, işe bağlı 

gerginlik, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puan ortalamaları anlamlı düzeyde 

düşük; kişisel başarı, genel ve içsel iş doyumu puan ortalamaları ise anlamlı düzeyde 

yüksek olarak saptanmıştır. Yoğun Bakım Hemşirelerine göre Diyaliz Hemşirelerinin 

dışsal iş doyumu puanlarının ortalaması da daha yüksek bulunmuştur. Diyaliz 

Hemşirelerinin, uzun saatler boyu çalışan ve en kötü durumdaki hastalara bakan 
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Yoğun Bakım Hemşirelerine kıyasla olduğu gibi, deneklerin görev aldıkları 

hastanelerin en tercih edilen servislerinde çalışan hemşirelere kıyasla da önemli 

ölçüde farklı bulunmaları, işle bağlantılı stres, tükenmişlik ve doyum bakımından 

daha iyi durumda olduklarını düşündürmektedir.  

Araştırmamızın kaygı veren önemli bir bulgusu, deneklerin tümünün işle ilgili 

ölçeklerdeki puanlarının ortalama değerlerinin, hemşirelerde orta düzey ve üzerinde 

gerginlik ve tükenmişlik ile, düşük düzeyde iş doyumunun varlığına işaret etmesidir.  

 

Hemşirelerin  tümünün işe bağlı gerginlikle puan ortalamaları 37.34 olup, 

orta düzeyde işe bağlı gerginlik yaşadıklarını yansıtmaktadır (33). Bulgumuz, Tel 

ve arkadaşlarının sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarındaki stresini ve baş etme 

durumlarını inceleyen, hemşirelerin işe bağlı gerginlik puan ortalamalarının diğer 

sağlık çalışanlarından daha yüksek olduğunu ve orta düzeyde gerginlik 

yaşadıklarına işaret ettiğini tespit eden çalışmalarıyla uyumludur (17).  

 

Aslan ve arkadaşları da, işe bağlı gerginlik ölçeğinin ülkemizdeki geçerlilik 

ve güvenirliliğini belirlemek için yaptıkları çalışmada, en yüksek işe bağlı 

gerginlik puanının pratisyen hekimlerde olup, onları hemşirelerin takip ettiğini 

bularak, sonuçlarının konuyla ilgili diğer yurtiçi ve yurtdışı çalışmalara 

benzerliğini vurgulamıştır (33). Sever de, hemşirelerde genel iş stresinin, orta 

düzeyden daha yüksek olduğunu belirtmiştir (9). Kallialth ve Moriss de 

hemşirelikte mesleki stres seviyesinin artmakta olduğunu belirtmişlerdir (38).   
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Tüm deneklerimizin ortalama puanları duygusal tükenme için 19.03, 

duyarsızlaşma için 6.14, kişisel başarı algısı için 19.98 bulunmuş olup, orta 

düzeyden yüksek düzeye kayan derecede duygusal tükenme, orta düzeyde 

duyarsızlaşma ve orta düzeyden düşük düzeye kayan derecede kişisel başarı algısı 

yaşadıklarını yansıtmaktadır (43). Bu bulgumuz önceki araştırma verilerinin pek 

çoğu ile uyum içindedir. Kavla, 1998 yılında ülkemizde yaptığı çalışmada, 

hemşirelerin ortalama puanlarını duygusal tükenme için 16.16, duyarsızlaşma için 

5.7 ve kişisel başarı için 21.59 olarak bulmuştur (43). Gözüm de, koruyucu sağlık 

hizmetlerinde çalışan hemşirelerin duygusal tükenme ve kişisel başarı algısı 

düzeylerini ‘orta’ seviyede olarak tespit etmiştir (42).  

Hemşirelerde orta düzeyde duyarsızlaşma bulguları saptamamıza karşılık, 

Gözüm’ün sözü geçen çalışmasında düşük düzeyde duyarsızlaşma bulgularına 

rastlamış olması ise, iki çalışmanın denekleri arasında yapılan işin ve hizmet 

verilen bireylerin özellikleri bakımından farklar olmasından kaynaklanmış 

olabilir. Diyaliz, Yoğun Bakım ve Servis hemşireleri, hastanede ve daha fazla 

bakım gerektiren hastalara baktıkları için, genelde ayaktan gelen ve daha iyi 

durumda olan hastalara bakan hemşirelere göre daha fazla duyarsızlaşma riski 

taşıyor olabilirler. 

 

Ülkemiz dışında yapılmış çalışmalarda da hemşirelerin tükenmişlik ve 

tükenmişliğin alt boyutu olan duyarsızlaşma bakımından taşıdığı risk 

vurgulanmıştır. Örneğin Lewis, aşırı iş yükü ve stresinin tükenmişliğin temel 

nedeni olduğunu belirtmiştir (15). Demuroti ve arkadaşları da hastalarla iletişim 

kurma zorluğunun, zaman baskısının, düşük ücretin ve işleriyle ilgili kararlara 
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katılamamalarının hemşirelerde tükenme ve işten ayrılma nedenleri arasında yer 

aldığını belirtmiştir (47).  

 

Araştırmamızda hemşirelerin işle ilgili doyum puanlarının ortalamaları 

genel doyum için 3.12, içsel doyum için 3.33 ve dışsal doyum için 2.82 bulunmuş 

olup; genel doyum puanları nötr düzeyde, içsel doyum puanları orta düzeyden 

yüksek düzeye doğru kayan derecede ve dışsal doyum puanları ise orta düzeyden 

düşük düzeye doğru kayan derecede doyumu yansıtmaktadır (9). Bu bulgular, 

hemşirelerin yaptıkları işten doyum sağladıkları, ancak işin yapıldığı ortamdan 

yeterli doyum sağlayamadıkları yönünde yorumlanabilir. Engin de, çalışmamızın 

verileriyle uyumlu bir sonuca varmış ve hemşirelerde en yüksek iş doyumunun 

işin kendinden sağlandığını belirtmiştir (57).  

 

Araştırmamızda hemşirelerin genel olarak işlerinden aldıkları doyumun 

yüksek olmadığının ortaya çıkmış olması, hemşireliğin geleceği açısından 

düşündürücü bir bulgudur ve önceki araştırma verilerini doğrular niteliktedir. 

Örneğin Kavla’nın ve Vara’nın sonuçlarıyla bulgularımız paralellik 

göstermektedir (43,59). Erşan da, ülkemizde yaptığı araştırma sonucunda 

hemşirelerin yalnızca % 19.4’ünün yaptıkları işten doyum sağladıklarını tespit 

etmiştir (48). Ancak, Aydın ve Kutlu hemşirelerin genel iş doyumunu nötr 

düzeyden yüksek düzeye doğru kayan derecede bulmuştur (56); bu farklılık 

çalışmalarında denek olan hemşirelerin seçilmiş grupların üyeleri olmayıp, 

Kocaeli il merkezindeki dört hastanede en az 1 yıldır çalışan hemşireleri 
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kapsamasından kaynaklanmış olabilir.  Diyaliz, Yoğun Bakım ve Servis 

Hemşirelerinin, diğer hemşirelere kıyasla iş yeri koşullarından daha az memnun 

olmaları akla gelebileceği gibi, daha yüksek beklentilerinin olması da söz konusu 

olabilir. 

 

   Genel olarak bakıldığında, araştırmamız ve önceki çalışmalar, ülkemizde hemşirelerin 

işle ilgili doyumunu arttıracak tedbirlerin süratle geliştirilmesi gerektiğini ortaya 

koymuş bulunmaktadır. Bu anlamda en önemli gereksinim, çalışmamızda en düşük 

olarak saptanan dışsal doyumu belirleyen iş koşullarının iyileştirilmesi gibi 

görünmektedir. 

Hemşirelerin işlerini yaptıkları ortamla ilgili doyumları, dışsal doyumu 

etkilediği daha önce gösterilmiş olan etkenlerde yapılacak iyileştirmelerle 

arttırılabilir. Söz konusu etkenlerin en önemlileri, kurum politikaları, yönetici, 

yöneticilerle çalışanlarla arasında iletişim, ekip-içi uyum, çalışma koşulları ve 

emeğe uygun ücret olarak kabul edilmektedir (50). Ayrıca, toplumda hemşireliğin 

imajının, mesleğin hak ettiği şekilde olmaması ve yeterli saygıyı görmemesi de iş 

doyumunu olumsuz olarak etkileyen faktörler arasında sayılmaktadır (48,61).  

 

Özetleyecek olursak, araştırma bulgularımız, Antalya ilinde üç ayrı 

hastanede çalışan hemşirelerde orta düzey ve üzerinde gerginlik ve tükenmişlik 

ile, düşük düzeyde iş doyumunun olduğunu yansıtmakta ve önceki araştırma 

verileriyle genel olarak benzerlik göstermektedir. Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi 

Hemşirelerini, kurumlarında çalışan Yoğun Bakım ve Servis Hemşirelerine 

kıyasla, işle bağlantılı stres, tükenmişlik ve doyum bakımından olumlu anlamda 

farklı bulmuş olmamız ise, hem bu üç özelliğin ilk defa Diyaliz Hemşirelerini 
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ilgilendiren karşılaştırmalı bir çalışmada birlikte ele alınmış olmaları nedeniyle, 

hem de farklılıkların bağlantılı olabileceği faktörlere ilişkin analizlerimizin önemli 

sonuçları nedeniyle, değerli bir bulgudur. 

Literatüre bakıldığında, Diyaliz Hemşirelerini çalışmamızın ilgi alanına 

giren özellikler bakımından karşılaştırmalı olarak ele alan çok az sayıda çalışma 

olduğu anlaşılmaktadır.  

Örnek bir çalışmada, Hipwell ve arkadaşları, dört ayrı üniteyi 

karşılaştırmış ve en az stres yaşayan grubun Nefroloji Hemşireleri, en yüksek 

stres yaşayan hemşirelerin ise Yoğun Bakım Hemşireleri olduğunu belirtmiş ve 

Yoğun Bakım Hemşirelerinde uygulamalardan doğan belirsizlik ile, doktorlarla 

çatışmanın en önemli stres kaynakları olduğuna işaret etmiştir (18).  

 

Araştırmamızın önemli diğer bulgusu, Yoğun Bakım Hemşirelerinin işle 

bağlantılı stresi en yüksek düzeyde duyumsayan, işle ilgili başarı algısı ve doyumu ise 

en düşük düzeydeki denek grubunu oluşturmaları olmuştur. Hipwell ve arkadaşları ile 

Akbal ve arkadaşlarının (79) yaptıkları araştırmalarla benzerlik taşıyan bu bulgu, 

Yoğun Bakım Hemşireliğinin içerdiği yüksek yıpranma riskini göstermekte ve iş 

koşullarının en süratli iyileştirilmesi gereken hemşirelik alanı olduklarını 

düşündürmektedir. Araştırmamızda, Diyaliz Hemşirelerinin işle bağlantılı stres, 

tükenmişlik ve doyum bakımından en iyi; Yoğun Bakım Hemşirelerinin ise en kötü 

durumda bulunmuş olmalarının olası nedenlerini aydınlatmak amacıyla yaptığımız 

istatistiksel analizlerin sonuçları da araştırmamızın önem taşıyan bulguları yer 

almaktadır. Analizlerimiz, hemşirelerde işle bağlantılı stres, tükenmişlik ve doyum 

düzeylerini etkileyen faktörlerin, aşağıdakiler olduğunu göstermiştir:  
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1)YAŞ 

         

Çalışmamızda yaş ile, işe bağlı stres puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki 

olmamakla birlikte, en yüksek gerginliğin 26-32 yaş grubunda olduğu, en düşük 

gerginliğin ise 33-39 yaş grubunda olduğu saptanmıştır. Aslan ve arkadaşları da  

(32,33) yaptıkları iki ayrı çalışmada yaş arttıkça işe bağlı stresin azaldığını belirtmiştir. 

Sever’in 26-32 yaş grubu hemşirelerde iş stresinin daha yüksek olduğu yönündeki 

saptamaları da bulgularımıza benzerdir (9). Tel ve arkadaşları(17) ise, yaş ile işe bağlı 

stres arasında anlamlı ilişki olmadığını tespit etmişlerdir. Eldeki verilerden hareketle, 

hemşirelikte yaşın iş stresini doğrudan etkilemediği; ancak yaş arttıkça, meslekte 

kalmayı seçen hemşirelerde iş stresinde azalma olduğu düşünülebilir. Daha genç ve iş 

yaşamlarının başında olan hemşirelerin işle ilgili beklentilerinin daha yüksek olması, 

eğitimleri sırasında öğrendiklerini iş yaşamlarında uygulayamamalarından kaynaklanan 

düş kırıklıkları yaşamaları ve genç oldukları için yöneticiler tarafından daha yoğun 

birimlerde çalıştırılmaları gibi etkenler, iş stresini daha fazla duymalarında rol 

oynayabilir. 

 

Araştırmamızda, yaşın, stres dışındaki diğer tüm işle bağlantılı ölçek 

puanlarında anlamlı farklılıklara neden olduğu anlaşılmıştır. Çalışmamızda, 32 yaş 

ve altındaki hemşirelerin, 33-39 yaş grubundaki hemşirelere göre, duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma puan ortalamalarının daha yüksek olduğu; kişisel başarı algısı puan 

ortalamasının  40 yaş ve üstünde anlamlı düzeyde artış gösterdiği; 26- 32 yaş grubunda 

genel, içsel ve dışsal doyumun en düşük olduğu; 25 yaş ve altında da işin yapıldığı 

ortamın özelliklerinden sağlanan dışsal doyumun anlamlı düzeyde düştüğü 

görülmüştür. Verilerimizden hareketle, hemşirelerde genç yaşlarda duygusal 

tükenme ve duyarsızlaşmanın daha yüksek düzeyde yaşandığı, kişisel başarı ve iş 

doyumunun da anlamlı düzeyde düşük olduğu söylenebilir. Verilerimiz, önceki 

araştırma sonuçlarıyla genelde uyumludur.  

 

Muthny (14), hemşirelerde iş doyumunun yaşla ilgili olup; yaş arttıkça iş 

doyumunun arttığını bildirmiş; Bartholomeyczik ve arkadaşları (30) da, 20-24 yaş 
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arasındaki hemşirelerin işlerinde daha doyumsuz olduklarını belirtmiştir. Yaşın işle 

ilgili tükenme ve doyum üzerindeki etkisi, hemşirelik mesleğiyle sınırlı 

görünmemektedir. Örneğin Maslach ve arkadaşları, değişik meslek gruplarını 

ilgilendiren çalışmaları sonucunda, tükenmişlikte en önemli etkenin yaş olduğunu; 

gençlerde, 30-40 yaşındakilere göre tükenmişliğin daha fazla olduğunu açıklamışlardır 

(39). Dolunay da, öğretmenlerle ilgili olarak yaptığı çalışmada, yaş artıkça duygusal 

tükenme ve duyarsızlaşmanın azaldığını ve kişisel başarı duygusunun arttığını 

belirtmiştir (80). Araştırmamızın bulgularının literatürle desteklenmesi, genç yaştaki 

hemşirelerin duyumsadıkları tükenme ve düşük başarı algısı sorunlarının hafife 

alınmaması gerektiğini; en kısa zamanda konuya daha fazla eğilen ve çözüm üretmeyi 

hedefleyen çalışmalara ihtiyaç olduğunu; örneğin daha fazla meslek-içi eğitim ve 

dayanışma çalışmaları ile desteklenmelerinin etkisinin araştırılmasının yararlı 

olabileceğini düşündürmüştür.   

2) ÇALIŞILAN KURUM 

 

  Araştırmamızda, hemşirelerin çalıştıkları hastanelere göre işe bağlı gerginlik 

puan ortalamaları arasında fark bulunmamakla birlikte, Akdeniz Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi’nde çalışan hemşirelerde duygusal tükenme ve iş doyumu 

bakımından ilginç bir olumsuzluk saptanmıştır. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 

çalışan hemşirelerin, Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşirelere göre, daha 

yüksek duygusal tükenme puanı ile, daha düşük genel ve içsel doyum 

puanlarına sahip oldukları izlenmiştir. Bu farklılıkların kurumsal faktörlerden 

kaynaklandığı akla gelebilir. Örneğin Üniversite Hastanesi ortamında hemşirelerin, 

Devlet Hastanesi’ne göre daha fazla rekabetle karşılaştığı; daha fazla sayıda ve daha 

kötü durumdaki hastalara bakmak zorunda olduğu; daha yüksek iş performansı 

göstermek zorunda kaldığı gibi farklılıklar düşünülebilir.  

 

Ancak, Kavla’nın (43) aynı hastanelerde 1998’de yaptığı çalışmanın 

sonuçlarına bakıldığında, bizim çalışmamıza göre önemli farklar bulunduğu 

görülmüş ve 6 yıl içinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 

çalışan hemşirelerin tükenme düzeylerinde artış ile, iş doyumlarında düşüş 

olduğu anlaşılmıştır.  
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 Üzerinde düşünülmesi gereken bu olumsuz değişim, Akdeniz Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, söz konusu dönem içinde asgari ücretle çalıştırılan 

hemşire sayısındaki artışa karşılık, Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları ile birlikte 

hemşirelerin artan iş yükleri ve sorumlulukları nedeniyle yaşadıkları tükenme artışı 

ve doyum azalışı ile ilgili olabilir. 

 

   3) HEMŞİRE OLARAK ÇALIŞMA YILI 
 

        Araştırmamızda, hemşirelerin meslekte çalışma yıllarına göre, işe bağlı 

stres, tükenmişlik ve içsel doyum puan ortalamaları arasında anlamlı 

farklılıkların ortaya çıktığı görülmüştür. 

  Meslekte ilk 10 yılda işe bağlı gerginliğin, duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşmanın en fazla, kişisel başarı ve yapılan işin niteliğinden sağlanan içsel 

doyumunun ise en düşük olduğu gözlenmiştir.  

 

Önceki araştırmaların sonuçları da bulgularımızı destekler niteliktedir. 

Aksayan da (50) hemşirelerin meslekte geçirdikleri süre arttıkça iş doyumlarının 

arttığını; Aslan ve arkadaşları (32) ise, işe bağlı gerginlik ve tükenmişliğin mesleğin 

ilk yıllarında daha fazla olup, meslekte çalışma süresinin fazla olmasının iş 

doyumunu ve kişisel başarıyı olumlu yönde etkilediğini saptamıştır. Maslach ve 

arkadaşları hemşirelik dışındaki diğer mesleklerde de mesleğin ilk yıllarında işe bağlı 

stres ve tükenmişliğin daha fazla olduğunu belirtmiştir (39). Sonuç olarak, 

verilerimizden ve literatürdeki bulgulardan hareketle mesleki deneyimim artmasının 

işle ilgili stres ve tükenmişlik yaşanmasını azaltacağı ve iş doyumunu artıracağı 

söylenebilir. 

 

4) ORTALAMA HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 

 

Çalışmamızda, ortalama haftalık çalışma süresinin, hemşirelerin kişisel 

başarı algıları ile, genel, içsel ve dışsal iş doyumu düzeyleri üzerinde anlamlı 

farklara neden olduğu saptanmıştır. Haftada 49-56 saat çalışan hemşirelerin, 
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kişisel başarı, içsel ve dışsal doyum puanları, 40-48 saat çalışan hemşirelerden 

anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. Dolayısıyla, haftada 48 saat üstünde çalışan 

hemşirelerde kişisel başarı algısının, işten sağlanan genel doyumun ve işin niteliği ile 

işin yapıldığı ortamdan sağlanan doyumun düştüğü söylenebilir.  

Çalışma bulgularımız, önceki araştırmacıların bildirdiği sonuçları destekler 

niteliktedir. Örneğin Demir, haftalık 71 saat ve üzerinde çalışan hemşirelerde kişisel 

başarı duygusunun düşük olduğunu belirtmiştir (81). Kavla (43) 57 saat ve üzerinde 

çalışan hemşirelerin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanlarını anlamlı düzeyde 

yüksek bulmuş; 40-48 saat çalışan hemşirelerin, daha fazla çalışan hemşirelere göre 

daha yüksek kişisel başarı algısı puanlarına sahip olduklarını saptamıştır. Sever, 

haftalık çalışma saatinin hemşirelerde iş stresi, genel iş doyumu, duygusal tükenme 

ve duyarsızlaşma puan ortalamalarını etkilediğini belirtmiştir (9). 

Yılmazmış, çalışma süresinin iş doyumunu etkilediğini belirtmiştir (44). 

Bartholomeyczik ve arkadaşları uzun saatler boyu çalışmanın hemşirelerde iş stresini 

arttırdığını ve iş doyumsuzluğuna neden olduğunu desteklemiştir (30). Sonuç olarak, 

verilerimizin ve önceki araştırma bulgularının ışığında, haftada 48 saati aşmayacak 

şekilde yapılacak çalışma programlarının hemşirelikte tükenmişliği ve işle ilgili 

doyumsuzluğu önlemekte etkili olabileceği düşünülebilir. 

 

5) ÇALIŞMA ŞEKLİ 

 

       Araştırmamızda hemşirelerin çalışma şekillerine göre işe bağlı gerginlik, 

tükenmişlik ve iş doyum düzeylerinin anlamlı farklılıklar gösterdiği 

saptanmıştır. Nöbet tutarak ve vardiya sistemi içinde çalışan hemşirelerin, iş 

stresi, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanları, yalnızca gündüz veya 

gündüz icapçı olarak çalışan hemşirelere göre anlamlı düzeyde yüksek; kişisel  

başarı, genel, içsel ve dışsal iş doyumu puanları ise düşük bulunmuştur.  

 

      Daha önceki çalışmaların sonuçları genelde çalışmamızdakine benzerdir. 

Sever, nöbet şeklinde ve gece çalışmanın hemşirelerde iş stresini, duygusal tükenme 

ve duyarsızlaşmayı arttırıp iş doyumunu düşürdüğünü bildirmiştir (9). Yılmazmış, 

sürekli gündüz çalışan hemşirelerin, hem gündüz, hem de gece çalışanlara göre daha 

fazla iş doyumu duyduklarını belirtmiştir (44). Bartholomeyczik ve arkadaşları da 
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gece çalışmanın hemşirelerde iş stresini ve iş doyumsuzluğunu arttırdığını; gece 

çalışma arkadaşlarından ayrı çalışan hemşirelerde yalnızlık duygusunun olumsuz 

etkilerinin ortaya çıktığını duyurmuştur. (30). Literatür verileriyle desteklenen 

bulgularımız, hemşirelerde vardiya sistemi içinde ve/veya gece çalışmak zorunda 

olmanın, iş stresi ve tükenmeyi arttıran, iş doyumunu azaltan önemli bir etken 

olduğunu  düşündürmektedir. 

 

6) AYLIK NÖBET SAYISI 

 

Araştırmamız sonunda, aylık nöbet sayısının işle ilgili gerginlik, tükenme 

ve doyum düzeylerini etkilediği görülmüştür.  

Ayda 5 ve daha fazla sayıda nöbet tutan hemşirelerin, daha az sayıda 

nöbet tutan hemşirelere göre, işe bağlı gerginlik, duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksek, kişisel başarı, genel, 

içsel ve dışsal iş doyumu puan ortalamaları ise anlamlı düzeyde düşük 

bulunmuştur.        

 

  Alimoğlu ve Dönme (82), Aslan ve arkadaşlarının (33) ve Sever’in (9), nöbet 

sistemi içinde çalışmanın ve sık nöbet tutmanın hemşirelerde işe bağlı stres, duygusal 

tükenme ve duyarsızlığı arttırırken, kişisel başarı ve iş doyumunu düşürdüğü 

yönündeki saptamaları, araştırmamızın bulgularını destekler yöndedir. Aksayan da, 

gece çalışmanın ve artan nöbet sayısının hemşirelerin iş doyumunu azaltıcı etkisini 

vurgulamıştır (50). Görgülü (83), sık nöbet tutmanın hemşirelerde endişe düzeyinin 

artmasına neden olduğunu bildirmiş; Bartholomeyczik ve arkadaşları, hemşirelerin 

nöbet sonrasında yaşadıkları yüksek düzeydeki fiziksel ve zihinsel gerilimin iş 

doyumunda azalmaya neden olduğunu belirtmiştir (30). Aydın ve Kutlu da, vardiya 

şeklinde çalışmanın hemşirelerin iş doyumunu azalttığını belirtmiştir (56).  

   

Hemşirelerin gece ve sık nöbet tutarak çalışmalarının olumsuz etkisinin stres, 

tükenmişlik ve iş doyumsuzluğu ile sınırlı olmayıp, fiziksel sağlıklarını da 

etkileyecek kadar güçlü olabileceğine dair önemli bir örnek, Akbal ve arkadaşları 

tarafından, Yoğun Bakım Hemşireliği konusunda yapılan çalışma olup, 12 saatlik 
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nöbetlerin ve vardiyalı çalışmanın hemşirelerde stresin yanı sıra, kilo kaybına da 

neden olduğunu ortaya çıkarmıştır (80).  

 

Hemşirelerde işle ilgili stres, tükenmişlik ve doyumsuzluğa neden olmakla 

kalmayıp, fiziksel sağlıklarını bozabilecek etkilere sahip olan vardiya sisteminin 

tamamen kaldırılması, hastaneden yatan hastalara bakım veren kurumlar için 

mümkün değildir. Ancak, çalışanların erken dönemlerden itibaren tükenmişlik 

duyarak, işi bırakmaya yönelmeleri de kurumlarda hizmetin devamını aynı derecede 

engelleyeceğinden, yöneticilerin çalışanlardan en fazla verimi, en az tükenmişlikle 

alabilecekleri sistemi geliştirmeleri gereklidir.  

 

Araştırmamızın verileri, önceki araştırma bulgularının ışığında 

yorumlandığında, vardiya sistemi ve gece çalışmanın şart olduğu kurumlarda 

hemşireler için en ideal çalışma düzeninin, aylık nöbet sayısının beşi geçmeyeceği 

bir program şeklinde olabileceğini akla getirmektedir.  

 

7) GÜNDÜZ BAKIM VERİLEN HASTA SAYISI 

 

Araştırmamızda,  hemşirelerin gündüz bakım verdikleri hasta sayısının, 

işe bağlı stres, tükenmişlik ve doyum düzeylerinde anlamlı farklılıklara neden 

olduğu saptanmıştır. Bakım verdikleri hasta sayısı 10 ve daha az olan 

hemşirelerin, işe bağlı gerginlik, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puan 

ortalamalarının yüksek; kişisel başarı, genel iş doyumu içsel ve dışsal 

doyumlarının düşük olduğu görülmüştür.  

 

Konuyla ilgili önceki çalışma bulgularına bakıldığında, bizim bulgularımızla 

bazı açılardan çelişkili oldukları görülmektedir. Örneğin, Yılmazmış, yirmiden az 

hastaya bakım veren hemşirelerin iş doyum puanlarının yirmiden fazla hastaya 

bakım verenlere göre daha yüksek olduğunu saptamıştır (44). Sever ise hemşirelerin 

bakım verdikleri hasta sayısının işle ilgili stresi, tükenmişlik ve doyum düzeylerini 

etkilemediğini belirtmiştir (9). Bartholomeyczik ve arkadaşları (30), Erşan (48) ve 

Demir (81) de hemşirelerin bakım verdikleri hasta sayısının iş doyumlarına etkide 



 151 

bulunmadığını bildirmişlerdir. Bu çelişkinin nedeni, Araştırmamızda günde 10 ve 

daha az sayıda bakan hemşirelerin önemli kısmını oluşturan Yoğun Bakım 

Hemşirelerinin işe bağlı stres, tükenmişlik ve doyum düzeylerinin, diğer hemşirelere 

kıyasla gösterdiği olumsuz farklılık olduğu düşünülmüştür. Yoğun Bakım 

Hemşirelerinin tamamına yakınının 10 ve daha az sayıda hastaya bakım vermelerine 

karşılık, hastalarının diğer hastalara kıyasla daha fazla bakıma ihtiyaçlarının 

olmasından dolayı iş yüklerinin artmasının işle bağlantılı stres ve tükenmişlik 

düzeylerinin artmasına, doyum düzeylerinin ise azalmasına neden olduğu akla 

gelmiştir. Verilerimizden elde edilen sonuçlar doğrultusunda, hemşirelikte işle ilgili 

stres, tükenmişlik ve doyum açısından, bakım verilen hasta sayısından daha da 

önemli olan etkenin, hastaların özellikleri ve hemşirelik bakımına duydukları 

gereksinimin boyutu olduğu söylenebilir. 

 

8) SON 5 YILDA DEĞİŞTİRİLEN ÜNİTE SAYISI 

 

  Çalışmamızda hemşirelerin son 5 yılda değiştirdikleri ünite sayısının, 

yapılan işin niteliğinden sağladıkları doyumu gösteren içsel doyum üzerinde 

etkili olduğu saptanmıştır. Son 5 yılda üç ve daha az sayıda servis 

değiştirenlerin içsel doyumunun, dörtten fazla ünite değiştirenlerden daha 

yüksek olduğu anlaşılmıştır. Son 5 yılda değiştirilen ünite sayısının, işle 

bağlantılı stres ve tükenmişliği etkilemediği görülmüştür. 

 

Önceki araştırmaların sonuçları bulgularımızı kısmen desteklemektedir. 

Gözüm (42) de çalışılan birimdeki hizmet süresinin hemşirelerin tükenmişlik 

düzeyini etkilemediğini belirtmiştir. Sever, hemşirelerin çalıştıkları ünitedeki görev 

süresinin iş stresi, tükenmişlik ve doyum düzeyleri üzerinde etkisinin olmadığını 

göstermiştir (9).  

 

Daha önce yapılmış çalışmalarla karşılaştırıldığında, araştırmamızda, 

çalışılan birimin sık değiştirilmesinin hemşirelerde işle bağlantılı stres, 

tükenmişlik ve doyumu nasıl etkileyebileceğini aydınlatmaya yönelik doğrudan 

soruların ilk kez sorulduğu ortaya çıkmıştır. Sonuçlarımız, hemşireler açısından 
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sık ünite değişikliği olmasının, özellikle 5 yıl içinde 4 ve daha fazla sayıda farklı 

ünitelerde çalışmak zorunda kalmanın işle bağlantılı stres ve tükenmişliği 

etkilemese de, iş doyumunu olumsuz anlamda etkilediğini göstermiştir. 

 

Sık sık değişiklik olmaksızın bir ünitede çalışma olanağı bulmanın işle ilgili 

doyumu arttırabilmesinin olası nedenleri arasında, hemşirelerin ünitelerinde yatan 

hastaların gereksinmelerini daha iyi daha saptayabilmeleri, ünitelerinin önemli bir 

öğesi oldukları konusunda bilinçlenebilmeleri,  sorumluluk duygularının artması, 

ekip arkadaşları tarafından daha iyi tanınıp benimsenmeleri ile yükselme ve terfi 

olanaklarını daha fazla bulmaları düşünülebilir.  

 

Verilerimizden hareketle, hemşirelerin çok sık ünite değişikliği yapılmaksızın 

çalışmalarına olanak tanınması halinde işlerinden duyacakları doyumun artması 

yönünde adım atılacağı söylenebilir.  

 

 

9) ŞU ANDA ÇALIŞTIKLARI KLİNİĞİ SEÇME NEDENLERİ 
 

Araştırmamızda, hemşirelerin şu anda çalıştıkları kliniği seçme 

nedenlerine göre, iş bağlı stres, tükenmişlik ve doyum düzeylerinin anlamlı 

farklılıklar gösterdiği bulunmuştur. Şu anda çalıştığı kliniği kendi isteği ile 

seçenlerin, görevlendirme ile gelenlere göre, işe bağlı gerginlik, duygusal 

tükenme ve duyarsızlaşma puan ortalamalarının daha düşük; kişisel başarı, 

içsel ve dışsal iş doyumu puan ortalamalarının ise daha yüksek bulunmuştur. 

Çalıştığı üniteyi kendi seçen hemşirelerin gerekçelerine bakıldığında, en sık 

belirtilen gerekçelerin, seçtikleri ünitede çalışmalarını uygun kılacak şekilde 

kurs ya da sertifika programını bitirmiş olmak, üniteye özel ilgi duymak ve 

oradaki ekip iletişimini beğenmek olduğu anlaşılmıştır.  

 

Verilerimiz önceki araştırma bulgularına yakındır. Örneğin Aksayan da 

çalıştığı iş yerini kendi seçen hemşirelerin iş doyumunun daha yüksek olduğunu 

saptamıştır (50).  Sever, çalıştığı bölümde kendi isteğiyle görev almamış olan 
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hemşirelerin genel iş stresi, duygusal tükenme ve duyarsızlaşmalarının daha fazla; 

genel iş doyumlarının ise daha az olduğunu belirtmiştir (9).   

 

 Literatür verileri ile çalışmamızın sonuçlarından hareketle, hemşirelerin 

çalışacakları üniteyi seçmek hakkında söz sahibi olmalarının, ilgi ve eğitimlerine 

uygun ünitelerin belirlenmesini kolaylaştıracağı ve sonuçta kendi tercihleri 

doğrultusunda belirlenen ünitelerde çalıştırılmalarının işle ilgili stresleri ile 

tükenmelerini azaltacağı ve iş doyumlarını arttıracağı sonucuna varılabilir. 

 

 

 

10) HEMŞİRELİK MESLEĞİNİ SEÇME NEDENLERİ VE 

HEMŞİRELİK MESLEĞİNİ BIRAKMA DÜŞÜNCELERİ 

 

Çalışmamızda, hemşirelik mesleğini seçme nedeni ile, bırakma düşüncesi 

olup olmamasının,  işle ilgili tükenme ve doyum üzerinde anlamlı etkiye sahip 

olduğu görülmüştür. Hemşirelik mesleğini sevdiği için seçen hemşirelerin, iş 

bulma kolaylığı nedeniyle seçenlere göre duygusal tükenme puanı daha düşük, 

içsel doyum puanı ise daha yüksek bulunmuştur. 

  

Daha önceki çalışmaların sonuçları bulgularımıza benzerlik taşımaktadır. 

Aksayan (50) ve Vara(59) da, hemşireliği isteyerek seçmenin iş doyumu arttırdığını 

belirtmiştir (50,59). Demir (81) ve Çam (11) ise, hemşirelik mesleğini isteyerek 

seçen hemşirelerin duygusal tükenme puanlarının daha düşük olduğunu saptamıştır. 

Hemşirelik dışındaki mesleklerle ilgili durumun da benzer olduğunu gösteren 

çalışmalar yapılmıştır. Örneğin Bilici ve arkadaşlarının (37) hemşire olmayan 

akademisyenlerle, Dolunay (80) ise öğretmenlerle yaptığı çalışmalarla, isteyerek 

mesleklerini seçenlerin daha az duygusal tükenme yaşadıklarını ortaya çıkarmıştır. 

 

Araştırmamızda hemşirelik mesleğinden ayrılmayı düşünen hemşirelerin 

duygusal tükenme puan ortalamaları, ayrılmayı düşünmeyenlere göre anlamlı 

düzeyde yüksek bulunmuştur. Hemşirelik mesleğinden ayrılmayı düşünen 

hemşirelerin oranı, tüm hemşireler için %  65,9 bulunmuş olup, ülkemiz 
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açısından yetişmiş kaliteli iş gücü kaybı riskinin tehlikesine işaret etmesinden 

ötürü önemli saydığımız bulgularımızdan biridir.  

 

Çalışma verilerimizi, daha önce bildirilmiş verilerle karşılaştırdığımızda 

genel anlamda uyumluluk tespit ettik. Örneğin ülkemizde araştırma yapan Çam (11) 

ve Demir (81), hemşirelik mesleğini isteyerek uygulayanların, isteği dışında 

uygulamak zorunda olanlara göre kişisel başarılarını daha yüksek olarak 

değerlendirdiklerini ve daha az  tükenmişlik sergilediklerini  belirtmiştir. Mesleğini 

gönüllü olarak seçmek ve uygulamanın olumlu etkisinin hemşirelerle sınırlı 

olmadığını yansıtan araştırmalarda vardır. 

 Örneğin, Bilici ve arkadaşlarının (37), mesleklerini değiştirmek isteyen 

hemşire-dışı akademisyenlerin duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve depresyon 

puanlarının arttığını buldukları araştırma verilebilir. 

 

Mesleği bırakma isteği konusunda literatürde rastladığımız diğer örnekler 

arasında, ülkemizden bir hemşire grubunu ilgilendiren araştırmasıyla Arsoy öne 

çıkmakta olup, incelediği hemşirelerin % 62.3’ünün işten ayrılmak niyetine sahip 

olduğunu ve % 18.9’unun en az bir kez ayrılma girişiminde bulunduğunu bildirmiştir 

(9). Vara, hemşirelerin % 31’nin hemşirelik mesleğini kendilerine uygun 

bulmadıkları ve % 66’sının hemşirelik mesleğini bırakmayı düşündüğünü belirtmiştir 

(59). Bizim, önceki çalışmalara paralel şekilde hemşirelerde bulduğumuz yüksek 

orandaki işten ayrılma isteği, hemşireliği sürdürmenin çekiciliğini arttıracak 

önlemlere olan acil gereksinime işaret etmektedir. Verilerimiz ve önceki araştırma 

bulguları, hemşireliğin meslek olarak çekiciliğinin arttırılamaması halinde, 

istemeyerek hemşireliği seçmek ve sürdürmek zorunda kalanların ciddi anlamda 

tükenme ve doyumsuzluk riskleriyle karşı karşıya olacağını da düşündürmektedir. 

 

  11)EKİP ARKADAŞLARI İLE İLİŞKİLERİ VE EKİP 

ARKADAŞLARI, HASTALARI VE YÖNETİCİLERİNİN HEMŞİRELİK 

MESLEĞİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNE İLİŞKİN  GÖRÜŞLERİ 
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 Araştırmamızda, hemşirelerin çalıştıkları ünitedeki hemşire-hekim arası 

mesleki ilişkilere ilişkin görüşleri ile, ekip arkadaşlarının, hastalarının ve 

yöneticilerinin hemşirelik mesleği hakkındaki düşüncelerine ilişkin 

görüşlerindeki farklılıklarının, işle ilgili stres, tükenmişlik ve doyumu yansıtan 

tüm ölçek puan ortalamalarında anlamlı farklılıklarla birlikte olduğu 

saptanmıştır. Hemşire-hekim arasındaki mesleki ilişkiyi ve ekip arkadaşlarının, 

hastalarının ve yöneticilerinin hemşirelik mesleği hakkındaki düşüncelerini 

‘olumlu’ olarak nitelendiren hemşirelerin, ‘orta’ ve ‘olumsuz’ olarak 

nitelendirenlere göre, işe bağlı gerginlik, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma 

puan ortalamalarının daha düşük; kişisel başarı, genel, içsel ve dışsal doyum 

puan ortalamalarının ise daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Araştırmamız, bildiğimiz kadarıyla, ülkemizde hemşirelik mesleğinin 

hastalar, diğer hemşireleri de kapsayacak şekilde tüm ekip üyeleri ve yöneticiler 

tarafından nasıl değerlendirildiği, kısaca imajının nasıl olduğu hakkında 

hemşirelerin görüşlerinin sorulduğu ilk araştırma olmak özelliğini 

taşımaktadır. 

 

Önceki yayınlara bakıldığında, hemşire-hekim ilişkisinin hemşireler açısından 

taşıdığı anlam üzerinde duran başka  örneklere rastlanmaktadır. Dikkat çekici bir 

yazıda, Oğuz ve arkadaşları, ülkemizde hemşireler ve hekimler arasında ekip 

çalışması kavramının olmadığını iddia etmişlerdir (65). Bu ciddi iddiayı destekleyen 

bir örnek olarak, Erbinç’in, bir yanık merkeziyle ilgili olarak yaptığı çalışmada, 

hemşirelerin ekip arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurmaktaki yetersizliklerine dair 

tespitleri verilebilir(28). Erbinç, ekip arkadaşlarıyla yeterince olumlu ilişki kurmayan 

hemşirelerde yoğun stres ve duygusal tükenme belirtileri olduğunu da açıklamıştır 

(28) Ekip arkadaşlarıyla kurulan iletişimin  önemini açığa çıkaran diğer araştırmalara 

örnek olarak, Vara (59) ve Erşan’ın (48), hemşirelerin meslektaşları ve çalışma 

arkadaşlarıyla ilişkilerinin ancak orta  düzeyde iş doyumu ile birlikteliğini 

gösterdikleri araştırmalar sıralanabilir. Vara (84) ile, Dindar ve Özen (84)  ise, 

hemşirelerin hekimler ve yöneticilerle ilişkileri açısından işlerinden doyum 

sağlayamadıklarını bildirmişlerdir (84).  
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Yurt dışında yapılmış çalışmalarda, bizim araştırmamızda ve ülkemizde 

yapılan diğer araştırmalarda bulunanlara benzer sonuçlara rastlanmış olması, tüm 

dünyada hemşirelerin hekimler, başka hemşireler, diğer ekip arkadaşları, hastaları ve 

yöneticileriyle yaşadıkları sorunların sıklığına ve ciddiyetine işaret etmektedir. 

Ancak, konuyu ele alan ve çözüm öneren yayınların azlığı, söz konusu iletişim ve 

işbirliği sorunlarına çözüm üretmenin üzerinde yeterince durulmadığını; aksine, 

adeta tabu sayılarak, dile getirilmelerinden dahi kaçınılan sorunlar olarak devam 

etmelerine seyirci kalındığını düşündürmektedir.  

 

Hemşirelerin iş yerinde yaşadıkları çatışmalara verilen önemin azlığı, 

PubMed sitesi aracılığıyla, “hemşire” (“nurse”) VE (AND) “çatışma’’ (“conflict”) 

sözcüklerini kullanarak yaptığımız Medline taramasının 1950’lerin ortalarından 

günümüze kadar yapılmış toplam 945 yayını göstermesinden anlaşılabilir. Diğer 

deyişle, yaklaşık 50 yıl içinde tüm dünyada bu konuyla ilgili yayınların yıllık 

ortalama sayısı yirmiyi geçmemiştir. Yine de son yıllarda, özellikle hemşire 

araştırmacıların önderliğinde, başta hemşire-hekim ilişkileri olmak üzere, 

hemşirelerin iş yerinde karşılaştıkları kişilerle yaşadıkları çatışmaları ve diğer 

sorunları ele alan araştırmaların artmaya başladığını tespit etmemiz sevindiricidir. 

Hemşirelerin hastaları ve iş yerinde karşılaştıkları diğer kişilerle olumsuz 

etkileşimlerinin olumsuz sonuçları giderek daha iyi tanımlanmaktadır. Konuyla ilgili 

önemli araştırmalardan birini gerçekleştiren Almost ve Laschinger, doktor ve 

yöneticilerle ilişkilerin, hemşirelerde ileri derecede strese neden olduğunu ve iş 

doyumlarını olumsuz yönde etkilediğini bildirmiştir (5). Sofield ve Salmond, iş 

yerinde karşılaşılan sözel kötü muameleyle, işten ayrılma isteği arasında anlamlı ve 

doğru orantılı olan bir ilişki olduğunu, hemşirelerin kötü muameleyle başa çıkmak 

için eğitim ve desteğe ihtiyaç duyduklarını bildirmiştir (85).  

 

Hemşirelerin iş yerinde karşılaştıkları olumsuz tutum ve davranışların 

kaynakları arasında, hekimlerin ön sırada yer alması, hem hemşire, hem de hekim 

eğitmenlerinin üzerinde düşünüp, birlikte çözüm geliştirmelerini gerektiren 

ciddiyette bir sorundur. Hemşire-hekim çatışmalarının kökeninde yatan etkenlerden 

biri, sorumluluk alanlarının giderek belirsizleştiği bir çağda, geleneksel mesleki 
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rollerin sürdürülmeye çalışılması olabilir. Nitekim Brandi, hemşirelerin hekimleri 

‘aşırı güç sahibi’ olarak algıladıklarını ve yönetici hemşirelerle hekimler arasındaki 

işbirliğinin dahi umulan düzeyde olmadığını bildirmiştir (86).  

 

Hemşirelerin iş yerinde yaşadıkları sorunların iletişim güçlüğüyle sınırlı 

olmayıp, sözlü ve fiziksel tacize kadar varabildiği, iş yerinde karşılaştıkları kötü 

muameleleri ele alan az sayıdaki araştırmanın yardımıyla ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Hemşirelere karşı kötü muamele kapsamında ele alınması gereken davranışları 

yöneltenlerin arasında hekimlerin ve kendi meslektaşlarının da bulunması, iş yerinde 

hemşirelerin ekip çalışması yapmakta ne denli güçlük çekebileceklerine dair ip uçları 

olarak görülmelidir. Örneğin Manderino ve Berkey, 1997 tarihli araştırmalarında 

Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışan 130 kadrolu hemşirenin % 90’ının son 1 yıl 

içinde hekimler tarafından kendilerine yöneltilen ve yok saymaktan, aşağılama ve 

kızgınlık ifade etmeye kadar varan sözel kötü muameleyle karşılaştıklarını 

bildirmiştir (87). Sofield ve Salmond, aynı ülkeden 1000 hemşireyi ilgilendiren 

çalışmaları sonucunda 2003 yılı itibariyle durumun değişmediğini; ankete katılmayı 

kabul eden 461 deneğin % 91’inin son 1 ay içinde sözlü tacizle karşılaştıklarını 

açıkladıklarını; hemşirelere sözel olarak kötü muamelede bulunanların başında 

hekimlerin geldiğini; hekimleri sırasıyla hastalar, hasta yakınları, meslektaşları, 

hemşire yöneticileri ve hemşirelerin astlarının izlediğini bildirmiştir (85). Zelek ve 

Phillips ise, Kanada’da gerçekleştirdikleri araştırma ile, hemşirelerin, hekimlere karşı 

kendi yerlerini belirlerken cinsiyetin etkisinde kaldıklarını; kendilerini kadın 

hekimlere daha eşit tutabildiklerini; erkek hekimlere hizmet etmeyi daha kolaylıkla 

kabullenirken, kadın hekimlerle daha kolay iletişim kurabildikleri halde onlara karşı 

daha fazla öfke duyduklarını saptamıştı (88). Wear ve Keck-McNulty, hemşirelerle 

kadın asistanlar arasındaki ilişkileri incelemiş; hemşirelerin cinsiyet benzerliğini, 

mesleki farklılığa üstün tuttuğunu; kadın asistanların ise aynı cinste olsalar da 

mesleki farklılıkları dolayısıyla kendilerini hemşirelerden ayrı saydıklarını tespit 

etmiştir (89).Eldeki veriler, hemşirelerle, kadın veya erkek olmalarına bakılmaksızın 

hekimler arasındaki iş ilişkilerinin ideal olmaktan çok uzak olduğunu; sorunların iki 

yönlü incelenmesi gerektiğini; hekimlerin hemşirelere karşı tutumları kadar, 

hemşirelerin hekimlere karşı tutumlarının da değişmesi gerektiğini 
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düşündürmektedir. Nitekim, LeTourneau, hemşire-hekim ilişkilerindeki güncel 

durumu, “Hekimler ve hemşireler, dost veya düşman?” başlığını verdiği makalesinde 

ortaya koymuştur. Konuyla ilgili ülkemizde yapılan çalışmalara bakıldığında göze 

çarpan ve bizim çalışmamızda da olan başlıca eksiklik, hemşire-hekim ilişkilerinde 

yaşanan sorunların ayrıntılarına inilmemesidir (90). 

 

 Dahası, ülkemizde hemşire-hekim çatışmasını ele alıp, dünya bilim 

kamuoyuna duyuran çalışmaların ise yok denecek kadar az olduğu, Medline taraması 

yapıldığında görülebilir. Nitekim tarafımızdan “hemşire” (“nurse”) VE (AND) 

“hekim” (“physician”) VE (AND) “çatışma” (“conflict”) VE (AND) “Türkiye” 

(“Turkey”) anahtar sözcükleri kullanılarak yapılan Medline taraması, 1950’lerin 

ortalarından günümüze kadar ‘hemşire-hekim çatışması’ konusunda ülkemizden 

bildirilmiş hiç yayın olmadığını; “hemşire” (“nurse”) VE (AND) “hekim” 

(“physician”) VE (AND) “ilişki” (“relationship”) VE (AND) Türkiye” (“Turkey”) 

anahtar sözcükleriyle yapılan tarama ise, ‘hemşire-hekim ilişkisi’ konusunda 

ülkemizden bildirilmiş yalnızca iki yayın olup, birinde Ulusoy’un (91) hasta yakını 

olan bir hemşire olarak hekimlerle yaşadığı iletişim sorunlarını kişisel olarak 

duyurduğu; diğerinde ise Kısa ve Dziegielewski’nin (92) Ankara’da çalışan 229 

hemşireden anket yoluyla aldıkları bilgilere göre, % 75’inin hemşirelik uygulamaları 

sırasında cinsel tacizle karşılaştığını bildirdikleri görülmüştür. Kısa ve 

Dziegielewski, denekleri olan hemşirelerin bildirdikleri cinsel tacizleri yöneltenlerin 

başında hekimlerin geldiğini açıklayarak (92), hemşirelerin karşılaştıkları cinsel 

tacizle ilgili olarak Türkiye’den yapılmış ilk yurt-dışı yayını gerçekleştirdiklerini 

vurgulamış ve konunun araştırılmasına olan gereksinimin altını çizmişlerdir.  

 

Bu araştırmada cinsel tacizi ele almak amaçlanmadığından, deneklerimizin 

birlikte çalıştıkları hekimlerle yaşadıkları sorunlar arasında cinsel tacizin olup, 

olmadığına dair veri elde edilmemiştir. Kısa ve Dziegielewski’nin yukarıda sözü 

edilen araştırması, hemşire-hekim çatışmalarının ülkemizde hangi boyutlara 

varabileceği konusuna ışık tuttuğu için önemlidir ve ileri çalışmalarla irdelenmesi 

gereken bir sorunun olasılığına işaret etmektedir. 
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Hemşirelerin hekimleri kendilerinden daha güçlü görmeleri ve toplumda 

kadın ve erkeğe verilen geleneksel rolleri, mesleki uygulama alanlarında yaşamaya 

yönelmeleri, onlarla sorunlar yaşamalarında etken görünmektedir. Oysa ki yetişmiş 

hemşire açığının hızla büyüdüğü çağımızda, geleneksel cinsiyet rollerinin de, 

mesleki sınırlara ait geleneksel bakış açılarının da terk edilmesi gerektiği anlaşılmaya 

başlanmıştır. Taylor-Seehafer, konuyla ilgili gözden geçirme yazısında, gelenekler 

kadar, mesleksel ve uygulamaya ilişkin sınırlar konusunda değişen kavramların 

hemşire ve hekim eğitmenleri tarafından ele alınması ve rol modelleri yardımıyla 

işbirliğinin geliştirilmesinin gereği üzerinde durmuştur (93). Hallas ve arkadaşları, 

hemşirelerin hekimlerle işbirliğinin gelişmesinde kendilerine karşı bir profesyonel 

olarak duyulan saygıyı önemsediklerini bulmuştur (94).   

 Araştırmamızda, birlikte çalıştıkları hekimlerin hemşirelikle ilgili 

düşüncelerini ‘olumlu’ olarak nitelendiren hemşirelerin, işle ilgili stres ve 

tükenmişlik düzeylerinin daha düşük, iş doyumu düzeylerinin ise daha yüksek 

bulunması, sağlıklı işbirliğinin temelinde yatan etkenler arasında yer alan, bir 

profesyonel olarak saygı görmenin ülkemizde de aynı derecede önemli olduğunu 

göstermekte ve hekimlerden saygı görmenin hemşirelerin yaşadığı mesleki yıpranma 

sürecini hafifletebileceğini akla getirmektedir.  

 

Kuşkusuz hemşirelik mesleğine duyulan saygıyı yükseltmek konusunda öncü 

olmak, hemşirelere, özellikle de hemşire eğitmenlerine düşmeli; daha fazla mesleki 

bilgi ve iletişim becerileriyle donanmış, özgüvenleri daha yüksek hemşirelerin 

yetişmesi hedeflenmelidir. Nitekim Davidhizar ve Dowd (95) ile Fizgerald ve Teal 

(96) de, hemşire-hekim ilişkilerinin gelişmesinde eğitim ve iletişimin önemi üzerinde 

durmuş; Buback bir adım daha ileri giderek, hemşirelere, hekimlerin kendilerine 

yönelttiği sözel kötü muameleyle baş etme davranışları konusunda eğitim 

verilmesinin gereğini savunmuş (97); Porter ikilisi de (98) hemşirelerin kendilerini 

geliştirmeyi görev bilmeleri gerektiğini vurgulamıştır. 

 

Hemşire-hekim çatışmasının giderek daha fazla ele alınmasının nedenlerinden 

biri, uyum içinde çalışmayan hemşire ve hekimlerin, ortak hastalarıyla ilgili kararları 

vermekte ve uygulamakta düştükleri anlaşmazlıkların, hastalarının sağlığını tehdit 
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edebilecek ve gereksiz sağlık harcamalarına neden olabilecek boyutlara 

varabildiğinin anlaşılmasıdır. Bu konuda örnek bir çalışma, Lassen ve  arkadaşları 

tarafından yapılmış olup, yenidoğan sepsisi konusunda gerçekleştirilmiştir (99). 

Lassen ve arkadaşları, aynı birimde çalışan hemşire ve hekimler arasında 

hangi hastalarda sepsisin düşünülmesi gerektiğini belirleyen ‘risk profili’ kavramı 

konusunda anlaşmaya varılmasının, tanı ve tedavide standardizasyona gidilmesini 

sağlayarak, hem hastaları gereksiz tedavilerin tehlikelerinden koruduğunu, hem de 

masrafları sınırladığını ve eş zamanlı olarak hizmet kalitesini yükseltip, hasta 

yakınlarının endişesini azalttığını göstermiştir (99). Forte de hemşire-hekim 

çatışmasının sağlık harcamalarında gereksiz tırmanışlara neden olduğunu 

vurgulamıştır (100). 

Hemşirelere yönelik kötü muamelelerin son bulması için, diğer meslek 

üyelerinde ve genel olarak toplumda olduğu kadar, kendilerinde de hemşirelik 

mesleğine bakış bakımından ilerleme sağlanması gerektiğini gösteren çalışmalar da 

vardır. Bizim, diğer hemşirelerin ve hemşirelik yöneticilerinin hemşirelik mesleğine 

bakışını ‘olumsuz’ olarak nitelendiren hemşireleri, işle ilgili stres, tükenmişlik ve 

doyum bakımından daha olumsuz durumda bulmamıza paralel olarak, Farrell, 

Avustralya’da çalışan bir grup hemşirenin işyerinde karşılaşabilecekleri öfke 

davranışları içinde en çok meslektaşlarından gelenlerden çekindiklerini; maruz 

kaldıkları davranışların fiziksel saldırıya kadar varabildiğini ve hemşire yöneticileri 

bu konularda kendilerine yeterince destek olmadığı düşüncesinde olduklarını tespit 

etmiştir (101). Anderson, Amerika Birleşik Devletleri’nde hemşirelerin işle ilgili en 

büyük stres kaynaklarını hekimlerden de önce, kendi gözetmenleriyle çatışmak 

olarak bildirdiklerini ve çatışmanın iş doyumlarını düşürdüğünü bildirmiştir (102). 

Ülkemizde yapılmış kayda değer çalışmalardan birinde Sever, hemşireler arasında 

iletişim kopuklukları olduğunu ve ciddi çatışmalar yaşandığını; bu sorunların 

hemşirelerde işe bağlı stresi arttırıp, motivasyon düşüklüğüne neden olduğunu 

belirtmiştir (103). Demir ise, çalışma arkadaşlarından alınan olumlu geri bildirimin, 

hemşirelerde duygusal tükenme ve duyarsızlaşmayı azaltıcı etki gösterdiğini 

bildirmiştir (81). Kısacası, hemşirelerin iş yerinde yaşadıkları çatışmaların ve 

çatışmadan kaynaklanan sorunlarının azalması için yolu, önce kendi aralarında daha 

iyi iletişim ve işbirliği sağlanması gerekli görünmektedir. 
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 Hemşirelerin işleri gereği etkileştikleri kişiler arasında hastaları ve yakınlarının 

yeri de unutulmamalıdır. Araştırmamızda, hastalarının mesleklerine bakışını 

‘olumsuz’ olarak nitelendiren hemşireleri, işle ilgili stres, tükenmişlik ve doyum 

bakımından daha olumsuz durumda bulmamız, hastalarıyla etkileşimin hemşireler 

için taşıdığı öneme işaret etmektedir. Bizim bulgularımıza destek veren 

araştırmalardan birini gerçekleştiren Sofield ve Salmond, Amerika Birleşik 

Devletleri’nde inceledikleri 461 hemşireye sözel olarak kötü muamelede 

bulunanların başında hekimlerden hemen sonra hastaların geldiğini saptamıştır (85).  

Sorunun belirli bir ülkeye sınırlı olmadığı, Henderson’un (104) Kanada, 

Lynch’in (105) ise İngiltere’de incelediği hemşirelerin, hastalarının ve hasta 

yakınlarının kötü muamelesiyle çok sık karşılaştıklarını bildirmiş olmalarıdır. 

Hemşirelerin hastaları ve yakınları tarafından fiziksel tacize kadar varan kötü 

muameleye maruz bırakılmalarının, mesleğin çekiciliğini azaltacağı kuşkusuz olup, 

önlenmeleri için hemşirelerin kendilerini kabul ettirme konusunda yetiştirilmelerini 

içeren ciddi eğitsel ve kurumsal değişikliklere gerek vardır. Ancak, kurumların kendi 

içlerinde alacakları tedbirlerden de daha önemli olan, hemşireliğin toplum 

nezdindeki imajının geliştirilmesi gibi görünmektedir. Özellikle medyada hemşireleri 

ilgilendiren yayınlarda hemşirelerin görev ve sorumluluklarının yeterince 

açıklanmaması ya da yanlış anlamlarla yüklü kalıplaşmış karakter rolleri içine 

sınırlandırılmaları son derece olumsuz etkilere yol açabilmektedir. Bu konuda 

yapılmış öncü bir çalışmada Kalisch ve Kalisch, 1920 ile 1980 yılları arasında 

roman, sinema ya da televizyon filmi karakteri olarak yer alan 670 hemşire ve 466 

hekim tiplemesini incelemiş; hekimlere göre hemşirelerin daha az zeki, bireyci, 

bilgiye ve başarıya daha az değer veren, daha az empati sergileyen, hastalara daha az 

yardım eden ve hatta işi dışında hizmetler sunan olumsuz karakterler olarak 

sunulduklarını bildirmiştir (106). Oysa ki Takase ve arkadaşları sosyal onayın, 

meslek gururunun en önemli bileşenlerinden biri olduğunu; hemşirelerin halkın 

gözündeki mesleki imajlarını olumsuz olarak görmelerinin, düşük özsaygı ve 

performansa neden olabileceğini belirmişlerdir (61).  
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Belki de çağımızda ortaya çıkan hemşire açığı krizinin tek olumlu yansıması, 

artık hemşirelik imajının, gerçeğine uygun olarak toplumda görülmesinin, salt 

hemşirelerin sorunu olmaktan çıkıp, kurumların ve ülkelerin sorunu haline gelmiş 

olmasıdır (107,108). Hemşireliğin imajının, mesleğin üyelerinin hak ettikleri saygıyı 

görmelerini sağlayacak şekilde doğru tanıtılmasıyla, hemşirelik mesleğine ilgi 

arttırılabilir ve hemşirelerin işle ilgili yıpranma süreçleri yavaşlatılabilir. Nitekim, 

çalışmamızda hastalarının hemşirelik mesleğine bakışını ‘olumsuz’ olarak gören 

hemşirelerde, işle ilgili stres ve tükenmişlik daha fazla, doyum ise daha az 

bulunmuştur.  

 

Erbinç de, hemşirelerin hastalarıyla işbirliği kurmakta yetersiz kaldıklarını ve 

bunun sonucunda yoğun stres ve duygusal tükenme yaşadıklarını duyurmuştur (28). 

Karşıt durumun getirebileceği olumlu sonuçlara örnek olarak, Demir hastalardan 

alınan olumlu geri bildirimin, hemşirelerde duygusal tükenme ve duyarsızlaşmayı 

azaltıcı etki gösterdiğini bildirmiştir (81).  

              

Özetleyecek olursak, daha önceki çalışma sonuçları ve araştırmamızın 

bulgularından hareketle, birlikte çalıştıkları hekimler başta olmak üzere ekip 

arkadaşları ile ilişkilerinin olumsuz olduğunu belirten; ekip arkadaşlarının, 

hastalarının ve yöneticilerinin, hemşirelik mesleği hakkındaki düşüncelerinin 

olumsuz olduğunu düşünen hemşirelerin, işe bağlı stres ve tükenmişlik düzeylerinin 

artacağı ve doyum düzeylerinin düşeceği söylenebilir. Ekip üyelerine hizmet-içi 

eğitimler verilerek, ekip kavramının geliştirilmesinin, hemşirelerin ve diğer ekip 

üyelerinin iş doyumunu arttırmanın yanı sıra, verilen hizmetin kalitesini yükselteceği 

de düşünülebilir. Hemşireliğin imajının istendik düzeyde olması için ise, 

hemşirelerin yaptığı işin topluma yeterli düzeyde aktarılmasına ek olarak, 

hemşirelerin mesleki, ekonomik ve sosyokültürel gelişimlerinin desteklenmesi de 

gerekli görünmektedir. 

 

Sonuç olarak, araştırmamızda, hemşirelerde işle ilgili stres, tükenmişlik 

ve doyumunu etkileyen etmenlerin, yaş, çalışılan kurum, hemşire olarak çalışma 

yılı, haftalık çalışma süresi, çalışma şekli, aylık nöbet sayısı, gündüz bakım 
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verilen hasta sayısı, son beş yılda değiştirilen ünite sayısı, şu anda çalıştığı 

kliniği seçme nedeni, hemşirelik mesleğini seçme nedenleri ve bakma 

düşünceleri, ekip arkadaşlarıyla ilişkileri ile ekip arkadaşlarının, hastalarının 

ve yöneticilerinin hemşirelik mesleğine bakışı hakkındaki görüşleri olduğu 

anlaşılmıştır.  

 

Araştırmamızda hemşirelerde değerlendirilen diğer sosyo-ekonomik 

göstergeler olan, evli olmak, eğitim, çocuk sahibi olmak, bakmakla yükümlü 

olunan kişi sayısı, ev sahibi olmak, aylık gelir miktarı, ek gelir kaynağı sahibi 

olmak, kurs/sertifika programına katılmış olmak durum ve özelliklerinin ise, 

işle ilgili stres, tükenmişlik ve doyumu etkilemediği gözlenmiştir. Son sözü edilen 

parametrelerin işle ilgili stres, tükenmişlik ve doyuma etkide bulunmadığı yönündeki 

verilerimiz genelde önceki literatürle uyumludur. Örneğin, Öztürk ve arkadaşları da  

medeni durumun işe bağlı gerginlik, duyarsızlaşma, kişisel başarı ve iş doyumu 

üzerine etkisinin olmadığını saptamıştır (34). Tel ve arkadaşları da medeni durumun 

işe bağlı stresi etkilemediğini belirtmiştir (17).  

Erşan bize benzer olarak eğitim düzeyinin iş doyumunu etkilemediğini 

bulmuştur (48). Sever, hemşirelerde, medeni durum, çocuk sahibi olma durumu ve 

eğitim durumunun iş stresi, iş doyumu ve tükenmişlik üzerine etkisinin olmadığını 

bildirmiştir. Vara da çocuk sahibi olmanın iş doyumunu etkilemediğini saptamıştır (59). 

 

  Hemşirelerde işle bağlantılı stres, tükenmişlik ve doyumu etkileyen 

faktörlerin genel olarak gözden geçirilmesinden sonra, şimdi, her üç özellik 

bakımından da diğer iki kontrol grubuna göre farklı bulunan Diyaliz Hemşirelerinde, 

hangi etkenlerin söz konusu farklarla bağlantılı olabileceği üzerinde durulacaktır. 

 

Diyaliz Hemşirelerinin işle bağlantılı stres, tükenmişlik ve doyum 

bakımından farklı bulunmalarının olası nedenlerini aydınlatmak amacıyla 

yaptığımız karşılaştırmalı analizlerimizin sonuçları da araştırmamızın önemli 

bulguları arasında anılmaya değerdir. Karşılaştırmalarımız, Diyaliz 

hemşirelerinin, sosyo-ekonomik özelliklerinin yanı sıra, çalışma deneyimi ve 
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koşulları, hemşire-hekim ilişkilerini değerlendiriş biçimleri ve işleri gereği 

etkileşimde bulundukları kişilerin hemşirelik mesleğine bakışlarına ilişkin 

görüşleri bakımından kontrol gruplarındaki hemşirelerden anlamlı ölçüde 

farklı olduklarını göstermiştir.  

 

Diyaliz Hemşireleri ile kontrol gruplarında yer alan hemşireler arasındaki 

farklar aşağıda iki temel başlık altında ele alınacaktır: 

1)Diyaliz Hemşirelerinin sosyo-demografik özellikleri ile, çalışma deneyimi 

ve koşulları ile ilgili özellikleri bakımından gösterdikleri farklılıklar 

2)Diyaliz Hemşirelerinin, hemşire-hekim ilişkilerini değerlendiriş biçimleri 

ve işleri gereği etkileşimde bulundukları kişilerin hemşirelik mesleğine bakışlarına 

ilişkin görüşleri bakımından gösterdikleri farklılıklar 

 

1) Diyaliz Hemşirelerinin sosyo-demografik özellikleri ile, çalışma deneyimi 

ve koşulları ile ilgili özellikleri bakımından gösterdikleri farklılıklar 

 

Araştırmamızda Diyaliz Hemşirelerinin, Yoğun Bakım Hemşirelerine göre 

daha ileri yaş grubunda oldukları bulunmuştur. Ülkemizde daha önceki 

çalışmalarda da, Vara (59), Engin (57) ve Koç (21) Yoğun Bakım Hemşirelerinin 

yaşlarının diğer hemşirelerden daha az olduğunu saptamıştır. Diğer ülkelerde 

gerçekleştirilen araştırmalarda da, Muthny (14), Diyaliz hemşirelerinin orta yaşa yakın 

olduklarını; Ehrenfeld (29) Yoğun Bakım Hemşirelerinin genel hemşire topluluğundan 

daha genç yaşta olduklarını bildirmiştir.  

 

Genç yaşlarda (32 yaş ve altında) işe bağlı tükenmişliğin fazla, iş 

doyumunun ise düşük olduğu yönündeki bulgularımızdan hareketle, Diyaliz 

Hemşirelerinin Yoğun Bakım Hemşirelerine göre daha az tükenmişlik ve daha 

fazla iş doyumuna sahip olmalarında, daha ileri yaşta olmalarının rol oynadığı 

söylenebilir.   

 

     Araştırmamızda, Diyaliz Hemşirelerinin, Yoğun Bakım ve Servis 

Hemşirelerine göre hemşirelikte ve çalışmakta oldukları ünitede çalışma yılları 
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daha fazla olup, haftalık ortalama çalışma süreleri ve aylık tutukları nöbet sayısı 

anlamlı düzeyde düşük, gündüz ve icapçı şeklinde çalışma oranları ise daha 

yüksek bulunmuştur. Örneğin, Diyaliz Hemşirelerinin tümü haftada en fazla 48 saat 

çalışırken, aynı olanağı bulanların oranının Yoğun Bakım Hemşireleri için % 60, Servis 

Hemşireleri için % 75.5 olduğu görülmüştür.Daha önceki çalışma sonuçları, 

araştırmamızın bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Örneğin, Vara (59), Yoğun 

Bakım Hemşirelerinin meslekte yeni olduklarını, Yoğun Bakımda çalışma sürelerinin 6 

ay – 2 yıl arasında değiştiğini, % 29’unun sürekli gece çalıştığını, nöbet tutma 

oranlarının % 71’den yüksek olduğunu saptamıştır.  

Engin (57), Yoğun Bakım Hemşirelerinin % 85.7’sinin nöbet şeklinde 

çalıştığını bulmuştur. Mevcut veriler, Yoğun Bakım Hemşirelerinin genç yaşta ve 

meslekte daha az deneyimliyken, yıpratıcı bir tempoda çalışmak zorunda 

bırakıldıklarını akla getirmektedir. Karşıt olarak, Diyaliz Hemşirelerinin meslekte daha 

kıdemli oldukları, görev yaptıkları ünitede çalışma sürelerinin daha uzun olduğu ve 

gündüz çalışma oranlarının daha yüksek olduğu önceki çalışmalarda da vurgulanmıştır. 

Örneğin, Altun (75) da, Fadıloğlu ve arkadaşları da (77), Diyaliz Hemşirelerinin 

çalışma koşulları bakımından daha iyi durumda olduklarını bildirmiştir. Deneğimiz 

olan Diyaliz Hemşirelerinin çoğunun  (% 74.2) ‘yalnızca gündüz’ veya ‘gündüz ve 

icapçı’ şeklinde çalışması, daha iyi koşullarda istihdam edildiklerini akla getirmektedir 

. 

Hemşirelik mesleğinde ve şu anda görev yaptıkları ünitede çalışma süresi 

daha fazla olan; haftalık çalışma süresi 48 saati geçmeyen; ayda dört ve daha az 

sayıda nöbet tutan ve çalışma sistemi ‘yalnız gündüz’ veya ‘gündüz ve icapçı’ 

şeklinde olan hemşirelerin iş bağlı stres ve tükenmişlik düzeylerinin daha düşük, 

doyum düzeylerinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkaran bulgularımıza 

dayanarak, Diyaliz Hemşirelerinin, Yoğun Bakım ve Servis Hemşirelerine göre iş 

bağlı stres ve tükenmişliklerinin daha düşük, iş doyumlarının ise daha yüksek 

olmasının, çalışma şekilleri ve sürelerinin daha uygun olmasından kaynaklandığı 

düşünülebilir.   

 

Araştırmamızda, Diyaliz Hemşirelerinin, Yoğun Bakım Hemşirelerine göre 

daha fazla sayıda hastaya baktıkları bulunmuştur. Diyaliz Hemşireleri ile Servis 
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Hemşireleri arasında ise, gündüz bakım verilen hasta sayısı bakımından farklılık 

bulunmamıştır. Ülkemizde yapılmış diğer çalışmalarda da Engin (57) ve Vara (59) 

Yoğun Bakım Hemşirelerinin diğer hemşirelerden daha az sayıda hastaya bakım 

verdiklerini gözlemiştir.  

 

Araştırma verilerimiz, önceki çalışma verileriyle birlikte 

değerlendirildiğinde, Diyaliz Hemşirelerinde daha az işle bağlantılı stres ve 

tükenmişlik ile daha fazla iş doyumu saptamış olmamızın, Diyaliz Hemşirelerinin 

daha az hasta bakmasıyla açıklanamayacağı ortaya çıkmaktadır. 

 Tam tersine, Yoğun Bakım Hemşirelerinin baktıkları ortalama hasta sayısının 

düşük olmasına rağmen, işle bağlantılı stres, kişisel başarı ve doyum bakımından en 

olumsuz durumda olduklarını saptamamız, hemşirelerin baktıkları hasta sayısından 

daha önemli olan erkenin, bakım verdikleri hastaların özellikleri olduğunu akla 

getirmektedir. Yoğun Bakım Hemşireleri baktıkları hastaların üst düzeydeki bakım 

gereksinimlerinden kaynaklanan aşırı yükleri nedeniyle Diyaliz Hemşirelerine göre işle 

ilgili stresi daha yüksek; iş başarısı ve doyumunu ise daha düşük düzeyde yaşıyor 

olabilirler.   

 

Araştırmamızda, Diyaliz Hemşireleri ile Yoğun Bakım ve Servis 

Hemşirelerinin çalışmakta oldukları kliniği seçme nedenleri bakımından da 

anlamlı farklar gösterdikleri anlaşılmıştır. Diyaliz Hemşirelerinin şu anda 

çalıştıkları kliniğe gelmelerinde kurs/sertifika programına katılmak, ekip 

iletişimini beğenmek, özel ilginin olması gibi kendi koşul ve özelliklerine bağlı 

nedenler önemli yer tutarken; Yoğun Bakım Hemşirelerinin % 57’si ile ve Servis 

Hemşirelerinin % 73.5’inin görevlendirme ile çalıştıkları kliniğe geldikleri 

anlaşılmıştır. Daha önce yapılmış araştırma sonuçları, verilerimizi destekler 

niteliktedir. Genel hemşire toplulukları üzerinde yapılan çalışmalarda deneklerin büyük 

çoğunluğunun çalıştıkları kliniklere görevlendirme ile geldikleri vurgulanmıştır (9,48). 

Fadıloğlu ve arkadaşları Diyaliz Hemşirelerinin % 87’sinin kendi istekleri ile Diyaliz 

Ünitesini seçtiklerini belirtmiştir (77). Araştırmamızın verileri ve daha önceki 

çalışma sonuçları, çalıştıkları üniteyi belirlemede Diyaliz Hemşirelerinin Yoğun 
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Bakım ve Servis Hemşirelerine göre daha çok söz sahibi olduklarını akla 

getirmektedir.   

        

Araştırmamızda, çalıştıkları üniteyi kendi isteğiyle seçen hemşirelerin, işe 

bağlı gerginlik, duygusal tükenme ve duyarsızlaşmalarının daha düşük, kişisel 

başarı ile içsel ve dışsal doyum düzeylerinin ise daha yüksek olduğu yönündeki 

saptamalarımızdan hareketle, Diyaliz Hemşirelerinin, Yoğun Bakım ve Servis 

Hemşirelerine göre işle ilgili stres, tükenmişlik ve doyum bakımından daha iyi 

durumda olmalarının, çalıştıkları üniteyi seçerken daha fazla söz sahibi 

olmalarıyla ilişkili olduğu düşünülebilir.   

   

 Çalışmamız, Diyaliz Hemşireleri ile, Yoğun Bakım ve Servis Hemşireleri 

arsasında hemşirelik mesleğini bırakma düşüncesi bakımından da anlamlı 

farklar olduğunu göstermiştir. Hemşirelik mesleğinden ayrılmayı düşünen 

hemşirelerin oranı, tüm hemşireler için % 65.9, Diyaliz Hemşireleri için % 25.8, 

Yoğun Bakım Hemşireleri için % 59 ve en çok tercih edilen servislerde çalışan 

Servis Hemşireleri için % 69.4 bulunmuştur. Diğer deyişle, Diyaliz 

Hemşirelerinin büyük çoğunluğu mesleklerini bırakmayı düşünmezken, Yoğun 

Bakım ve Servis Hemşirelerinde durum tam tersidir.  

 

Daha önceki çalışmalarda da özellikle Diyaliz Hemşiresi olmayan 

hemşirelerin pek çoğunun mesleklerinden ayrılmayı düşündükleri izlenmiştir. Tel ve 

arkadaşları hemşirelerin % 71’inin hemşirelik mesleğini tekrar seçmeyi 

düşünmediklerini (17); Gözüm (42) hemşirelerin % 63.3’sinin meslekten ayrılma 

niyetinde olduklarını; Vara (59) hemşirelerin % 66’sının mesleklerini bırakmayı 

istediklerini belirtmiştir.  

 

Karşıt olarak, Yüreğen, bizim çalışmamıza çok yakın bir değer saptayarak, 

Diyaliz Hemşirelerinin % 79.5’inin işlerinden memnun olduklarını bulmuştur (73).  

 

Mesleklerini bırakma düşüncesi olan hemşirelerde duygusal tükenme 

düzeyinin yüksek olduğu yönündeki saptamalarımızı dikkate alarak, Diyaliz 
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Hemşirelerinde, Yoğun Bakım ve Servis Hemşirelerine göre işe bağlı 

tükenmenin daha düşük düzeyde olmasının, meslekten ayrılmayı 

düşünmemeyle birliktelik gösterdiği söylenebilir. 

 

Araştırmamızın ve önceki çalışmaların sonuçlarından hareketle, Diyaliz 

Hemşirelerinin, Yoğun Bakım ve Servis Hemşirelerine kıyasla iş bağlantılı stres, 

tükenmişlik ve doyum bakımından daha iyi durumda olmalarının, sosyo-

demografik özellikleri ile, çalışma deneyimi ve koşulları ile ilgili özellikleri 

bakımından sahip olduklarla farklarla ilişkili olabileceği akla gelebilir. 

 

2) Diyaliz Hemşirelerinin, hemşire-hekim ilişkilerini değerlendiriş 

biçimleri ve işleri gereği etkileşimde bulundukları kişilerin hemşirelik 

mesleğine bakışlarına ilişkin görüşleri bakımından gösterdikleri farklılıklar 

.  

    Araştırmamızda en ilgi çekici bulduğumuz bulgulardan biri de, Değişik 

denek gruplarında yer alan hemşirelerin arasında, çalıştıkları ünitelerdeki 

mesleki hemşire-hekim ilişkileri ile, ekip arkadaşlarının, bakım verdikleri 

hastaların ve yöneticilerinin hemşirelik mesleği hakkındaki düşünceleri 

bakımından anlamlı görüş farklılıklarının saptanmasıdır.  

 

Diyaliz Hemşirelerinin % 64.5’i ünitelerindeki hemşire-hekim mesleki 

ilişkilerini, ‘olumlu’ olarak adlandırırken, aynı kanaate sahip Yoğun Bakım 

Hemşirelerinin oranı yalnızca % 21 bulunmuştur. Ekip arkadaşlarının ve 

hastalarının hemşirelik hakkındaki düşüncelerine dair görüşleri 

sorulduğunda, Diyaliz Hemşirelerinin büyük çoğunluğu ‘olumlu’ olduklarını 

düşündüklerini açıklarken, aynı görüşte olanların oranı, Yoğun Bakım ve 

Servis Hemşirelerinde çok daha düşük bulunmuştur. Yöneticilerinin, 

hemşirelik mesleği hakkındaki düşüncelerini ‘olumlu’ olarak nitelendirenlerin 

oranı da, Diyaliz Hemşirelerinde diğer iki gruba göre daha yüksek 

bulunmuştur.  
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Önceki yurt-içi ve yurt-dışı çalışmalarda da hemşirelerin ekip arkadaşları ve 

hastalarıyla iletişim sorunları yaşadıkları belirtilmiştir. Örneğin Erbinç (28), 

hemşirelerin çalışma arkadaşları ve hastalarıyla iş birliğinde yetersiz kaldıklarını ve 

sonucunda işle bağlantılı streslerinin yoğunlaştığını belirtmiştir. Sever, hemşirelerin 

kendi aralarında ve ekip arkadaşları ile yaşadıkları iletişim kopuklulukları ve 

çatışmaların işle ilgili stres, tükenmişlik ve doyumu olumsuz anlamda etkilediğini 

duyurmuştur (103). Vural ve Oflaz da benzer şekilde hemşirelerin iş yerlerinde en 

çok kişiler-arası ilişkilerden şikayet ettiklerini saptamıştır (109). Coombs, Yoğun 

Bakım ünitesinde hekimlerle hemşireler arasında çatışma olduğunu, bu durumun 

çağımızda hemşirelerin yoğun bakımdaki rollerinin değişmesine rağmen devam 

ettiğini belirtmiştir (110).  

Lynch ve arkadaşları ise, Yoğun Bakım hemşirelerine hastalar ve yakınları 

tarafından sözel ve fiziksel saldırılarda bulunulduğunu tespit etmiş; % 87’sine 

hastaların, % 74’üne hasta yakınlarının sözlü saldırı yönelttiğini;  % 77’sine 

hastaların, % 17’sine hasta yakınlarının fiziksel saldırı yönelttiğini bildirmiştir. 

Aynı çalışmada Yoğun Bakım hekimlerine de hastalar ve yakınlarının saldırılarda 

bulunduğu ancak oranlarının hemşirelere göre daha düşük olduğu ortaya çıkmış; 

hekimlerin % 65’ine hastaların,  % 59’una hasta yakınlarının sözlü saldırı 

yönelttiği, % 38’ine hastaların, % 8’nin hasta yakınlarının fiziksel saldırı  yönelttiği 

saptanmıştır. Böylece Coombs, Yoğun Bakım Hemşirelerinin hekimlere göre daha 

fazla saldırı tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açığa çıkarmıştır (110).   

 

Diyaliz Hemşirelerine gelince, Muthny de bize benzer şekilde Diyaliz 

Hemşirelerinin çalışma ortamlarındaki ilişkilerle ilgili farklı özelliklere sahip 

olduklarını gözlemiş ve hastalarla iletişim kurabilmek ile ekip çalışması içinde yer 

alabilmeyi, Diyaliz Hemşiresi olmanın kazançları arasında saymıştır (14). King de 

uzmanlaşmış hemşirelerin hekimlerle daha iyi iletişim kurabileceklerini öne 

sürmüştür (111). Araştırmamızın denekleri arasında uzmanlaşmış hemşire niteliğini 

taşıyan Diyaliz Hemşirelerinin, ünitelerindeki hemşire-hekim mesleki ilişkilerini ve 

ekip arkadaşlarının, hastalarının ve yöneticilerinin hemşirelik mesleğine bakışını 

genelde diğer hemşirelerden daha ‘olumlu’ olarak nitelendirmeleri, uzmanlaşmış 
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hemşirelerin ekip arkadaşlarıyla daha iyi ilişki kurabildiğini akla getirmekte ve 

King tarafından (111) öne sürülen görüşü desteklemektedir. 

 

Araştırmamızda saptadığımız hekimlerle ilişkilerinin ve ekip 

arkadaşlarının, hastalarının, yöneticilerinin gözünde hemşirelik mesleğinin 

imajının olumlu olduğunu düşünen hemşirelerin, işle ilgili stres ve tükenmişlik 

düzeylerinin düşük, iş doyumlarının ise yüksek olduğu yönündeki 

bulgularımızdan hareketle, Diyaliz Hemşirelerinin Yoğun Bakım ve Servis 

Hemşirelerine göre işe bağlı stres ve tükenmişliklerinin daha az ve iş 

doyumlarının daha yüksek olmasının, hemşire-hekim ilişkilerini ve işleri gereği 

etkileşimde bulundukları kişilerin hemşirelik mesleğine bakışlarını daha 

‘olumlu’ olarak değerlendirmeleriyle birliktelik gösterdiği söylenebilir.   

 

Sonuç olarak, araştırmamızın sonuçlarının, önceki çalışmaların 

sonuçlarının ışığında değerlendirilmesi sayesinde, Diyaliz Hemşirelerinin, 

Yoğun Bakım ve Servis Hemşirelerine kıyasla işle bağlantılı stres, tükenmişlik 

ve doyum bakımından daha iyi durumda olmalarının, sosyo-demografik ve 

çalışma deneyimi ve koşulları ile ilgili özellikleri bakımından sahip olduklarla 

farklarla ilişkili olabileceği ve hemşire-hekim ilişkilerini ile işleri gereği 

etkileşimde bulundukları kişilerin hemşirelik mesleğine bakışlarını daha 

‘olumlu’ olarak nitelendirmeleriyle birliktelik gösterebileceği düşünülmüştür. 

Bu sonuç, araştırmamızın temel amaçlarından biri olan, Diyaliz Hemşirelerinin, 

işle bağlantılı stres, tükenmişlik ve doyum bakımından Yoğun Bakım ve Servis 

Hemşirelerine kıyasla farklı bulunmaları halinde, söz konusu farkların hangi 

etkenlerle ilişkili olabileceğini incelemek amacının gerçekleştirilmesi anlamına 

gelmektedir. 

 

İşle ilgili stres, tükenmişlik ve doyum özelliklerinin aralarındaki ilişkilere 

gelince, deneklerimizde stres ile, tükenmenin alt boyutları olan duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma arasında pozitif; stres ile tükenmişliğin alt boyutu olan kişisel başarı 

algısı ve iş doyumunun alt boyutları olan genel, içsel ve dışsal doyum arasında ise 
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negatif yönde, istatistiksel anlama sahip korelasyon olduğu bulunmuştur. 

Tükenmenin alt boyutlarının arasında da anlamlı korelasyonlar olduğu; duygusal 

tükenme ve duyarsızlaşmanın birbirleriyle pozitif, kişisel başarı ile negatif 

korelasyonlar gösterdikleri belirlenmiştir. İş doyumunun alt boyutları olan içsel ve 

dışsal doyumun kendi aralarında ve genel iş doyumu ile pozitif korelasyon 

gösterdikleri izlenmiş; iş doyumunun tükenmişliğin alt boyutlarından duygusal 

tükenme ve duyarsızlaşma ile negatif, kişisel başarı ile pozitif korelasyona sahip 

olduğu anlaşılmıştır.  

 

Daha önceki çalışmalar, işle ilgili stres, tükenmişlik ve doyum arasında 

karşılaştığımız ilişkileri destekler niteliktedir. Örneğin, Aslan ve arkadaşları, sağlık 

çalışanlarının, işe bağlı gerginlik, tükenmişlik ve iş doyumu arasında anlamlı 

korelasyonlar bulmuş ve işe bağlı gerginlik arttıkça, duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşmada artış, kişisel başarı ve iş doyumunda düşüş yaşandığını 

belirtmişlerdir (32). Alimoğlu ve Dönmez, hemşirelerde işe bağlı gerginliğin, iş 

doyumu ve kişisel başarı ile negatif, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ile pozitif 

korelasyon gösterdiğini bulmuştur (82). Sever, hemşirelerde iş stresinin ve stresle 

yetersiz baş etmenin, tükenmişliğe neden olduğunu ve iş doyumunu azalttığını 

belirtmiştir (9).  

 

Kallialth ve Moriss de iş doyumu ile tükenmişlik arasında anlamlı ilişki 

olduğunu bulmuş ve iş doyumu ölçümünün hemşirelerde tükenmeyi saptamak 

amacıyla düzenli aralıklarla tekrarını önermiştir (38). 

 

Demir (81), Çam (11) ve Sever (9) de tükenmişliğin kendi aralarındaki 

ilişkileri ele almış ve hemşireler için bulgularımıza benzer sonuçlara varmışlardır. 

Aynı durumun diğer meslekler için geçerli olduğuna dair örnekler de vardır. Örneğin 
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Bilici ve arkadaşları (37) akademisyenlerle, Aslan ve arkadaşları (36) ise hekimlerle 

yaptıkları çalışmalarda tükenmişliğin kendi aralarındaki ilişkiyi incelemiş ve 

bulgularımıza benzer veriler elde etmişlerdir.  

 

Araştırmamızın ve önceki çalışmaların sonuçları, hemşirelerin işten dolayı 

duygusal anlamda tükenmelerinin, hizmet verdikleri bireylere karşı 

duyarsızlaşmalarına ve iş ortamındaki sorunlarla yeterince baş edemeyecek duruma 

geldiklerini yansıtan şekilde, kişisel başarılarını düşük görmelerine neden olduğunu 

düşündürmektedir.  

 

Kavla (43) ve Sever de (9) çalışma verilerimizi destekleyen sonuçlara 

ulaşmış, hemşirelerde işle ilgili doyumun alt boyutları olan dışsal doyum ve içsel 

doyumun kendi aralarında ve genel iş doyumu ile pozitif korelasyon 

gösterdiklerini saptamıştır. Bizim ve önceki araştırmacıların bulguları, 

hemşirelerin yaptıkları işin niteliği ile iş ortamlarının özelliklerinin genel iş 

doyumlarını etkilediğini akla getirmektedir.  

 

Araştırmamızın bulguları ve daha önceki çalışmaların sonuçlarından 

hareketle hemşirelerde işe bağlı stresin artmasının, duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşmada artışa, kişisel başarı duygularında ve işin değişik 

boyutlarından sağladıkları doyumda düşüşe neden olduğu söylenebilir. Bu 

sonuç, araştırmamızın temel amaçlarından biri olan, hemşirelerde işle bağlantılı 

stres, tükenmişlik ve doyum arasında ilişki olup olmadığını incelemenin neticeye 

vardırılması anlamına gelmektedir. 
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Araştırmamızın önemli bulduğumuz bulgularından bir diğeri ise, daha 

önce kısaca değinilen, Yoğun Bakım Hemşirelerinin işle bağlantılı stres, kişisel 

başarı ve iş doyumu bakımından en olumsuz sonuçlara sahip olan grubu 

oluşturmaları gerçeğinin ortaya çıkmasında rol oynayan etkenlerle ilgilidir. 

Meslekten ayrılma isteği çok yüksek oranda bulunan Yoğun Bakım 

Hemşirelerinde tespit ettiğimiz artmış stres ile azalmış kişisel başarı hissi ve 

doyum, diğer hemşirelere göre daha genç yaşta ve gerek meslekte, gerekse 

çalıştıkları ünitede daha az deneyimli olmaları, daha fazla nöbet ve haftalık 

çalışma saati içeren zorlayıcı çalışma tempoları, hemşire-hekim ilişkileri ile ekip 

arkadaşları, hastaları ve yöneticilerinin hemşireliğe bakışını ‘olumsuz’ olarak 

nitelendirmeleri gibi faktörlerle ilişkili görünmektedir. 

 

 Araştırmamızın belki en önemli sonuçlarından biri ise, kendi 

kurumlarının en tercih edilen servislerinde çalışan Servis Hemşirelerinin, işle 

bağlantılı stres, kişisel başarı ve iş doyumu bakımından öngörülenin aksine, iyi 

durumda olmadıklarının anlaşılmasıdır. Bu durum, her hemşire için aynı 

servisin aynı derecede tercih edilir olmaması ve bizim en tercih edilen servisleri 

belirlemek için yaptığımız ön çalışma sırasında söz konusu kurumlardaki 

hemşirelerin tümünün görüşünü alamamamızla ilgili olabilir. Yine de, 

çalışmamızda yer alan deneklerin oluşturduğu üç grup arasında, işten ayrılma 

niyeti en fazla olup, duygusal tükenme ve duyarsızlaşmaya ilişkin en yüksek 

ortalama puanları alan grubun Servis Hemşireleri olması, sıralanan 

parametreler açısından Yoğun Bakım Hemşirelerine göre istatistiksel anlamda 

farklılık göstermeseler de, tükenmişlikten kaynaklanan yetişmiş hemşire kaybı 

tehlikesinin servislerde çalışan hemşireler için de geçerli olduğunu 

düşündürmektedir.  

 

Araştırmamızın endişe yaratan bir diğer sonucu da, deneklerimizin 

tümünün, kurumlarının yöneticilerinin hemşirelik mesleğine bakışını genelde 

olumlu olarak görmediklerinin anlaşılmasıdır. En iyimser görüş belirten Diyaliz 

Hemşirelerinin bile ancak % 41.9’u, yöneticilerinin hemşirelik mesleğine bakışını 

‘olumlu’ olarak nitelendirmiştir. Yoğun Bakım ve Servis Hemşirelerinde ise bu oran 
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sırasıyla % 18 ve % 34.7 bulunmuştur. Böylece, üç denek grubunda da hemşirelerin 

yarıdan azının yöneticilerinin hemşirelik mesleğine ‘olumlu’ baktığına inandığı 

ortaya çıkmıştır. Bu sonuç, hemşirelerin yöneticiler nezdinde mesleklerine 

yeterince saygı duyulmadığını düşündüklerini, mesleki imajları konusunda 

olumlu geri-bildirim almadıkları inancını taşıdıklarını akla getirmekte ve işle 

ilgili stres, tükenmişlik ve doyumlarına ilişkin alınacak iyileştirici tedbirlerin 

mutlaka hemşire-yönetici iletişimini iyileştirmeyi de kapsaması gerektiğine 

işaret etmektedir.   

 

Sonuç olarak, araştırmamız, Antalya ilinde çalışan Diyaliz 

Hemşirelerinin, kurumlarındaki Yoğun Bakım ve Servis Hemşirelerine kıyasla, 

işle bağlantılı stres, tükenmişlik ve doyum bakımından istatistiksel olarak 

önemli ölçüde ve olumlu anlamda farklı olduklarını; bu farkın Diyaliz 

Hemşirelerinin sosyo-demografik ve çalışma deneyimi ve koşulları ile ilgili 

özelliklerinin değişik olmasıyla ilişkili olabileceğini ve hemşire-hekim ilişkileri 

ile işleri gereği etkileşimde bulundukları kişilerin hemşirelik mesleğine 

bakışlarını daha ‘olumlu’ olarak nitelendirmeleriyle birliktelik 

gösterebileceğini; hemşirelerin tümünde işe bağlı stresin artmasının, duygusal 

tükenme ve duyarsızlaşmada artışa, kişisel başarı duygularında ve işin değişik 

boyutlarından sağladıkları doyumda düşüşe neden olduğunu; Yoğun Bakım 

Hemşirelerinin işle bağlantılı stres, tükenmişlik ve doyum bakımından en risk 

altındaki grubu oluşturduklarını ve deneklerin çoğunluğunun yöneticilerinin 

hemşirelik mesleğine bakışını ‘orta’ veya ‘olumsuz’ olarak değerlendirdiğini 

göstermiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. SONUÇ VE ÖNERİLER 
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 6.1.SONUÇLAR 

 

 

 Diyaliz Hemşirelerinin işe bağlı stres, tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerini, 

iki farklı kontrol grubu ile karşılaştırmalı olarak incelemek amacıyla planlanan bu 

kesitsel, gözlemsel, kontrollü, ilişki arayıcı çalışmaya, Antalya Sosyal Sigortalar 

Kurumu Hastanesi,  Antalya Devlet Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi’nde çalışan toplam 180 hemşire denek olarak katılmış olup, elde edilen 

sonuçlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır: 

 

 1)Antalya ilinde çalışan Diyaliz Hemşirelerinin, kurumlarındaki Yoğun 

Bakım ve Servis Hemşirelerine kıyasla, işle bağlantılı stres, tükenmişlik ve 

doyum bakımından farklı olabilecekleri yönündeki hipotezimiz test edilmiş ve 

istatistiksel olarak önemli ölçüde ve olumlu anlamda farklı oldukları 

bulunmuştur.  

 

2)Diyaliz Hemşirelerinin, kurumlarındaki Yoğun Bakım ve Servis 

Hemşirelerine kıyasla, işle bağlantılı stres, tükenmişlik ve doyum bakımından 

farklı bulunmalarıyla bağlantılı olabilecek etkenler incelenmiş ve söz konusu 

farkın Diyaliz Hemşirelerinin sosyo-demografik özelliklerinin yanı sıra ve 

çalışma deneyimi ve koşulları ile ilgili özelliklerinin değişik olmasıyla ilişkili 

olabileceği ve hemşire-hekim ilişkileri ile işleri gereği etkileşimde bulundukları 

kişilerin hemşirelik mesleğine bakışlarını daha ‘olumlu’ olarak 

nitelendirmeleriyle birliktelik gösterdiği anlaşılmıştır.  

  

3)İşle bağlantılı stres, tükenmişlik ve doyum arasında ilişki olup, 

olmadığı irdelenmiş ve hemşirelerin tümünde işe bağlı stresin artmasının, 

duygusal tükenme ve duyarsızlaşmada artışa, kişisel başarı duygularında ve işin 

değişik boyutlarından sağladıkları doyumda düşüşe neden olduğu kanısına 

varılmıştır.  

 

 4)Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin tümünün, orta düzeyde stres 

ve yüksek düzeye yaklaşan duygusal tükenme, orta düzeyde duyarsızlaşma, 
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düşük düzeye yaklaşan kişisel başarı ve nötr düzeyde iş doyumu yaşadıkları 

bulunmuştur. 

 

5)Hemşirelerde işle ilgili stres, tükenmişlik ve doyumu etkileyen veya 

eşlik eden etmenlerin, yaş, çalışılan kurum, hemşire olarak çalışma yılı, haftalık 

çalışma süresi, çalışma şekli, aylık nöbet sayısı, gündüz bakım verilen hasta 

sayısı, son beş yılda değiştirilen ünite sayısı, şu anda çalıştığı kliniği seçme 

nedeni, hemşirelik mesleğini seçme nedenleri ve bırakma düşünceleri, ekip 

arkadaşlarıyla ilişkileri ile ekip arkadaşlarının, hastalarının ve yöneticilerinin 

hemşirelik mesleğine bakışı hakkındaki görüşleri olduğu anlaşılmıştır.  

 

6)Yoğun Bakım Hemşirelerinin işle bağlantılı stres, kişisel başarı ve 

doyum bakımından en risk altındaki grubu oluşturdukları kanısı elde 

edilmiştir. Yoğun Bakım Hemşirelerinde tespit ettiğimiz artmış stres ile azalmış 

kişisel başarı ve iş doyumunun, diğer hemşirelere göre daha genç yaşta ve gerek 

meslekte, gerekse çalıştıkları ünitede daha az deneyimli olmaları, daha fazla 

nöbet ve haftalık çalışma saati içeren zorlayıcı çalışma tempoları, hemşire-

hekim ilişkileri ile ekip arkadaşları, hastaları ve yöneticilerinin hemşireliğe 

bakışını ‘olumsuz’ olarak nitelendirmeleri gibi faktörlerle ilişkili ve birliktelik 

içinde olduğu kanısına varılmıştır.  

 

7)En tercih edilen servislerde çalışan hemşirelerin en yüksek düzeyde 

duygusal tükenme ve duyarsızlaşma bulguları sergilediği görülmüş; örnekleme 

hatasından kaynaklanma olasılığı olmakla birlikte, bu bulgunun Servis 

Hemşirelerinin de Yoğun Bakım Hemşireleri kadar olmasa da işe bağlı 

yıpranma yönünden risk altında olduklarını yansıtabileceği düşünülmüştür.  

 

8)Deneklerin çoğunluğunun yöneticilerinin hemşirelik mesleğine bakışını 

‘orta’ veya ‘olumsuz’ olarak değerlendirdiği anlaşılmıştır. 

 

Araştırma verilerimiz, literatürle genelde uyumlu olup, hemşirelikte stres ve 

tükenmişliği azaltıp, doyumu arttıracak önlemlerin ivedilikle alınması gerektiğini; 
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Diyaliz Hemşirelerinin daha iyi durumda olmalarının doğrudan işlerinden 

kaynaklanmayıp, olgun yaşta, meslekte ve ünitelerinde daha deneyimli olmaları, 

kendi istekleri doğrultusunda ve eğitimlerine uygun bir ünitede uzun süredir istihdam 

edilmeleri ve çalışma düzenlerinin daha az yorucu özellikte olması ile ilgili 

olabileceğini düşündürmektedir.  

 

Diyaliz Hemşirelerinin işle ilgili stres, tükenmişlik ve doyum bakımından 

sahip oldukları özelliklere, işi bırakma niyetlerinin daha az olması ile, ekip 

arkadaşlarıyla ilişkilerini ve ekip arkadaşlarının, hastalarının ve yöneticilerinin 

hemşirelik mesleğine bakışlarını daha olumlu görmelerinin eşlik ettiği anlaşılmıştır. 

Bu bulgudan hareketle, hemşirelikte stres ve tükenmişliği azaltmak için alınacak 

tedbirlerin, etkili olmaları halinde, işle ilgili doyumu arttırmanın yanı sıra, ekip 

çalışmasını destekleyen bir anlayışın kuvvet kazanmasını da sağlayabileceği 

söylenebilir.  

 

6.2.ÖNERİLER 

 

Bulgularımızdan ve literatürdeki benzer çalışmaların sonuçlarından hareketle, 

Yoğun Bakım Hemşireleri başta olmak üzere, tüm hemşireler için, işle bağlantılı 

stres ve tükenmişliği azaltıp, doyumu arttırabilecek önlemler konusunda öncü 

olmanın Hemşirelik yöneticileri ile eğiticilerine düşmesi gerektiği kanısına 

varılmıştır. Özellikle, çalışmamızdaki üç grupta da, deneklerin yarıdan fazlasının, 

yöneticilerin hemşirelik mesleğine bakışını ‘orta’ ya da ‘olumsuz’ olarak 

değerlendirmeleri, yöneticiler için üzerinde düşünülmesi gereken bir bulgudur. 

Kuşkusuz, hemşirelerin beyanlarına bakılarak, yöneticilerinin gerçekten de 

hemşirelik mesleğine yeterince değer vermediği söylenemez; ancak, hemşirelerin bu 

doğrultuda inanışa sahip olmaları, hemşirelerle yöneticiler arasında iletişim 

sorunlarının varlığını ve/veya aldıkları tepkilerin olumlu yorumlanabilecek içerik ve 

özellikte olmasına gereken özenin gösterilmediğini akla getirmektedir.  

Çalışmamızın verileri hemşirelik yöneticilerinin, hemşirelik mesleğine bakış 

açılarını daha net olarak ve pozitif bir motivasyon kaynağı oluşturacak biçimde 

hemşirelerine aktarmalarına ihtiyaç duyulduğu kanaatine neden olmuştur. Yalnızca 
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hemşirelik mesleğini ‘olumlu’ olarak görmek mesajlarıyla çalışanların yeterince 

motive edilmesi mümkün olamayacağından, yöneticilerin, hemşirelerine verdikleri 

değeri, çalışma koşullarında yapacakları iyileştirmeler ve hizmet-içi eğitimlerle 

somut biçimde göstermeleri de gerekli görünmektedir.  

 

Araştırmamızın bulguları, yöneticilerin hemşireleri görevlendirecekleri 

birimleri seçerken, yaşlarını, mesleki deneyimlerini, özel olarak eğitim aldıkları 

konuları, ilgi alanlarını ve isteklerini de dikkate almalarının, daha az stres ve 

tükenmişlik ile, daha çok iş doyumu sağlayabileceğini ve uzmanlaşmış hemşireliğin 

desteklenmesinin aynı amaca hizmet edebileceğini düşündürmektedir.  

 

Uzmanlaşmış hemşireliğin yaygınlaşabilmesi için, hemşirelik yöneticilerinin, 

çalıştırdıkları hemşirelerin belirli konularda kurs ve sertifika programlarına 

katılmalarını desteklemesinde de yarar olacağı kanısına varılmıştır. Bir diğer 

önerimiz, kurumlar içinde hemşirelerin çalıştığı ünitelerin çok sık değiştirilmemesi 

ve böylece en azından aynı ünitede çalışarak belirli konularda daha yeterli hale gelen 

hemşirelerin yetişmesine olanak verilmesidir.  

 

Araştırmamız, yöneticiler açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer hususun 

çok genç yaşta ve deneyimi kısıtlı olan hemşirelerin Yoğun Bakım ünitelerinde 

çalıştırılmamaları olduğunu düşündürmüştür. Personel olanaklarının sınırlı oluşu 

nedeniyle genç ve deneyimsiz hemşirelerin Yoğun Bakım’da çalıştırılmaları 

zorunluluğu doğarsa, iletişim becerilerini de kapsayan bir ön-eğitim ve uyum 

programından sonra tek başlarına nöbet tutmalarına izin verilmesinin daha doğru 

olacağı kanaatine varılmıştır. 

 

 Yöneticilerin, tüm hemşireler için her an kendilerinden daha deneyimli 

olanlardan bilgi ve yardım almalarını sağlayacak şekilde kurumlarındaki hizmetleri  

örgütlemeleri ve kendileriyle tüm düşünce, istek, sorun ve çözüm önerilerini 

paylaşmalarına olanak veren bir iletişim sistemini geliştirmeleri de son derece önemli 

görünmektedir. Hemşirelik yöneticileri ile hemşireler arasındaki iletişim 

kopuklukları ve çatışmaları gecikmeden ele alınmalı ve yukarıdan inme yaptırımlar 
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yerine, çalışanların isteklerini dikkate alan, birlikte çözüm üretme yolu tercih 

edilmelidir.  

 

Tüm hemşirelerin mesleki bilgi ve becerilerinin artmasını sağlayacak teşvik 

edici sistemler geliştirilmelidir.  

 

Araştırmamız, hemşirelerde stres ve tükenmişliği azaltmak, iş doyumunu 

arttırmak için alınabilecek tedbirlerden birinin de, yöneticilerin, çalışılan birimin ve 

bakılan hastaların özel niteliklerini dikkate alarak görev saatlerini düzenlemeleri 

olabileceğini düşündürmüş; haftalık çalışma süresinin 48 saati, aylık tutulan nöbet 

sayısının dördü geçmemesi halinde hemşirelerin stres, tükenmişlik ve doyum 

bakımından  daha olumlu bulgulara sahip olduklarını göstermiştir. Verilerimizden 

hareketle, çalışma programlarının olanaklar elverdiğince hemşirelerin isteklerine 

uygun yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Gece çalışan hemşirelere maddi ya 

da manevi ödüllendirme yapılması da, işle ilgili yaşadıkları yıpranma sürecini 

hafifletme olasılığı olan bir yaklaşımdır. 

   

Araştırmamız, Hemşirelik yöneticileri için, hemşirelerin işe bağlı stres, 

tükenmişlik ve doyum düzeylerini belli aralıklarla ölçmenin çok yararlı olacağını 

düşündürmüştür. Böylece, işle bağlantılı stres ve tükenmişliği yüksek, doyumu ise 

düşük bulunan hemşirelerin daha erken fark edilmesi sağlanıp, mesleği bırakma 

aşamasına gelmeden, sorun yaşadıkları konularda iyileştirmeler yapılabilir. 

 

Hemşirelik yöneticileri açısından önemli olduğuna inandığımız görevler 

arasında, mesleklerinin ve meslektaşlarının sıkıntı ve ihtiyaçlarını, kurumları içindeki 

yönetim basmaklarında ve kamuoyunda yeterli düzeyde dile getirmek ve çözüm 

çalışmalarında etkin biçimde yer almak da bulunmaktadır. Özellikle hemşirelerin 

karşılaştığı kötü muamelelere karşı tepki veren ve tekrarını önlemek için gereken 

tedbirleri alanların başında, yöneticileri gelmelidir.  

Kamuoyunu, hemşireliğin görev ve sorumlulukları ile, meslek olarak 

gerektirdiği özveri konusunda aydınlatmak da kanımızca öncelikle hemşirelik 

yöneticileri ve eğiticilerine düşen bir görevdir. Yönetici hemşirelere düştüğüne 
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inandığımız sorumluluk ve görevlerin fazlalığı ve ciddiyeti, yönetici olmak üzere 

seçilenlerin yeterli donanıma ve liderlik özelliklerine sahip olmalarına dikkat 

edilmesini de gerekli kılmaktadır ki, bu da kurumların en üst düzeydeki yönetim 

basamaklarının önceliklerinden biri olmalıdır.  

 

Yalnızca yöneticilerle iyi ilişkiler ve iletişimin, hemşirelerin daha fazla iş 

doyumu sağlamalarına yetmeyeceği açıktır. Yöneticilerin, hemşirelerin başta 

hekimler olmak üzere, ekip arkadaşları, hastaları ve hasta yakınları ile daha iyi 

iletişim kurmalarını da önemsemeleri gereklidir. Bu amaçla, hekimleri de kapsayacak 

şekilde kurum-içi eğitim çalışmaları ve sosyalleşmeyi destekleyen etkinlikler 

gerçekleştirilmeli; ekip üyelerinin hizmet verdikleri alanları ilgilendiren bilimsel 

ölçütleri birlikte inceleyerek, kurumsal kılavuzlar geliştirmeleri ve gerek 

sorumlulukları, gerekse yetkileriyle ilgili belirsizlikleri gidermeye çalışmaları 

desteklenmelidir. Böylece, bir arada çalışmak zorunda olan ve birbirini anlamak 

yerine çatışmayı seçen bireylerden, birlikte düşünüp, birlikte hizmet üreten bir ekibin 

yaratılması sağlanabilir.  Böylesi bir işbirliği, yalnızca yöneticilerin ve hemşirelerin 

isteğiyle oluşamayacağından, başta hekimler olmak üzere diğer ekip üyelerinin de 

gönüllü olarak katkıda bulunmaları gerekecektir. Önerimiz, mezuniyet öncesi eğitim 

yıllarından itibaren, hemşire ve hekim eğiticilerinin, geleceğin hemşire ve hekim 

adaylarına, bir ekip oluşturmalarının önemini vurgulayan şekilde eğitim vermekle 

yetinmeyip, bu konuda pozitif birer rol modeli olmayı da üstlenmeleridir.  

 

 Kurumlar içinde ekip çalışması kavramının kuvvetlendirilebilmesi için diğer 

önerilerimize gelince,   

- Her kurumun her birimi için ayrı ayrı olmak üzere, birimdeki çalışanlardan 

oluşan ekibin kendini ve ihtiyaçlarını tanımlaması; hangi durumda kimin liderlik 

üstleneceğine birlikte karar vermesi; her üyenin sorumluluk ve yetkilerini kapsayan 

görev tanımlarını oluşturması kurum politikalarının vazgeçilmez bir öğesi haline 

gelmelidir 

 

- Tüm ekip üyeleri düzenli aralıklarda toplantılar yapmalı; ekip-içi iletişim 

sorunları ve sorunların hizmete etkileri ele alınmalı ve çözüm yolları tartışılmalıdır. 
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- Özellikle en çok çatışan hekim ve hemşireler başta olmak üzere, tüm ekibe, 

hizmet içi eğitimler yoluyla stresle başa çıkma yolları öğretilmeli; yeterli psikolojik 

danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulmalıdır. 

 

Son önerimiz, hemşirelik mesleğinin toplumdaki imajının olumlu yönde 

gelişmesi için, tüm mesleki hemşirelik örgütleri ve üyelerinin birlik halinde 

çalışmalarıdır. Böylece, hemşirelik, hak ettiği saygıyı gören bir meslek olarak 

meslekler arasındaki gerçek yerini bulabilir. Umudumuz, yetişmiş hemşirelerin 

mesleği terk etmeye yönelmeleri, hemşire olmak isteyenlerin ise azalmasıyla 

ortaya çıkan ve hemşirelik mesleğinin tarihindeki en büyük krizi oluşturan 

sorunun böylece aşılmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu 

çalışmada elde ettiğimiz bulguların, daha kapsamlı yeni araştırmaların 

yapılmasını uyaran bir kıvılcım görevini görmesidir. 
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VIII. EKLER 

 

8.1. EK 1: ARAŞTIRMADA KULLANILAN VERİ TOPLAMA 

BELGELERİ 

 

Ek 1 Belge 1 (Form1): Ön Araştırmada Kullanılan, En çok Tercih  

Edilen Üniteyi Belirlemekte Yararlanılan Form 

 

Değerli Meslektaşım 

Diyaliz Hemşirelerinin işe bağlantılı stres, tükenmişlik ve doyum düzeyleri 

arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla planlanan araştırmada  kurumunuzda en çok 

çalışmayı en çok tercih ettiğiniz ünitede çalışan hemşirelerden kontrol grubu 

oluşturulacaktır. Bu amaçla oluşturduğumuz anket sorusu aşağıda verilmiştir.   

Katılımınız için teşekkür ederim. 

 

Hastanenizde çalışmak istediğiniz ünitenin açık ismini yazar mısınız?...................           
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Ek1 Belge 2: Denekleri Araştırmanın Amacı ve Konusu  Hakkında 

Aydınlatmak ve Bilgili Onaylarını  Almak İçin Kullanılan Mektup 

 

 Değerli Meslektaşım, 

 Araştırmama katkıda bulunmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu 

çalışmada toplanacak bilgiler, kimliğinizin gizli kalmasına mutlaka özen göstererek, 

yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılacak ve yüksek lisans tezim ile tezime dayalı 

diğer yayınlarımda yer alacaktır. 

 

 Amacım Diyaliz Ünitesi, Yoğun Bakım Ünitesi ve ön çalışma sonucunda 

hastanenizin hemşireleri tarafından en çok tercih edilen ünitelerde çalışan 

hemşirelerin işle bağlantılı stres, tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerini ortaya 

çıkarmak; stres, tükenmişlik,ve iş doyumunun birbirini nasıl etkilediklerini 

incelemek ve farklı ünite hemşirelerini birbirleriyle bu özellikler açısından 

karşılaştırmaktır. Bu bilgileri ortaya çıkarabilmem için sizden 3 ayrı psikometrik 

testin sorularına içtenlikle cevap vermenizi rica ediyorum. Ayrıca, çalışmama katılan 

hemşirelerin durumunu bilimsel yayınlarda doğru tanımlayabilmem için, sosyal ve 

demografik özelliklerinize ilişkin sorulara da cevap vermenize gerek duymaktayım. 
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 Soru ya da ek görüşleriniz olursa, 0536 5232616 numaralı cep telefonum 

arikanfatma @ yahoo.com.tr. şeklindeki e-mail adresim yoluyla bana ulaşabilirsiniz.  

 

  Ele almayı düşündüğüm konuda ülkemizde ve dünyada karşılaştırmalı 

araştırmalar yok denecek kadar azdır. Ayrıca size verdiğim anketlerin içimde yer 

alan örneğin eğitim  ve ücret konusunda yaşadığımız sorun ve eksiklikler ile, 

hemşire-hekim iletişimi gibi konulara adeta tabu gözüyle bakılmaktadır. Oysa, 

mesleğimize sahip çıkmak ve daha iyi bir geleceğe taşımak adına hepimizin 

sorunlarımızı daha açık yüreklilikle ifade edebilir ve çözüm arar hele gelmemiz 

gerekmektedir.  

 

 Bu araştırmanın gerçekleşebilmesi için, hastaneniz yetkiliklerinin yazılı 

izinleri alınmış bulunmaktadır.  

Verdiğiniz bilgiler, genel bilgi havuzu içine aktarılacak ve analiz edilecektir.  

Tez Danışmanım Prof. Dr. Çiğdem Gökçe olup, halen Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı öğretim üyesidir. 

Onun danışmanlığında yürüteceğim çalışmanın sonuçlarını yurtiçi ve yurtdışı 

bilimsel platformlarda duyurarak, çalışmamın özünü oluşturan önemli konulara 

duyarlılığı artırmak umudundayız.  

 

Bu çalışmanın gerek hemşirelere, gerekse hekimler ve diğer sağlık personeli 

ile hastane yöneticilerine, hemşirelerin iş doyumunun sınırlandıran sorunları daha iyi 

görmek olanağı vereceğine inanıyoruz. İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde bile en fazla 

kötü muamale ve stres içerdiği kabul edilen mesleklerden olan hemşireliğin, 

ülkemizde stres ve tükenmişlik açısından taşıdığı risklere dikkati çekmeyi umuyor; 

bulgularımızın hemşirelerin daha mutlu ve üretken olabileceği çalışma ortamlarının 

oluşturulmasında yararlı olacağına inanıyoruz. Bu düşüncelerle tekrar çalışmaya 

yaptığınız katkılarınız için teşekkür eder, kendim ve   Tez Danışmanım Prof.Dr. 

Çiğdem Gökçe adına saygılarımı sunarım.  
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Ek 2 Belge 2 (Form 2): Sosyodemografik ve İş Özelliklerini İnceleme Formu 

 

ÜNİTE :                SIRA NO:  
                         

1-) Kaç yaşındasınız?............yaş  

2-)Medeni durumunuz? 

   1. Evli      2.Bekar        3.  Eşinden ayrılmış     4. Eşi vefat etmiş          5.Diğer    

3-)Çocuğunuz var mı? 

  1.Hayır                 2.Evet      

4-)Çocuğunuz var ise sayısı:  1.  1                2.   2                    3.  3               4.  4 ve 

üzeri 

5-)Çocuğunuz var ise yaşları: 1.çocuk:........yaşında   

                                                2.çocuk:........yaşında 

                                                3.çocuk..........yaşında  

                                                4.çocuk..........yaşında 

                                                Diğer çocuklar................yaşlarında               

6-) Bakmakla yükümlü olduğunuz kişi sayısı :............kişi 

7-)Oturduğunuz ev : 1.   Kira                

                                  2.   Kendi evim    

                                  3.   Diğer.............              

8-)Evinizin tipi :    :  1.   Apartman            

                                  2.   Müstakil             

                                  3.   Gecekondu         

                                  4 .  Diğer..............                  

9-)Evde kaç kişi ile birlikte yaşıyorsunuz :  1.  1    2.  2      3.  3     4. Diğer  ........ 

10-) Evinizde kaç tane yatak odası var ? 

       1        2        3       Diğer ............... 

11-)Evinizde aşağıdakilerden hangisi var ?  
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       1.  TV                               

       2.  Buzdolabı                

       3.  Çamaşır makinesi    

       4.  Bulaşık makinesi      Bilgisayar  

       5.  Bilgisayar    

       6.  Video                       

       7.  DVD                               

       8.. Diğer......... 

12-)Hemşirelikte eğitim durumunuzu lütfen belirtiniz. 

       1.  Sağlık Meslek Lisesi mezunu               

       2.  Önlisans Programı mezunu                   

       3.  Lisans Programı mezunu                       

       4.  Lisansüstü Eğitim Programı mezunu     

       5.. Diğer..........                                                         

13-)Kaç yıldır hemşire olarak çalışıyorsunuz?...............yıldır. 

14-)Ne  kadar süredir şu anda çalıştığınız klinikte görevlisiniz?........................... 

15-)Mezuniyet sonrası katıldığınız kurs ya da sertifika programı var mı? 

       1. Hayır                     2.Evet   

       Yanıtınız evet ise katıldığınız programın adını ve süresini  yazınız.                 

   Adı                                                  Süresi 

 

 

16-)Ortalama haftalık çalışma süreniz kaç saattir ?.......................saat. 

17-)Ortalama haftada kaç gün çalışıyorsunuz?..........................gün. 

18-)Son 1aylık çalışma programınıza göre kaç nöbet tuttunuz?......................nöbet. 

 

19-)Çalışma şekliniz ? 

       1  Sürekli gündüz                      

       2. Sürekli gece                        

       3. Vardiya değişimi 8 saat      

       4. Vardiya değişimi 16 saat    

       5. Gündüz ve 24 saat              

       6. Gündüz ve icapçı                

       7. Diğer................ 

20-)Gündüz çalıştığınızda ortalama baktığınız hasta sayısı .......................adet 

21-)Gece çalıştığınızda ortalama baktığınız hasta sayısı ...........................adet 

22-)Son 5 yılda değiştirdiğiniz servis sayısı..................adet.  

 

23-)Servis değişikliklerinizin nedenini lütfen işaretleyiniz.(Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz.) 

         1  Nöbet olmaması                                                              

         2. Sağlığımla ilgili nedenler                                                  

         3. Başhemş./Hem.Müd. isteği                                                       

         4. Maddi nedenler                                                               

         5  Çalıştığım alana ilişkin kurs-sertifikamın olması           

         6. Çalıştığım alana ilişkin uzmanlığımın olması                 

         7. Çalıştığım klinikteki hekimin isteği                               

        8.  Çalıştığım klinikte meslektaşlarımla sorun yaşamam    

         9. Diğer(Açıklayınız).................        
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24-) Şu anda çalıştığınız kliniği seçmenizin en önemli neden nedir?(lütfen tek seçenek 

işaretleyiniz.)                                                                                                                                                 

         1. Nöbet yada vardiya olmaması                                                             

         2. Hem. Müd/ Başhemş. görevlendirmesi                                              

         3. Ekip iletişimini beğendiğim için                                                         

         4. Çalıştığım kliniğe uygun kurs-sertifika programını tamamlamam      

         5. Yüksek lisans programı tamamladığım için                                        

         6. Klinikte hasta sayısının az olması                                                       

         7. Özel ilgim olması                                                                                

         8. Diğer(Açıklayınız)..................          

                                                                                                                                                                                                                                 

25-)Hemşirelik mesleğini seçmenizin en önemli nedeni nedir?(Lütfen tek seçenek 

işaretleyiniz) 

        1.  Hemşirelik mesleğini sevdiğim için                                                 

         2. Sağlıkla ilgili herhangi bir meslek sahibi olmak istediğim için        

         3. İş bulma kolaylığını düşündüğüm için                                             

         4. Lise yada yüksekokul mezunu olma olanağını düşündüğüm için    

         5. Ailemin isteği  nedeniyle                                                                  

         6. Başkalarının önerisi  nedeniyle                   7. Diğer(Açıklayınız.)...............                                                                                                                                              

26-)Mesleğinizi bırakmayı hiç düşündünüz mü?  

       1 .Hayır                   2.  Evet       

 

27-)İşinizden sağladığınız aylık toplam geliriniz ne kadar?...........................TL. 

28-)İşinizden sağladığınız aylık toplam gelirinizin miktarı sizce nasıl ?                                                              

1.Çokdüşük                                                                                                                                                    

2  Düşük 

3. Orta 

4.İyi 

5.Çok iyi  

29-)Ek gelir kaynağınız var mı? 

   1. Evet                                            2. Hayır   

30-)Cevabınız evet ise ek gelir kaynağınızı lütfen belirtiniz. 

    Eşimin geliri    .......................................TL 

    Diğer gelir       ........................................TL 

31-)Eşinizin mesleği nedir? 

  1.Doktor   

  2.Sağlık alanında   görevli                                                                                                                             

  3.Memur 

  4.İşçi  

  5 Serbest                                                                                                                                                                                                                     

  6.Diğer........  

32-)Eşinizin eğitim düzeyi nedir? 

 1.  İlkokul mezunu               

 2.  Ortaokul mezunu             

 3.  Lise mezunu                    

 4. Üniversite mezunu          

 5. Diğer..............              

33-)Hastanenizde hemşirelikle ilgili hizmet içi eğitimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

         1..Yok 

        2.  Çok yeterli                   



 197 

        3.  Yeterli                           

              4.   Orta                              

        5.  Yetersiz                        

        6.  Çok yetersiz                 

34-)Mesleğinizle ilgili abone olduğunuz süreli yayın(dergi) var mı?  

           1. Hayır                                            2. Evet   

       Yanıtınız evet ise abone olduğunuz dergi/dergilerin adları nelerdir? 

 

35-)Mesleğiniz dışı ilgi alanlarınız var mı?  

           1. Hayır                                            2. Evet   

        Yanıtınız evet ise ilgi alanlarınız nelerdir? 

 

36-)Ayda kaç kez dışarıda akşam yemeği yersiniz? 

       1.   1                                        

       2.   2                                        

       3.   3                                        

4.  Diğer(Açıklayınız)................................. 

 

37-)Ayda kaç kez sinema/tiyatroya gidersiniz?  

       1   1                                        

       2.  2                                        

       3.  3                                         

       4.  Diğer(Açıklayınız).......................................             

38-)Günlük kaç tane gazete okursunuz? 

        1  Hiç okumam                     

        2. 1                                       

        3. 2                                        

       4.  3                                         

       5.  Diğer(Açıklayınız).........................................             

39-)Mesleğiniz dışındaki konularda kitap okur musunuz? 

           1. Hayır                                            2. Evet   

 

40-)Aylık kaç tane kitap okursunuz? 

       1.  1                   2.   2              3.  3                  4. Diğer(Açıklayınız)                                                                                         

41-)Mesleğiniz dışı konularda ayda kaç tane dergi okursunuz? 

          Hiç okumam              1            2            3       4.  Diğer(Açıklayınız )................                                                                                                            

42-)Ayda kaç tane müzik kaseti/CD vb alırsınız? 

         1.  Hiç almam             2. 1           3. 2          4. 3       5. Diğer(Açıklayınız). ....      

                                                                                                        

43-)Sizce çalıştığınız ünitedeki hekimlerle hemşireler arasındaki iş ilişkileri nasıl? 

       1.  Çok iyi       

       2.  İyi              

       3.  Orta           

       4.  Kötü          

       5   Çok kötü   

 

44-)Sizce ünitenizde birlikte çalıştığınız hekimlerin hemşirelik mesleği hakkındaki 

düşüncesi nedir ? 

        1. Çok olumlu      

       .2. Olumlu             

        3. Orta                  
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        4. Olumsuz          

        5. Çok olumsuz  

   

45-)Sizce ünitenizde birlikte çalıştığınız hemşirelerin, hemşirelik mesleği hakkındaki 

düşüncesi nedir? 

         1. Çok olumlu      

         2. Olumlu             

         3. Orta                  

         4.Olumsuz           

         5. Çok olumsuz  

46-)Sizce ünitenizde birlikte çalıştığınız yardımcı personelin hemşirelik mesleği hakkındaki 

düşüncesi nedir?    

         1  Çok olumlu      

         2. Olumlu             

         3. Orta                  

         4.Olumsuz           

         5. Çok olumsuz     

 

 

 

 

 

 

47-)Sizce,ünitenizde hizmet verdiğiniz hastalarınızın hemşirelik mesleği hakkındaki 

düşüncesi nedir? 

         1. Çok olumlu      

         2. Olumlu             

         3. Orta                  

         4. Olumsuz           

         5. Çok olumsuz    

48-)Sizce hastane yöneticilerinizin  hemşirelik mesleği hakkındaki düşüncesi nedir? 

         1. Çok olumlu      

         2. Olumlu             

         3. Orta                  

         4. Olumsuz          

         5. Çok olumsuz     

                                

NOT: Araştırmama ışık tutacağını düşündüğünüz görüş ve önerileriniz varsa lütfen   aşağıda 

belirtiniz.Teşekkür ederim. 

 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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Ek 1  Form 3: İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği 

 

ÜNİTE ADI:                     SIRA NO: 

 

           Açıklama:Aşağıda işimizin yaşantımız üzerinde yaratığı gerginlik ve stresi 

belirlemek amacıyla cümleler verilmiştir. Size uygun olan ifadenin karşısına (x) 

işareti koyunuz.  

 

 
 Tamamıyla  

Bana         
Uygun       

Büyük 
Ölçüde 
Bana   
Uygun            

Kısmen 
Bana       
Uygun           

Bana 

hiç 

Uygun 
Değil         

1-İşim aile yaşamımı olumsuz yönde etkiler.       
   

    (   )    (   )    (   )    (   ) 

2-İşe ilk girdiğimdeki beklentilerim gerçekleşiyor.    
              

    (   )    (   )      (   )    (   ) 

3-İşimde eskisine göre daha gerginim.   
                                 

    (   )    (   )    (   )    (   ) 

4-İşime hala eskisi gibi katkıda bulunmaktayım.  
   

    (   )    (   )    (   )    (   ) 

5-İş yerimde fırsat buldukça başkalarından                                                                                                                                          
uzaklaşmak için odama kapanırım.  

    (   )    (   )    (   )    (   ) 

6-İşimde hak ettiğim taktiri görmediğimi düşünüyorum.    
     

    (   )    (   )    (   )    (   ) 

7-İşim gereği karşılaştığım kişilere tam yardımcı  
olmadığım zamanlar kendimi suçlu hissederim.                      

    (   )    (   )    (   )    (   ) 

8-İş arkadaşlarım kendine düşen görevi yerine getirir.     
       

    (   )    (   )    (   )    (   ) 

9-İşime üretkenliğim artmakta.                         (   )    (   )    (   )    (   ) 

4 3 2 1 
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10-İşimdeki sorumluluklarım başlangıçta                                        
beklediğimden  çok daha farklı.     

    (   )    (   )    (   )    (   ) 

11-Mesleki alanda bilgi ve becerilerim gelişmekte.     
            

    (   )    (   )    (   )    (   ) 

12-İşimle ilgili olaylar eve gittiğimde bile aklımdan  çıkmıyor.                                     (   )    (   )    (   )    (   ) 
 

13-İş yerimde sıklıkla kullanıldığımı hissederim.  
                   

    (   )    (   )    (   )    (   ) 

14-Son zamanlarda evdekilerle tartışmalarım arttı.        
        

    (   )    (   )    (   )    (   ) 

16-Daha çok çalışmama karşı daha az iş yapabiliyorum.     
    

    (   )    (   )    (   )    (   ) 

17-İşe katkıda bulunabilmem için iş arkadaşlarımın            
ve amirlerimin gerekli desteği giderek azalmakta.                          

    (   )    (   )    (   )    (   ) 

18-İşe sıklıkla gecikirim.                              
               

    (   )    (   )    (   )    (   ) 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

Ek 1 Form 4: Minnesota Doyum Anketi 

 

    ÜNİTE NO :                  SIRA NO: 

 

     Açıklama: Aşağıda işinizden sağladığınız doyumla ilgili ifadeler yer 

almaktadır.İşinizin cümlede belirtilen yönünden ne kadar memnun olduğunuzu ‘x’ 

işareti ile belirti 

   
    5        4            3             2               1 

Çok 

memnumym 

Memnunum Kararsızım Memnun 

değilim              
 

Hiç 

memnun  

Değilim      
 

1.Beni her zaman memnun etmesi bakımından 

.                                                  
    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

2.Tek başıma çalışma olanağı olması 

bakımından 
    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

3.Arasıra değişik şeyler yapabilme şansım 

olması bakımından                             
    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

4.Toplumda “saygın bir kişi “olma şansını 

vermesi bakımından 
    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

5.Yöneticimin ekibindeki kişileri idare tarzı  

bakımından                                      
    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

6.Yöneticimin karar vermedeki yeteneği 

bakımından                                           
    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

7.Vicdanıma aykırı olmayan şeyler yapabilme 

şansım olması bakımından          
    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

8.Bana sabit bir iş sağlaması bakımından     

                                                          
    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

9.Başkaları için birşeyler yapabilme olanağını 

bana vermesi bakımından            
    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 
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Ek 1 Form 5:  Maslach Tükenmişlik Ölçeği 
 

 

         ÜNİTE NO:                            SIRA NO: 

 

 

       Açıklama :Aşağıda ifade edilen durumları ne kadar sıklıkla yaşadığınızı ‘x’ işareti ile 

belirtiniz. 

 

 

     0    1     2    3      4 

 Hiçbir 

zaman 

Çok  

nadir 

Bazen Çoğu  

zaman 

Her 

zaman 

1.İşimden soğuduğumu hissediyorum.     (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

2.İş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş hissediyorum.     (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

3.Sabah kalktığımda bir gün daha bu işi kaldıramayacağımı 

hissediyorum. 

    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

4.İşim gereği karşılaştığım insanların ne hissettiğini hemen 

anlarım.  

    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

5.İşim gereği karşılaştığım bazı kimselere sanki insan 

değillermiş gibi davrandığımı fark ediyorum. 

    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

6.Bütün gün insanlarla uğraşmak benim için gerçekten çok 

yıpratıcı. 

    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

7.İşim gereği karşılaştığım insanların sorunlarına en uygun 

çözüm yollarını bulurum. 

    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

8.Yaptığım işten tükendiğimi hissediyorum.     (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

9.Yaptığım iş sayesinde insanların yaşamına katkıda 

bulunduğuma inanıyorum. 

    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

10.Bu işte çalışmaya başladığımdan beri insanlara karşı     (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

10.Kişilere,ne yapacaklarını söyleme şansına 

sahip olma bakımından      
    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

11.Kendi yeteneklerimi kullanarak birşeyler 

şansı 

 olması bakımından                 

    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

12.İş ile ilgili alınan kararların uygulamaya  

konması bakımından 
    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

13.Yaptığım iş ile karşılığında ücret 

bakımından       

                                            

    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

14.İş içinde terfi olanağımın olması 

bakımından 

                                                   

    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

15.Kendi kararlarımı uygulama serbestliğini 

bana 

 vermesi bakımından               

    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

16.İşimi yaparken kendi yöntemlerimi 

kullanabilme 

 şansını bana vermesi bakımından          

    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

17.Çalışma şartları bakımından      

                                                                                      
    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

18.Çalışma arkadaşlarımın birbirleri ile 

anlaşmaları bakımından                          
    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

19.Yaptığım iyi bir iş karşılığında taktir 

edilmem 

 bakımdan                                 

    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

20.Yaptığım iş karşılığında duyduğum başarı 

hisse bakımından                           
    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 
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sertleştim. 

11.Bu işin beni giderek katılaştırmasından korkuyorum.     (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

12.Çok şeyler yapabilecek güçteyim.     (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

13.İşimin beni kısıtladığını hissediyorum.     (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

14.İşimde çok fazla çalıştığımı hissediyorum.     (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

15.İşim gereği karşılaştığım insanlara ne olduğu umurumda 

değil. 

    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

16.Doğrudan doğruya insanlarla çalışmak bende fazla stres 

yaratıyor. 

    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

17.İşim gereği karşılaştığım insanlarla aramda rahat bir hava 

yaratırım. 

    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

18.İnsanlarla yakın bir çalışmadan sonra kendimi canlanmış 

hissediyorum. 

    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

19.Bu işte birçok kayda değer başarı elde ettim.     (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

20.Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum.     (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

21.İşimdeki duygusal sorunlarla serinkanlılıkla yaklaşırım.     (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

22.İşim gereği karşılaştığım insanların bazı problemlerini 

sanki ben yaratmışım gibi davrandıklarını hissediyorum. 

    (   )     (   )     (   )     (   )     (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Ek 2: METİN İÇİNDE VERİLMEYEN SAYISAL VERİLERE AİT 

TABLOLAR        

       
Ek2-Tablo1: Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin Bakmakla Yükümlü 

Oldukları Kişi Sayısı, Oturdukları Evin Tipi, Evde Birlikte Yaşadıkları Kişi Sayısı, Evlerindeki 

Yatak Odası Sayısı, Aylık Gelir Miktarları ve Bu Miktarı Nasıl Bulduklarına İlişkin Ünitelere 

Göre Farklılıkları ve Anlamlılıkları Analizleri 

 

Özellikler Ünite X2 

sd 

P1-2 

X2 

sd 

P1-3 

X2 

sd 

P2-3 

Bakmakla Yükümlü 

Olduğu Kişi Sayısı 

Dializ (1) Yoğun Bakım (2) Servis(3) 

n % n % n % 

1 – 2 kişi 11 52.4 33 76.7 19 82.6 3.89 

1 

0.481 

4.62 

1 

0.050 

0.30 

1 

0.579 

3 kişi ve daha fazla 10 47.6 10 23.3 4 17.4 

Toplam 21 100 33 100 23 100 

Evin Tipi  

Apartman 31 100.0 89 89.0 40 81.6 
3.72 

2 

0.155 

6.42 

3 

0.093 

3.57 

3 

0.311 

Müstakil   6 6.0 3 6.1 

Gecekondu     1 2.0 

Diğer   5 5.0 5 10.2 

Toplam 31 100 100 100 49 100  

Evde Birlikte Yaşadığı Kişi 

Sayısı 
 

1 kişi 5 16.1 18 18.0 6 12.2 7.49 1.26 5.20 
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2 kişi 4 12.9 31 31.0 11 12.4 3 

0.058 

3 

0.737 

3 

0.157 3 kişi 13 41.9 20 20.0 18 36.7 

Diğer 9 29.0 31 31.0 14 28.6 

Toplam 31 100 100 100 49 100  

Evdeki Yatak Odası Sayısı  

1 yatak odası 13 41.9 57 57.0 23 46.9 
8.42 

3 

0.038 

3.36 

3 

0.338 

3.01 

3 

0390 

2 yatak odası 15 48.4 25 25.0 19 28.8 

3 yatak odası 3 9.7 8 8.0 3 6.1 

Diğer   10 10.0 4 8.2 

Toplam 31 100 100 100 49 100  

İşten Sağlanan  Aylık Gelir  

400 milyon ve altı 4 12.9 10 10.0 12 24.5 
2.37 

3 

0.498 

7.47 

3 

0.058 

7.65 

3 

0.054 

401 – 800 milyon 24 77.4 68 68.0 23 46.9 

801 – 999 milyon 2 6.5 14 14.0 9 18.4 

1 milyar ve üzeri 1 3.2 8 8.0 5 10.2 

Toplam 31 100 100 100 49 100  

İşten Sağlanan Toplam 

Gelirin Düzeyi 
 

Düşük 18 58.1 52 52.0 23 46.9 1.20 

2 

0.547 

2.51 

2 

0.284 

0.66 

2 

0.717 

Orta 8 25.8 36 36.0 21 42.9 

İyi 5 16.1 12 12.0 5 10.2 

Toplam 31 100 100 100 49 100  

 

 

Ek 2 Tablo 2:  Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin Medeni Durumuna Göre 

Ölçeklerden Aldıkları Puanların Karşılaştırılması 

 
Medeni durum 

Ölçekler 

Evli 

n=103 

x                    ss 

Evli Değil 

n=77 

x                  ss 
F p 

İBGÖ 37,41                  6,74 37,26                   7,57 0,138 0.409 

MTÖ-DT 18,94                   6,51 19,14                  6,97 0,199 0,475 

MTÖ-DY 5,75                     3,57 6,68                     3,54 1,731 0,849 

MTÖ-KB 20,20                   4,24 19,68                   4,19 0,831 0,728 

MDA-GD 3,16                   0,56 3,07                    0,63 0,982 0,406 

MDA-iD 3,39                    0,62 3,24                     0,66 1,569 0,566 

MDA-DD 2,82                     0,72 2,81                   0,69 0,072 0,659 

 

 

 

 

 

EĞİTİM DURUMU 
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Ek 2 Tablo 3: Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin Eğitim Durumlarına Göre 

Ölçeklerden Aldıkları Puanların Karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

Ek 2 Tablo 4: Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin Çocuk Sahibi Olma Durumuna Göre 

ölçeklerden Aldıkları Puanların Karşılaştırılması 

 

Çocuk Sahibi Olma 

 

 

Ölçekler 

Hayır 

n=101 

x                    ss 

Evet 

n=79 

x                  ss 

 

t 

 

p 

İBGÖ 37,51                6,80 37,13                 7,38 0,364 0,559 

MTÖ-DT 19,86                 6,23 17,96                 6,79 1,904 0,426 

MTÖ-DY 6,72                   3,34 5,41                  3,76 2,488 0,259 

MTÖ-KB 19,22                   4,24 20,95                4,00 -2,785 0,828 

MDA-GD 3,05                   0,58 3,20                  0,60 -1,667 0,538 

MDA-iD 3,23                  0,62 3,44                   0,65 -2,132 0,450 

MDA-DD 2,78                    0,68 2,85                 0,69 -0,638 0,499 

 

 

 

 

 

 

Ölçekler 

Sağlık meslek Lisesi 

n=50 

x                      ss 

Ön Lisans 

n=91 

x                      ss 

Lisans 

n=39 

x             ss 

F P 

İBGÖ 37,04            6,31 38,13            7,79 35,90   6,15 1,426 0,243 

MTÖ-DT 19,72           6,54 19,48            6,86 17,08   6,26 2,164 0,118 

MTÖ-DY 7,10             3,56 5,76              3,57 5,82     3,47 2,552 0,081 

MTÖ-KB 19,60           3,79 19,90            4,59 20,64   3,85 0,696 0,500 

MDA-GD 3,09             0,63 3,08              0,62 3,25     0,47 1,252 0,288 

MDA-iD 3,29             0,68 3,28              0,66 3,48     0,51 1,562 0,213 

MDA-DD 2,81             0,71 2,78              0,71 2,91     0,60 0,456 0,635 
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Ek 2 Tablo 5: Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin Bakmakla Yükümlü Olduğu 

Kişi Sayına Göre Ölçeklerden Aldıkları Puanların Karşılaştırılması  

 

Bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı 
Ölçekler Bir-iki kişi 

n=63 

Üç ve daha fazla 

n=24 

 

t 

 

P 

İBGÖ 38,06                   7,10 36,33                  8,37 0,933 0,337 

MTÖ-DT 37,59                   7,46 19,27                  6,16 3,607 0,061 

MTÖ-DY 6,10                     3,28 4,63                     4,17 2,676 0,106 

MTÖ-KB 20,19                   4,12 21,25                   4,01 1,166 0,283 

MDA-GD 3,16                     0,62 3,28                     0,52 0,792 0,385 

MDA-iD 3,39                     0,67 3,54                     0,54 0,932 0,337 

MDA-DD 2,81                     0,73 2,90                     0,58 0,284 0,595 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo  6: Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin Gece Bakılan Ortalama Hasta 

Sayısına Göre Ölçeklerden Aldıkları Puanların Karşılaştırılması   

 
Gece bakılan ortalama hasta sayısı 

Ölçekler 

0-10 Hasta 

n=109 

x                      ss 

11-20 Hasta 

n=6 

x                      ss 

20 ve üzeri 

n=37 

x             ss 

F P 

İBGÖ 
38,39                 7,33 33,67                4,63 37,78          6,22 1,334 0,227 

MTÖ-DT 19,41                 6,77 18,67                 4,41 21,00          5,72 0,924 0,399 

MTÖ-DY 6,39                   3,55 6,83                   3,37 7,14            3,38 0,648 0,524 

MTÖ-KB 19,49                 4,21 20,00                 1,10 19,57          4,09 0,047 0,954 

MDA-GD 3,06                   0,29 3,31                   0,55 3,10            0,65 0,499 0,614 

MDA-iD 3,29                   0,64 3,45                   0,55 3,23            0,70 0,319 0,727 

MDA-DD 2,73                  0,69 3,10                  0,72 2,91            0,75 1,496 0,227 
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Ek 2 Tablo7: Araştırma Kapsamına Alına Hemşirelerin  Son Beş Yılda Değiştirdikleri Servis Sayısına Göre 

  Ölçeklerden Aldıkları Puanların Karşılaştırılması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Son Beş Yılda Değiştirilen Servis Sayısı 
 

Ölçekler 

1 Servis 

n=26 

xx                        ss 

2Servis 

n=37 

xx                     ss 

 

3 Servis 

n=26 

xx               ss 

 

4 ve üstü Servis 

n=9 

xx                      ss 

F P 

İBGÖ 36,88          6,04 37,30         6,51 10,08         7,99 38,11        10,49 1,038 0,379 

MTÖ-DT 19,08          6,40 19,4           7,29 20,77         5,62 21,33          6,24 0,423 0,737 

MTÖ-DY 6,23            2,96 6,95           3,72 6,96          3,18 6,22           3,80 0,341 0,796 

MTÖ-KB 19,23         4,42 19,54         3,77 19,77         4,27 18,22          5,24 0,327 0,806 

MDA-GD 3,05            0,44 3,10           0,50 2,85           0,57 2,88          0,94 1,193 0,317 

MDA-İd 3,29            0,46 3,35          0,65 3,95       0,56 2,89           0,88 3,259 0,025 

MDA-DD 2,68            0,59 2,71           0,57 2,72          0,70 2,86            1,06 0,153 0,927 
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Ek 2 Tablo 8: Araştırma Kapsamına Alınan Hemşirelerin Mesleği Bırakma                            Düşüncesine  

Göre Ölçeklerden Aldıkları Puanların Karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ek 2 Tablo9: Araştırma Kapsamına Alına Hemşirelerin Mezuniyet Sonrası Kurs–Sertifika Programına 

Katılım Durumuna Göre Ölçeklerden Aldıkları Puanların Karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 2 Tablo 

10: 

Araştırma 

Kapsamına 

Alına 

Hemşireleri

n Meslek Dışı İlgi Alanı Olma Durumuna Göre Ölçeklerden Aldıkları Puanların 

Karşılaştırılması 

 

Mesleği bırakma düşüncesi 

Ölçekler 
Hayır 

n=79 

x                    ss 

Evet 

n=101 

x                  ss 

 

t 

 

p 

İBGÖ 35,33                   7,18 38,92                  6,63 -3,475 0,199 

MTÖ-DT 15,81                   6,54 21,24                   5,67 -6,291 0,046 

MTÖ-DY 5,46                    3,54 6,68                     3,53 -2,312 0,897 

MTÖ-KB 20,91                   3,90 19,25                   4,33 2,671 0,238 

MDA-GD 3,31                     0,56 2,97                   0,57 3,923 0,241 

MDA-iD 3,55                    0,60 3,15                     0,62 4,374 0,719 

MDA-DD 2,95                     0,68 2,71                     0,68 2,325 0,719 

Mezuniyet sonrası kurs –sertifika programına katılım 

Ölçekler Hayır 

n=118 

x                  ss 

Evet 

n=62 

x                  ss 

 

t 

 

p 

İBGÖ 
38,05       7,26 36,00        6,61 1,857 0,421 

MTÖ-DT 19,48       6,49 18,16        7,03 1,262 0,163 

MTÖ-DY 6,46         3,52 5,55          3,63 -1,628 0,597 

MTÖ-KB 19,45       4,36 20,98        3,77 -2,349 0,190 

MDA-GD 3,07         0,59 3,25          0,57 -2,123 0,668 

MDA-iD 3,24         0,66 3,48          0,58 -2,376 0,451 

MDA-DD 2,77         0,68 2,90          0,69 -1,247 0,863 

Meslek Dışı İlgi Alanı 

  

Ölçekler 

Hayır 

n=109 

Evet 

n=71 
t P 
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E

k 2 Tablo 11:  Araştırma Kapsamına Alına Hemşirelerin  Ek Gelir Kaynağı  Olma Durumuna Göre 

Ölçeklerden Aldıkları Puanların Karşılaştırılması 

 

Ek gelir kaynağı 

 

Ölçekler 

Hayır 

n=135 

x                    ss 

Evet 

n=45 

x                  ss 

t p 

İBGÖ 37,63                  6,78 36,49                   7,97 -0,934 0,292 

MTÖ-DT 19,24                   6,56 18.40                   7,11 -0,726 0,229 

MTÖ-DY 6,26                     3,45 5,80                   3,096 -0,745 0,227 

MTÖ-KB 19,68                   4,07 20,87                   4,57 1,640 0,424 

MDA-GD 3,11                     0,57 3,15                     0,66 0,447 0,153 

MDA-iD 3,30                    0,61 3,40                     0,73 0,973 0,256 

MDA-DD 2,83                     0,67 2,78                    0,75 -0,396 0,346 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x                    ss x                  ss 

İBGÖ 3,82                     7,55 38,15                  6,28 -1,240 0,164 

MTÖ-DT 18,03                   6,52 20,56                  6,70 -2,522 0,751 

MTÖ-DY 6,14                     3,72 6,15                    3,37 0,032 0,520 

MTÖ-KB 19,72                   4,04 20,37                 4,48 -0,997 0,363 

MDA-GD 3,14                     0,59 3,09                    0,60 0,520 0,934 

MDA-iD 3,32                     0,61 3,32                     0,69 -0,007 0,734 

MDA-DD 2.86                     0,69 2,74                     0,68 1,133 0,749 
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