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GİRİŞ
Günümüzde teknoloji hızlı bir şekilde gelişmekte bilginin
daha hızlı paylaşımı ve düşünce yapısı değişimi devamında da
buna bağlı olarak toplum yapısı değişmektedir. Bu değişimlere
bağlı olarak çalışma ortamlarında ortaya çıkan mesleki
yıpranmalar insanoğlunun yapısını da değiştirmeye başlamıştır.
Sağlık kurumları yapıları itibariyle stresin en yoğun
yaşandığı, hata kaldırmayan, 24 saat aktif hizmet sunan
kurumlardır. Kurumun bu yapısı çalışanları da olumsuz
etkilemektedir. Bunun yanı sıra gelen her hastanın kendisini
öncelikli ve aciliyetli olarak görmesi sağlık çalışanlarını artı
strese sokmaktadır.
Kişilerin iş yerlerinde yaşadıkları stresle, özel hayatlarında
karşılaştıkları zorluklar birleşerek hem kendileri için hem de
kurumları için önlenemez sorunlar ortaya çıkartmaktadır. Baş
edilemeyen bu sorunlar kişilerin tükenmişlik kavramı ile
karşılaşmasına sebep olmaktadır.
Toplum, sağlık çalışanlarından giderek daha fazla
sorumluluk almalarını beklemektedir. Sağlık hizmeti sunumu
gün geçtikçe değişmeye ve çeşitlenmeye başlamıştır. Çalışanlar
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bu değişime ayak uydurmak durumunda kalmaktadır. Tüm
bunlar çalışanların yıpranmasına ve mesleki algılarının
değişmesine yol açar.
Günümüzde rekabet koşulları içerisinde, kısıtlı kaynakları
etkin kullanmak önemlidir. İnsan kaynakları da bunlardan bir
tanesi olup, insan kaynaklarını etkin kullanabilen işletmeler hem
rekabette üstünlük sağlama hem de işletme amaç ve hedeflerine
ulaşmada daha başarılı olmaktadırlar.
İşletmelerde kaynakların etkili kullanımı dendiğinde akla
gelen ilk kavram performanstır. Performans kavramı çalışanların
işlerini severek yapması, o işten tatmin sağlaması, kuruma olan
bağlılıkları ve sadakatleri ile yakından ilgilidir. Akademik
çalışmalarda ve uygulama alanlarında da performans kavramı
üzerinde oldukça durulmaktadır. Ancak performansın doğru bir
şekilde ölçülebilmesi için öncelikli olarak çalışanların iş
yerlerindeki mevcut durumlarını ve stres faktörlerini incelemek,
çalışanların mesleki tükenmişlik seviyeleri üzerinde durmak
gerekmektedir.
Tükenmişlik sendromu konusunda literatür taraması
yapıldığında bir çok farklı tanım ve yaklaşım yapıldığı
görülmüştür. Maslach’ın yaklaşımı, bu yaklaşımlar arasında ön
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plana çıkmış ve işletme yönetimi ile ilgili uygulamalarda
oldukça fazla kullanılmıştır. Maslach; mesleki tükenmişliği
duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarısızlık olmak
üzere üç boyutta ele almaktadır.
Bu çalışmada sağlık sektöründe, özel bir hastanede
çalışanların mesleki tükenmişlik düzeyleri incelenecektir.
Çalışmada Maslach tarafından geliştirilen ölçek kullanılacaktır.
Ek olarak çalışanların demografik özellikleri ile üç tükenmişlik
düzeyleri arasındaki ilişki de analiz edilecektir.
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BÖLÜM 1:
1. TÜKENMİŞLİK
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1. TÜKENMİŞLİK

Tükenmişlik kavramının temeli Amerika’ya dayanmakta
olup 15 yıllık bir geçmişi vardır. Tükenmişlik kavramı esasında
işi gereği insanlarla yoğun bir ilişki içerisinde olanlarda görülen
bir tür strestir. Tükenmişliği, duygusal yönden tükenme, olaylar
karşısında duyarsızlaşma ve kişisel başarının altına düşme etkisi
olarak farklı boyutlardan oluştuğu vurgulanmaktadır (Yılmaz,
2017).
Sağlık sektörü için bakıldığında aşırı iş yükünün yanı sıra
klinik hareketinin arka plana atılan pozisyonu da sağlık
çalışanlarını etkilemektedir. Sağlık hizmeti sunumunda toplum
için çok önemli bir hizmet veriyor olsalar da gereken yardım,
takdir ve ilgiyi göremiyor olmaları sağlık çalışanlarında
tükenmişlik sendromunun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır
(Yardım, 1995).
Başarma duygusu açısından kendince yüksek beklentiye
giren kişilerde, girişimlerini engelleyen kurum içi engellerle
karşılaştıklarında tükenmişlik ortaya çıkmaktadır. Kişiler
belirlenen amaçlara ulaşamadıklarında kendilerini yorgun
hissetme, başkaları tarafından engellenme; zamanla kendilerine
olan güvenlerini kaybetmelerine neden olur. Bunun sonucu
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olarak kişiler kendilerini hem bedenen, hem ruhen yorgun
hissederler (Dinler, 2010).
Tükenmişliğin insan ilişkilerinin yüz yüze olarak
sürdürüldüğü bazı meslek gruplarında diğer gruplara nazaran
daha fazla karşılaşılan bir durum olduğu ifade edilmiştir. Sağlık
sektörü bu açıdan oldukça fazla paya sahip olan kesimdir. Hem
hastalar ile bire bir iletişimde olmaları, ek olarak hasta
yakınlarıyla bire bir olan iletişimleri açısından, sağlık
personelini yeterince zora sokmaktadır.
Tükenmişlik sendromu sonucunda birçok bireyde, işe
ilişkin çabalarının azaldığı, işe gitme isteklerinin azaldığı,
mesleğini terk etme isteği olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle
yöneticilerin örgütlerinde tükenmeye neden olan faktörleri
belirlemeleri ve tedbirler almaları çalışanların verimine pozitif
etki yaratmaktadır (Bilgin, 2011).

7

1.2. TÜKENMİŞLİK KAVRAMI İLE İLGİLİ
KURAMSAL GÖRÜŞLER
1.2.1. Cherniss Tükenmişlik Modeli
1980 yılında yapmış olduğu çalışmasında tükenmişlik
kavramının merkezinde stresin olduğunu söylemiştir. İş yerinde
yaşanılan strese bir tepki olarak ortaya çıkmakta olduğunu
devamında stres ile başa çıkma davranışını sergileyen ve iş ile
manevi olarak ilişiğini kesmekle son bulan bir süreç olduğunu
savunmuştur. Chemiss’e göre eğer kişi stresle başa çıkamazsa
tükenmişlikle karşı karşıya kalacaktır (Izgar, 2000).
1.2.2. Edelwich ve Brodsky Tükenmişlik Modeli
1980 yılında çalışma yapan başka bir model de Edelwich
ve Brodsky tarafından yapılmıştır. Çalışmalarında tükenmişliği;
İdealistik

bir

duygusuzlaşma

yükseliş,
gibi

durağanlaşma,

kavramlarla

engelleme

açıklamışlardır.

ve
Bu

kavramların tükenmişlik sürecinin aşamaları olduğunu ve bu
süreçlerden sonra ortaya çıkan bir kavram olduğu sonucuna
ulaşmışlardır. Edelwich ve Brodsky’e göre tükenmişliğin ortaya
çıkmasını tetikleyen en etkili parametreler istenilen işler ve
idealler
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arasındaki

uçurum, politik

sınırlamalar
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ya da

zorlamalar, yapılan ile minnet duymayan insanlar ile uğraşmak,
yetersiz ücret, uzun mesai ve aşırı iş yoğunluklarıdır.
İdealistlik: Bu evrede büyük umutlar, bol enerji ve
beklentiler

vardır.

Birey

enerjisini

mesleğine

adamış

durumdadır. Fedakârca bir çalışma ortaya koymaktadır. Umudu
ve beklentileri yüksektir. Mesleğinin amaçlarına ulaşmak
konusunda heyecanı vardır. Kişi çalışmalarından dolayı övgü
beklerken, ön yargılarla ve sınırlayıcı tutumlarla karşılaştığında,
önüne çıkan engelleri kaldıramaz duruma gelir ve gittikçe yavaş
bir tutum içerisine girer.
Durağanlaşma: İlk evredeki heyecan kaybolmuştur.
Motivasyon gittikçe azalır. Mesleği artık kişiyi tatmin
etmemekte ve mesleğinin bir çıkmaza girdiği düşüncesi
oluşmaktadır. Mesleğine ilişkin beklenti ve umutlarında hayal
kırıklıkları yaşamaya başlar. Yaptığı işten zevk alamaz hale gelir
ve işinden soğur.
Engellenme: Bu evrede kişi mesleğine devam edip
edemeyeceğini sorgulamaya başlar. Önceki evrelerde birey işini
sorgulamaktayken

bu

evrede

kendinin

bu

işi

yapıp

yapamayacağı konusunda sorgulamaya başlar. Birey bu
aşamada ya denge kurmaya çalışır ya da daha fazla çalışarak
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sorunu çözmeye çalışır. Bu da kişinin sosyal ilişkilerini yıpratır.
Bir başka alternatifte birey sadece teknik boyutta işini
sürdürmeye devam eder ve katı, duyarsız, donuk davranışlarda
bulunur.
Duygusuzlaşma: Engellenmeye karşı ortaya çıkan bir
savunma mekanizmasıdır. Birey bu evrede inançlarını yitirmeye
başlar ve umutsuzluğa kapılır. Birey sadece işinden atılma
korkusu ile işine devam eder ve bıkkınlık yaşar. Yaşadığı yoğun
hayal kırıklıkları ile birlikte çalıştığı kuruma karşıda bir
duygusal bağı kalmamaktadır. Bu duygu durumları bireyi sadece
maddi olarak işine bağlar. Tükenmişlik hissinin zirveye ulaştığı
dönem olarak nitelendirilen bu dönemde birey işine zamanında
gelmemeye başlar, işin süresi dolmadan kurumdan ayrılmaya ve
işten kaçmaya başlar. Rapor kullanımları artar. Kısaca birey işini
sadece mekanik bir şekilde devam ettirmiş olur (Sürgevil, 2006).
1.2.3. Perlman ve Hartman Tükenmişlik Modeli
Tükenmişliğin

dört

derecesi

olduğunu

ortaya

koymuşlardır. İlk aşama stres oluşumudur. Bu stresin ortaya
çıkışını Perlman ve Hartman bireyin bilgi ve yeteneklerinin işin
gerektirdikleriyle paralel olmadığı durumlarda ortaya çıktığını
iddia etmişlerdir. İkinci aşaması bireyin stres karşısında
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göstermiş olduğu tepkidir. Üçüncü aşama stresin sonuçlarıdır.
Tükenmişlik sonucunda bireyin iş tatmininde bir farklılık
meydana geldiğini ve ruhsal ve bedenen negatif değişimler
yaşadığını söylemişlerdir (Seğmenli, 2001).
1.2.4. Meier Tükenmişlik Modeli
Bu yaklaşım tükenmişliğe farklı bir açıdan bakmıştır.
Tükenmişliği çalışanların güdüleyici etmenlerinin, bireyin
mesleki tatmin ile örtüşmesi ile açıklamaktadır. Meier
tükenmişliği 4 boyutta ele almıştır.
Pekiştirme Beklentileri: Açıkça ya da gizli bir şekilde; iş
ile bağlantılı olarak yapılması beklenen beklentiler bütünüdür.
Sonuç Beklentileri: Mevcut iş yapıldığında sonuca ulaşan
beklentiler olarak tanımlanır.
Yeterli Olma Beklentileri: Yapılan işten kişisel olarak bir
verim elde edilmesine ilişkin beklenti çeşididir. Bilmekle
yapmak arasındaki farktır.
Bağlamsal İşleme Süreci. Tükenmişliğin en kapsamlı
kısmını oluşturmaktadır. Beklentinin nasıl meydana geldiği,
hangi aşamada öğrenildiği, hangi süreçlerde değiştirilmesi
gerektiği ile ilgili birçok bilgi verir (Solmuş, 2010).

1
1

1.2.5. Suran ve Sherdian Tükenmişlik Modeli
Bu modelde Suran ve Sherdian tükenmişliği Erisco’nun
kişilik gelişimi kuramını temel alarak açıklamışlardır. Dört
aşamada açıklamışlardır. Kimlik-Rol Karmaşası, YeterlilikYetersizlik

Aşaması,

Verimlilik-Durgunluk

Aşaması

ve

Yeniden Oluşturma-Hayal Kırıklığı Aşamasıdır.
Kimlik-Rol Karmaşası: Kişinin kendine uygun mesleği
seçememiş olması, bireylerin çalışma hayatlarında rol karmaşası
yaşamalarına yol açmaktadır. Bu durumun yaşanması ilerde
tükenmişliğinde yaşanacak olmasına etki etmektedir.
Yeterlilik-Yetersizlik Aşaması: Kişiler işimde daha iyi
nasıl olurum? Sorusu ile karşı karşıyalardır ve kendi diğer
meslektaşları ile kıyaslar.
Verimlilik-Durgunluk Aşaması: Kişiye kendi kabiliyetleri
doğrultusunda bir iş alanı oluşturulmamışsa, kişi boşluğa düşer.
Bu his de yine tükenmişlik ile ilişkilidir.
Yeniden Oluşturma-Hayal Kırıklığı Aşaması: Birey
mesleki

amacının

ne

olduğunu

sorgulamaya

başlar.

Memnuniyetsizlik ve monotonlaşma duygularını yaşar. Eğer
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amaçlarını tekrar tanımlamayı başaramazsa kişi tükenmişliğe
kapılır (Baysal, 1995).
1.2.6. Pines Tükenmişlik Modeli
Pines ve Aronson (1988) tarafından geliştirilen bu
modelde tükenmişlik fiziksel, duygusal ve zihinsel bitkinlik
durumu olarak ifade edilmektedir. Pines (1988)’e göre;
tükenmişliğin temel nedeni, bireyi sürekli duygusal baskı altında
tutan iş ortamlarıdır (Dinler, 2010).
Meslek yaşamlarına idealist hedeflerle başlayan bireyler,
stresi yüksek, destek ve ödülün az olduğu çalışma koşullarında
başarılı olmak için gerekli fırsatları elde edemezler. Bu modelde
tükenmişlik fiziksel (kronik yorgunluk ve enerji azalması),
duygusal (umutsuzluk, hayal kırıklığı) ve zihinsel (insanlara, işe,
yaşama ve kendine karşı olumsuz tutumlar) bitkinlik olarak
tanımlanmaktadır (Karayazı, 2008).
1.2.7. Golembiewski Modeli
Golembiewski Modeli’nde süreç duyarsızlaşma ile başlar.
Duyarsızlaşma bireyin iş performansına yansır ve başarısını
etkileyerek bireyin başarısında düşme hissine yol açar. Sonraki
aşamada ise bireyin duygusal tükenmişlik yaşaması ile son

1
3

bulur.

Bu

durumda

Golembiewski

Modeli’ne

göre

duyarsızlaşma kişisel başarıda düşme hissinin, kişisel başarıda
düşme hissi de duygusal tükenmenin nedenidir (Arı ve Bal,
2008; Yanar, 2018).
1.2.8. Veninga ve Spradley Tükenmişlik Modeli
Bu modelde tükenmişliğin beş aşaması bulunmaktadır.
1. Aşama; bireyin heves, heyecan ve enerjisinin üst
düzeyde olduğu balayı aşamasıdır.
2.

Aşama;

iş

doyumsuzluğu

belirtileri

olarak

sayılabilecek, verimlilikte düşme, uyku bozuklukları, ilaç ve
alkol kullanımında artış ve yorgunluk gibi sorunların ortaya
çıktığı yakıt azalması aşamadır.
3. Aşama; kronikleşme eğilimi gösteren ilk fiziksel ve
psikolojik belirtiler ortaya çıkmaya başlar.
4. Aşama; belirtilerin akut hale geldiği ve tükenmenin
bireyin zihnini meşgul etmeye başladığı aşamadır.
5. Aşama; mesleki gerileme, fiziksel ve psikolojik sağlığın
bozulması gibi durumların yaşandığı umutsuzluk ya da çıkmaza
girme aşamasıdır (Kavoğlu, 2009; Karayazı, 2008).
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1.2.9. Smith’in Tükenmişlik Modeli
Smith’in (1986) bu modelde sporcu tükenmişliği ele
alınarak özellikle atletlerin yaşadığı tükenmişlikler üzerinde
durulmuştur. Smith (1986); atletik tükenmişlik modelinde
tükenmişliğin dört aşamadan oluştuğunu ifade etmektedir.
Bunlar “bilişsel, durumsal ve fizyolojik ile davranışsal faktörleri
içeren tekrarlayan strese tepkidir.”
1. Aşamada; beklentilerle birlikte oluşan ve isteklerin
engellenmesi karşısında yaşanan hayal kırıklıklarının
olduğunu,
2. İkinci aşamada; sporcuların istekleri ile bunu algılayış
biçimlerini değerlendirmelerinin yer aldığını,
3. Üçüncü aşamada; isteklerin karşılanamaması ile
birlikte yaşanan strese bağlı fizyolojik ve psikolojik
stres tepkilerinin (uyku problemi, kaygı, hastalıklar)
meydana geldiğini,
4. Dördüncü aşamada; ise sporcu tükenmişliğinin son
evresi olduğunu ve bu evrede performansın düşmesi ve
etkinlikten ayrılma gibi davranışların görülebildiği
ifade etmektedir (Atlı, 2019).

1
5

1.2.10. Gaines ve Jermier’in Tükenmişlik Modeli
Gaines ve Jermier göre;
1. Aşamada; mesleğini icra eden bireylerin duygu
durumlarının karışması sonucu kendileri ile ilgili
yaşadıkları yetersizlik hissinin duygusal tükenmişliğe
sebep olduğunu,
2. Aşamada; duygusal tükenmenin ilerleyen aşamalarda
kronik bir hal alarak bireylerde yorgunluğa sebep
olduğunu belirtmişlerdir (Gaines ve Jermier, 1983).
1.2.11. Leiter Tükenmişlik Modeli
Bu model iki koşula bağlıdır.
1. Koşul; Maslach tükenmişlik ölçeğinin üç alt boyutu,
çalışma saatleri haricindeki zamanı da etkilemektedir.
2. Koşul ise; üç boyutun, çevresel şartlar ve değişik
kişilik özellikleri sebebiyle farklı ilişkilere sahip
olduğu fikrinden oluşmaktadır.
Bu modeldeki ana rol, bireysel istekler ve örgütsel
sınırlılıklar arasındaki çatışmalardır (Şahin, 2014).
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1.2.12. Kopenhag Tükenmişlik Modeli
2005 yılında, Kristensen ve diğerleri tarafından MBI’a
alternatif

olarak

Kopenhag

Tükenmişlik

Envanteri

geliştirilmiştir. Tükenmişliğin sadece iş ile ilişkili kaynaklardan
oluşmadığını ve daha kapsamlı bir şekilde ele alınmasını
savunan ve bu özelliği ile farklılaşan bu yaklaşıma göre
tükenmişlik; temel itibariyle fiziksel ve psikolojik bitkinliktir.
Bu boyutlardan da anlaşılacağı üzere bu yaklaşım iş ile müşteri
ya da iş arkadaşlarından oluşabilecek tükenmişlik etkisinin
ayrımını belirgin bir şekilde yapmaktadır (Çankır, 2016).
1.2.13. Maslach Tükenmişlik Modeli
Tükenmişlik modelinde en ön plana çıkan modellerden
biride Maslach’ın tükenmişlik modelidir. Tükenmişliğe dair ilk
araştırmaları yapan kişi olmasa da çalışmalarının neredeyse
tamamını bu konuda yoğunlaştıran kişidir.
1986 yılında Maslach Jackson ile birlikte Maslach
Tükenmişlik ölçeğini geliştirmişlerdir. Tükenmişliği ise;
insanlarla uzun süreli duygusal ödün gerektiren ilişkilerde
bulunma sonucu ortaya çıkan duygusal tükenme, duyarsızlaşma,
düşük kişisel başarı hissi olmak üzere 3 boyutta ele almışlardır.
Duygusal tükenme, kişinin etrafındaki diğer insanlarla kurduğu

1
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iletişim

nedeniyle

ruhsal

olarak

yıpranması

hissini

yaşamasıyken duyarsızlaşma, kişinin hizmet ettiği veya birlikte
çalıştığı kişilere karşı olumsuz duygular beslemesi ve onlara
karşı anlayışsız davranmasıdır. Düşük kişisel başarı hissi ise,
kişinin işe karşı olumsuz duygular beslemesi sonucunda
başarıya ulaşma duygusunda yaşadığı azalma hissidir (Aydın,
2018). Bu 3 parametre bir araya geldiğinde kişide mesleki
anlamda tükenmişlik hissi yaratmaktadır.
Maslach kendi deyimi ile ‘Hiçbir ön yargısı ve kanıtlamak
zorunda olduğu bir teorisi olmadan’ araştırmaya başlamıştır.
Anket, mülakat, mektup, gözlem gibi yollarla binlerce insandan
veri toplamıştır. Sosyal hizmet görevlileri, hemşireler, doktorlar,
polisler,

danışmanlar,

psikiyatristler,

psikologlar,

çocuk

bakıcıları, hapishane görevlileri, yöneticiler gibi çok geniş bir
yelpazede araştırmalarını sürdürmüştür. Maslach bu insanların
idealist, enerjik, heyecanlı, kendini adamış ve fedakar
olduklarını; fakat bu özellikleri nedeni ile kolaylıkla tükenmişlik
sorunları ile yüz yüze geldiklerini saptayan ilk araştırmacı
olmuştur. Geliştirdiği Maslach Tükenmişlik Ölçeği, en çok
kullanılan ve yüksek güvenirliğe sahip bir ölçektir. Maslach
Tükenmişlik Ölçeği 22 maddeden oluşur, denekler iş hayatında
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karşılaştıkları durumu sıklık ve yoğunluğunu göz önüne alarak
1’den (hiçbir zaman) 5’e (her zaman) puanlarlar.
1.3. TÜKENMİŞLİĞİN NEDENLERİ VE BELİRTİLERİ
Tükenmişlik

kavramı

olaylar

bütünü

olarak

tanımlanmaktadır ve olaylar bütünü zaman içerisinde yavaş
yavaş kişinin davranışlarında artış göstermektedir. Beklenmedik
bir anda ve uzun bir süre zarfında meydana gelmektedir.
Tükenmişlik

genellikle

küçük

uyarılar

sonucu

kendini

göstermektedir. Bu uyarılar fazla sinirlilik hali, az uyuma, işten
yorulma, ters tepki verme, kuralcılık, bunalım hali, huzurlu
olmama, yabancılaşma, performansta azalma ve ilaç ile alkol
kullanımında artış şeklinde sıralanabilir (Arasan, 2010).
Uzun süreli çalıştırma, kaynak eksiklikleri, çeşitli iş
özelliklerinin de tükenmişliğe neden olduğu ifade edilmiştir.
Çalışanın kendisiyle ilgili; bir işlevinin olmadığı, göstermiş
olduğu çabanın eksik ve faydasız olduğu yönündeki iç
değerlendirmesinin başarısızlık hissi ile tükenmişliğe neden
olduğu düşüncesine kapıldıkları görülmüştür. İşletmelerin
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleriyle olumlu
örgütsel

çıktılara

ulaşabilmelerinin

birbirine

güvenen,

birbirlerine destek olan çalışanlar yoluyla sağlanabildiği; bu
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güven ve desteği hissetmeyen çalışanlarda ise stres, verimsizlik,
iş tatminsizliği, işe devamsızlık ve tükenme gibi olumsuz
sonuçlar oluşabileceği görülmüştür. Aynı zamanda çalışanların
uzun süre dikkate alınmamalarının bir süre sonra tükenmişliğe
yol açabileceği de belirtilmiştir (Akçamete, 2001).
1.3.1. Yaş
Yaş ile tükenmişlik arasında doğrudan bir ilişki söz
konusudur. Yaş ilerledikçe tükenmişliğin ortaya çıkma olasılığı
düşmektedir. Genç çalışanlarda tükenmişliğin görülmesi daha
olasıdır. Bu durum sadece çalışılan sürenin uzunluğundan ziyade
yaş ilerledikçe insanlar daha dengeli, olgun ve tükenmişliğe
daha dirençli hale gelmektedir (Randall & Scott, 1988).
Chernis’in yapmış olduğu araştırmalara göre meslek
hayatının başlangıcında görülen tükenmişlik, uzun vadede
oldukça önemli olumsuz sonuçlara neden olmaktadır.
Chernis’in çalışmalarına paralel olarak Maslach’ın yaptığı
çalışmalarda benzer sonuçlar göstermiştir.
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1.3.2. Cinsiyet
Cinsiyet ve tükenmişlik arasındaki ilişki, yaş ve
tükenmişlik arasındaki ilişki kadar açık değildir. Geçmiş yıllarda
yapılan çalışmalarda bir kısım yazar kadınların tükenmişlikten
daha çok şikayetçi oldukları ifade ederken, bir kısım yazar da
erkeklerin daha çok tükenmişlik yaşadığını ifade etmektedir.
Maslach

ve

Jackson

cinsiyet

üzerinde

yaptıkları

araştırmada, insan hizmetleri servislerinde çalışan pek çok
eleman üzerinden bir çalışma hazırlamışlardır. Çalışmanın
sonucunda kadınların erkeklere göre daha çok duygusal
bıkkınlık yaşadığı, erkeklerin ise daha çok rekabet ve başarı
duygusu açısından tükenmişlik hissini daha çok yaşadıkları
ortaya çıkmıştır. Bu sebeple yaş ve tükenmişlik arasındaki ilişki
incelenecekse mesleki dağılımlar, hiyerarşik yapı göz önünde
bulundurulmalıdır.
1.3.3. Medeni Durum
Araştırmalar sonucunda aile sahibi bireylerde tükenmişlik
daha seyrek görülmektedir. Ev ortamında ailevi destekten
yoksun olanlar evli ve çalışan hem cinslerine göre mesleki
desteğe daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Ailenin takdir ve
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beğenisi kişinin müşteri ve meslektaşlarından beklediği desteği
azaltmaktadır (Yardım, 1995).
1.3.4. Eğitim
Maslach eğitim ile tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişkiyi
kompleks bir yapı olarak değerlendirmiştir. Araştırmalarında
üniversiteye gitmemiş veya üniversiteyi terk etmiş çalışanların
tükenmişlik sorunu ile daha az karşı karşıya kaldıklarını,
üniversite mezunlarının ise yüksek lisans mezunlarına göre daha
çok duyarsızlaşma, daha az kişisel başarı ve daha çok duygusal
tükenme sorunu ile karşılaştıklarını saptamıştır.
1.3.5. Kişilik
Tükenmişliği ayırt ettirici en önemli nokta kişinin
karakteristik özellikleridir. Kişisel özellikler arasında en ayırt
edici olanı dayanıklılıktır. Dayanıklılığın içerisinde ele alınan
parametreler; oto kontrol, hayata bağlılık ya da yapılan işe derin
bir bağlılık ve meydan okumadır. Tükenmişlik dayanıklılığın
azalması durumunda ortaya çıkmaktadır.
Maslach’ın öğrencilerinden Maxine Gann ve Steve
Hackman kişiliğin tükenmişlik üzerindeki etkisini; güçsüz
kişiliğe sahip bireyler daha çok tükenmişliğe yakalanma riskine
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sahiptir. Böyle kişiler pasif, gergin, yakın ilişkiye girmekten
korkan ve iş ilişkilerinde belirli limitler koymakta güçlük çeken
insanlardır, şeklinde tanımlamışlardır.
Sabırsız ve hoş görüşüz kişiler tükenmişlikle mücadelede
başarısız kalmaktadır. Bu kişiler duygularını gizlemede başarısız
kalır. Sağlık sektörü açısından bakacak olursak da hastalara karşı
duyarsız kalan çalışanlarla karşılaşırız (Yardım, 1995).
1.3.6. İşe Karşı Aşırı İlgi
İşkolikler bu sendroma daha kolay yakalanmaktadırlar.
Hırslı ve çok çalışmanın yükselmeyle eşit anlama geldiğini
düşünen yöneticiler, bir süre sonra işten başka bir şey
düşünemez hale gelirler. Sergiledikleri bu tutum kişileri
duygusal

tükenmeye,

aşırı

hırsları

ise

insanlara

karşı

duyarsızlaşmaya sevk edecektir.
1.3.7. Aşırı İş Yükü
Hizmet sektöründe çalışanların sıklıkla yoğun bir iş
yüküyle karşı karşıya olduklarından şikâyet etmektedirler. İş
yükü arttıkça duygusal tükenme seviyesi de artacaktır (Aydın,
2018).

2
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Çok kısa bir zaman aralığında çok sayıda hasta ile tek
başına ilgilenmek zaman geçtikçe tükenmişliğe sebep hazırlar.
Amerika’daki sosyal güvenlik merkezlerinde çalışanlar üzerinde
yapılan araştırmada; bir memurun günde 20-30 müşteriye
hizmet verdiğinde yaptığı işten memnun kaldığı, bu sayının
günde 40-50 kişiye yükselmesi durumunda tükenmişliğin ortaya
çıktığı görülmüştür (Örmen, 1993).
1.3.8. Örgütün Plan ve Prosedürlerinden Kaynaklanan
Sorunlar
Kurum içerisinde çalışanların mutlaka uygulamak
zorunda oldukları bir takım kurallar vardır. Bu süreçlerde
çalışanlarda tükenmişliğe sebep olabilmektedir. Bu prosedürleri
ortadan kaldırmak mümkün değildir, ancak bunları mümkün
olduğunca azaltmak ve kullanım alanlarını sadeleştirmek
çalışanları oldukça rahatlatacaktır.
1.3.9. Meslektaşlarla İlişkiler ve Çatışmalar
Kişiler çalışma ortamlarında sadece müşterilerle değil aynı
zamanda çalışma arkadaşları, yöneticileri ve astları ile de
iletişim içerisindedirler (Koçel, 1989).
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1.4. TÜKENMİŞLİĞİN SONUÇLARI
Tükenmişlik sendromunun sonuçları kişiler ve örgütler
açısından oldukça önemli sonuçlar ortaya çıkarmakta bundan
dolayı da bu durumun fark edilmesi ve önlemlerinin bir an önce
alınması oldukça önemlidir. Özellikle çalışan kişiler açısından
önemli sonuçları vardır. Yapılan işin kalitesinde bozulmalara
neden olur. Tükenmişlik yaşamakta olan kişiler genel olarak
yardım almaya ihtiyaç duymazlar. Sürekli olarak başarılı
olacaklarına inandıklarından başarısız olarak gördükleri hiçbir
şeye

yaşamlarında

yer

vermezler.

Sürekli

zor

işleri

başarabildikleri ve bu durumlarla başa çıkabildikleri için
kendileri ile gururlanırlar. Tükenmişlik yaşadıklarında ise
mesleki ve kişisel başarısızlık, doyumsuzluk ve yorgunluk gibi
duygusal durumların farkına varırlar. Tükenmişliğin yanlış
bilinen bir doğrusu vardır. Genelde tükenmişlik yapılan işten
yıpranma ya da yapılan işten alınmayan doyum olarak ifade
edilmektedir. Fakat tüm bunlardan farklı olarak tükenmişlik
kavramı çalışan bireyin bedenen ve ruhen yaptığı işten sıkılma,
uzaklaşma, bitkinlik yorgunluk, yapılan işe karşı oluşturulan
olumsuz bir tutum olarak tanımlanmıştır. Bu durumdan
kurtulabilmek ve sıkıntılarını azaltabilmek amacıyla çeşitli
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maddelere bağımlılıklar yaratmaktadır. Aynı zamanında işe
gelmeme, performansta azalma, iş kalitesinde düşme gibi örgüt
ortamındaki zararlı sonuçlara da neden olmaktadır (Gökgöz,
2013).
1.5. TÜKENMİŞLİKLE MÜCADELE TEKNİKLERİ
İnsanlar sürekli olarak, kendilerini ve çevrelerini
aydınlatma,

tanıma,

olay

ve

oluşumları

açıklama

ve

karşılaştıkları problemlere güvenilir çözümler arama uğraşı
içindedirler (Karasar, 2005).
Tükenmenin sebep olduğu ve belirtilerinin bilinmesi
kişinin kendindeki durumu erkenden tanımasını ve çözüm
aramaya yönelmesini sağlayacaktır. Çalışanlar duygularını ifade
etme konusunda cesaretlendirilmelidir. Kişi sosyal yaşantısını
geliştirmesi için teşvik edilmelidir. Hobileri olan, sosyal
ilişkileri zengin kişiler tükenmeye karşı daha donanımlıdırlar. İş
yerindeki rutin alışkanlıkları bırakmak, monotonluğu azaltmak
yararlı olabilir (Aras, 2006).
Kişinin

kendi

performansını

bilmesi

isteklendirme

açısından önemli olurken, başarısız olduğunu görmesi ise
eksiklerini gidermek için kişiyi hırslandırması açısından
önemlidir (Özler, 2008).
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Kendini tanıma, gerçekçi hedefler belirleme, işin yapılış
tarzını değiştirme, işe ara verme, kendi kendine diyalog kurma,
olumlu yanları görme, sorunları kişiselleştirmeme, zaman
yönetimi, nefes kontrolü, dinlenme ve gevşeme egzersizleri,
doğru beslenme, egzersizler, uyku, mizah duygusu ve gülme, iş
değiştirme olarak sıralanabilir. Tükenmişliği yaşayan bireyler
dinlendirilmeli, bireyin ilgi ve desteğe ihtiyacı nedeniyle
çalışanlar birbirleriyle ve başkaları ile yaşantıları paylaşmalı ve
bireyin azalan enerjilerini yeniden yükseltmek için seminerlere,
grup çalışmalarına katılmalıdır (Karapınar, 2012).
Yeniliklerde

öncü

olan

kurumlar

çalışanlarına

gerçekleştiren yeni ortaklıklar, başarılan projeler ve performans
ölçütlerine göre kârdan pay ve işletmeye ortaklık olanakları
sunmaktadırlar. Çalışanların kendilerini işletmenin gerçek
sahibi gibi hissederek çalışmalarını sağlamaya dönük bu
yaklaşımlar, birer güdeleme yolu olarak düşünülebilir.
Çalışanların yeni beceriler kazanmaları veya bunları yeni
alanlara

uygulama

motivasyonlarını

olanağı

tetikleyicidir.

elde

etmeleri,

çalışanların

Dolayısıyla,

işletmelerin

çalışanlarına kendilerini geliştirebilecekleri eğitim ve deneyim
olanakları sunması onları önemli ölçüde güdülemeye yardımcı
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olacaktır. Bir işletmenin gerçek rekabet avantajı, motive olmuş
insan kaynaklarıdır (Aydemir, 2008).
Görev tanımlarının açık ve net olması, işe yeni başlayan
kişinin kuruma uyum eğitimlerine katılımı düzenli ekip içi
toplantıları,

sorun

çözmede

kalıcı

mekanizmaların

oluşturulması, sorunların ilk ortaya çıkış anında ele alınması,
yöneticilerin

çalışanı

desteklemesi,

sistemdeki

ödül

kaynaklarının çoğaltılması, çalışanların bireysel ihtiyaçlarının
karşılanmasına önem verilmesi, alınan kararlara katılımın
sağlanması gereklidir. Hoşgörülü, esnek, adaletli, katılımcı bir
yönetim anlayışı ve dinleyen, değer veren bir yönetici,
tükenmenin önlenmesi ve giderilmesinde son derece önemlidir
(Kaçmaz, 2005).
1.6. SAĞLIK KURUMLARINDA TÜKENMİŞLİK
Çalışmada sağlık hizmeti veren kurumlarda yaşanan
mesleki tükenmişlik sendromu üzerinde durulmuştur.
Günümüzde zaman geçtikçe sağlık çalışanlarının
verdikleri hizmetin kalitesi artmaktadır. Bu kalite artarken esas
sorumluluk çalışan personellere düşmektedir. Daha fazla iş gücü
daha fazla zaman ve emek harcamaları gerekmektedir. Bundan
dolayı da sağlık hizmetleri ile mesleki tükenmişlik kavramı
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birbiri ile ilişkili iki kavram olarak karşımıza çıkmaktadır
(Yılmaz, 2017).
Mesleki anlamda yıpranmaya maruz kalan bireylerde
verdikleri hizmetin kalitesinde önemli bir azalmanın görülmesi
kaçınılmaz bir gerçektir.
1.6.1. Hasta Beklentileri Ve Algılamalarının Mesleki
Tükenmişliğe Etkileri
Sağlık kurumlarına tedavi amacıyla giden hasta ve hasta
yakınlarının

çalışanlar

üzerinde

oluşturdukları

çalışanların

duygusal

yönden

etkilenmeleri

baskılar,
açısından

kaçınılmazdır.
Sağlık kurumları tedavi etme amacı yanı sıra çok fazla
ihtiyacı karşılaması gereken kurumlardır. Bu yüzden de sağlık
kurumlarına gelen hastaların beklentilerine genel olarak cevap
vermesi gerekmektedir. Birçok zorluk yaşanmaktadır. Bunun en
temel sebebi ise kuruma gelen hastaların her birinin birbirinden
farklı

özelliklere

sahip

olmalarıdır.

Hastaların

tatmini

noktasında çalışanların harcamış oldukları zaman ve emek çok
fazla olduğu için çalışanların zaman içerisinde yıpranmaları ve
yorulmaları kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır
(Yılmaz, 2017).
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Her ne kadar beklenti ile algılamanın birbirini her zaman
karşılamadığı bilinse de bu iki durum hem hastalar hem de
çalışanlar açısından oldukça önemlidir. Hasta beklentilerinin
giderek artması sağlık çalışanlarının iş ve işlemlerinin
hızlanması ve geliştirilmesi noktasında çalışanlarda büyük
sorumluluklar yaratmaktadır. Bu gibi durumlarda çalışanlar
bazen ne yapacağını bilemeyebilir ve karamsarlığa düşebilir.
Sonucunda da sağlık çalışanlarının yaptıkları işte makineleşme
ve duygusal yönden duyarsızlaşma sorunu yaşamalarına sebep
olur. Benzer şekilde sağlık çalışanları işlerini severek ve öz veri
ile yapmak yerine duygudan yoksun ve tükenmiş şekilde işlerini
yapabilirler (Kılıç & Keklik, 2012).
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BÖLÜM 2
YÖNTEM VE BULGULAR

3
1

2. YÖNTEM VE BULGULAR
Bu bölümde çalışmanın amacı, evreni ve örneklemi, veri
toplama araçları, verilerin analizleri ve verilerin analizlerine
ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Elde edilen bilgilerin istatistiksel
açıdan incelenmesi de bu bölüm içerisinde yer almaktadır.
2.1. Araştırmanın Amacı Ve Yöntemi
Bu araştırmanın amacı özel hastanede görev yapan
çalışanların mesleki tükenmişlik düzeylerini belirlemeye
yöneliktir. Araştırmada nicel araştırma modeli kullanılmıştır.
Araştırmaya hemşire, hasta danışmanı ve hasta bakım personeli
dahil edilmiştir. Mesleki tükenmişlik ile alt boyutları
yorumlanmıştır.

Bu

alt

boyutlar;

duygusal

tükenme,

duyarsızlaşma ve kişisel başarısızlıktır.
2.2. Araştırmanın Hipotezleri
Daha

önceki

bölümlerde

söylendiği

gibi

sağlık

kurumlarında çalışanların mesleki tükenmişliğinin ölçülmesi,
araştırmanın temel çıkış noktası olarak belirlenmiştir. Bundan
dolayı, sağlık çalışanlarının mesleki tükenmişlik düzeyleri ile
demografik özellikler arasında anlamlı farklılıklara ilişkin
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sınanacak hipotezler kurulmuştur. Bu hipotezler aşağıdaki
gibidir:
Cinsiyet

H0: Sağlık kurumlarında çalışanların cinsiyetlerine göre
mesleki tükenmişlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık yoktur.
H1: Sağlık kurumlarında çalışanların cinsiyetlerine göre
mesleki tükenmişlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık vardır.
Eğitim Durumu

H0: Sağlık kurumlarında çalışanların eğitim durumlarına
göre mesleki tükenmişlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık yoktur.
H1: Sağlık kurumlarında çalışanların eğitim durumlarına
göre mesleki tükenmişlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık vardır.
Yaş

H0: Sağlık kurumlarında çalışanların yaşa göre mesleki
tükenmişlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık yoktur.

3
3

H1: Sağlık kurumlarında çalışanların yaşa göre mesleki
tükenmişlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık vardır.
Medeni Durum

H0: Sağlık kurumlarında çalışanların medeni durumlarına
göre mesleki tükenmişlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık yoktur.
H1: Sağlık kurumlarında çalışanların medeni durumlarına
göre mesleki tükenmişlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık vardır.
Mesleki Kıdem

H0: Sağlık kurumlarında çalışanların mesleki kıdemlerine
göre mesleki tükenmişlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık yoktur.
H1: Sağlık kurumlarında çalışanların mesleki kıdemlerine
göre mesleki tükenmişlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık vardır.
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2.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırma Bursa İlinde bir özel hastane çalışanlarına
uygulanmıştır. Çalışmada 3 meslek grubu seçilmiş olup, tam
sayım hedeflenmiştir. 3 grup için toplamda 176 çalışan personel
olup 160 kişi ile gönüllülük esasına dayalı anket çalışması
yapılmıştır.
2.4. Veri Toplama Aracı ve Ölçekler
Çalışmada veri toplama aracı olarak Maslach Tükenmişlik
Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca demografik bilgileri içeren 6 soru
bulunmaktadır. Seçilen araştırma grubu; hemşireler, hasta
danışmanları ve hasta bakım personelidir. Cinsiyet, yaş, medeni
durum, eğitim durumu, kıdem bilgilerine ve çalıştıkları birime
ilişkin sorular yer almaktadır. Kişisel bilgi formundan sonra 22
sorudan oluşan beşli likert tipi ölçek olan Maslach Tükenmişlik
Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek içerisinde toplam 3 alt boyut yer
almaktadır. Ölçeklerin puanlandırılması; “Hiçbir Zaman=0”,
“Nadiren=1”, “Bazen=2”, “Çoğu Zaman=3”, “Her Zaman=4”
şeklinde olacaktır.
Tükenmişlik düzeyi dağılımın ilk üçte birinde yer alan
tükenmişlik puanları düşük, ortadaki üçte birinkiler normal, son

3
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üçte birinkiler yüksek olarak değerlendirilmiştir. Grafiksel
olarak anlatım aşağıda görüldüğü gibidir (Gürses, 2006).
Grafik 1: Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Puan Aralığı
1

0

.33

1

2
2

. 67
3

Tükenmişlik

Tükenmişlik

Tükenmişlik

Düzeyi Düşük

Düzeyi Orta

Düzeyi Yüksek

4

Duygusal Tükenme
Bu bölüm 9 maddeden oluşmaktadır (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14,
16, 20). Duygusal tükenme alt ölçeği kişilerin psikolojik olarak
ne kadar tükendiklerini ve ne ölçüde duygusal olarak verebilecek
bir şeyleri kalmadığını değerlendirmeye yöneliktir.
Duygusal tükenme ölçeğindeki yüksek puanlar yüksek
tükenmişlik düzeyini ifade etmektedir.
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Duyarsızlaşma
Bu bölüm 5 maddeden oluşmaktadır. (5, 10, 22, 15, 22)
kişinin işi gereği karşılaştığı insanlar hakkındaki olumsuz
düşünce ve tavırlarını ölçmeye yöneliktir. Duyarsızlaşmada
yüksek puanlar yüksek tükenmişliğin belirtisidir.
Kişisel Başarı
Bu bölüm sekiz maddeden oluşmaktadır. (4, 7, 9, 12, 17,
18, 19, 21) Kişinin işinde sahip olduğu başarı hissinin düzeyini
ölçmeye yöneliktir. Alınan düşük puanlar yüksek tükenmişlik
düzeyinin belirtisidir.
2.5. Verilerin Analizi
Anket çalışmasının sonucunda veriler SPSS 22 (Statistical
Package For The Social Sciences) paket programında normal
dağılıma sahip olup olmadığı test edilmiştir. Veriler normal
dağılama sahip olmadığından Kruskal Wallis, Mann Whitney U
ve Post Hoc testlerinden Tukey testi kullanılarak analiz
edilmiştir.

3
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2.6. Bulgular ve Yorumlar
Tablo 1: Demografik Özelliklere Göre Frekans Tablosu
Cinsiyet

n

%

Kadın

106

66,25

Erkek

54

33,75

Toplam

160

100

n

%

İlkokul

2

1,25

Ortaokul

21

13,12

Lise

34

21,52

Üniversite

102

63,75

1

0,625

160

100

n

%

18-25

72

45

25-34

31

19,37

34-41

33

20,62

42-+

24

15

Toplam

160

100

Eğitim Durumu

Yüksek Lisans
Toplam
Yaş
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Medeni Durum

n

%

Evli

68

42.5

Bekâr

92

57.5

Toplam

160

100

n

%

0-5

79

49,37

6-10

39

24,37

11-15

23

14,37

16-+

19

11,87

Toplam

160

100

n

%

Hemşire

65

40,62

Hasta Danışmanı

62

38,75

Hasta Bakım Personeli

33

20,62

Toplam

160

100

Mesleki Kıdem

Çalışılan birim

3
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Tablo 2: Tükenmişlik Düzeyi Özet İstatistikleri
n

Ortalama

Standart
Sapma

2,90

0,74

2,49

0,71

3,00

0,48

Duygusal
Tükenmişlik (DT)
Duyarsızlaşma (DU)

160

Kişisel Başarı (KB)

Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırmanın sonuçlarına göre
sağlık kurumlarında çalışanların en mağdur olduğu problemin
duygusal tükenme olduğu ortaya çıkmıştır. Duyarsızlaşma ile
ilgili almış oldukları puanların kısmen daha düşük olduğu
sonucuna

ulaşılmıştır.

Duygusal

tükenme

de

yüksek,

duyarsızlaşma da orta tükenmişlik kategorisinde yer almaktadır.
Tüm çalışanlardan elde edilen kişisel başarı puanı 3,00 olarak
belirlenmiş olup; düşük düzey tükenmişlik seviyesine sahiptir.
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Tablo 3: Cinsiyete Göre Tükenmişlik Düzeyleri Özet
İstatistikleri
Ortalama

Standart Sapma

n1

n2

n1

n2

DT

2,62

3,05

0,67

0,73

DU

2,74

2,36

0,75

0,66

KB

3,24

3,10

0,47

0,47

n1: Erkek, n2: Kadın

Tablo 4: Cinsiyete Göre Tükenmişlik Seviyeleri Veri Dağılımı
Kadın

Minimum

Maximum

Ortalama
(median)

Minimum

Maximum

p

Ortalama
(median)

Erkek

DT

2,72

1,33

3,78

3,00

1,33

4,78

0,001*

DU

2,40

1,80

4,80

2,20

1,00

4,50

0,001*

KB

3,12

2,38

4,88

3,00

2,25

4,63

0,051*

*p<0,05
*Mann-Whitney U

4
1

Cinsiyetin tükenmişlik üzerindeki etkisini ortaya koyan
sonuçlara göre, duygusal tükenmişlik düzeyi için kadınların erkeklere
göre yüksek tükenmişlik düzeyinde yer aldığı bununla birlikte;
duyarsızlaşma düzeyinde ise erkeklerin kadınlara göre yüksek
tükenmişlik düzeyinde yer aldığı görülmektedir. Kişisel başarı
düzeyindeyse erkeklerin kadınlara göre ortalaması daha yüksek
olmakla birlikte ancak her iki grubunda düşük tükenmişlik seviyesinde
olduğu görülmektedir.
Tablo 4’e göre 3 tükenmişlik durumu içinde kadın ve
erkeklerin tükenmişlik seviyeleri arasında fark olduğu görülmektedir.
Bu farklılıkların duyarsızlaşma ve kişisel başarı düzeyinde erkeklerde
daha yüksek tükenmişlik seviyesinde olduğu ve duygusal tükenmişlik
düzeyinde kadınlarda daha yüksek tükenmişlik seviyesinde olduğu
görülmüştür.
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Tablo 5. Eğitim Durumuna Göre Tükenmişlik Düzeyleri Özet
İstatistikleri
Ortalama

Standart Sapma

n1

n2

n3

n4

n5

n1

n2

n3

n4

n5

DT

3,33

3,30

2,81

2,83

-

0,78

0,76

0,72

0,71

-

DU

-

2,20

2,26

2,63

-

-

0,48

3,39

0,80

3,31

2,91

3,08

3,22

-

0,26

0,38

0,32

0,52

KB

n1: İlkokul, n2: Ortaokul, n3: Lise, n4: Üniversite, n5: Lisansüstü

4
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Tablo 6. Eğitim Durumuna Göre Tükenmişlik Seviyeleri Veri
Dağılımı
İlkokul

Ortaokul

Üniveriste

Lise

p
Ort
(me

M
in

M
ax

dian)

DT

DU

KB

3,3

2,

3

78

-

-

3,3

3,

1

13

3,
8
9

-

3,
5
0

Ort
(med
ian)

3,
33

2,
00

2,
87

M
in

M
ax

1,

4,

8

4

9

4

1,

3,

4

5

0

0

2,

3,

2

7

5

5

Ort
(med
ian)

2,
77

2,
20

3,
00

M
in

M
ax

1,

4,

5

7

6

8

1,

3,

8

4

0

0

2,

3,

3

6

5

3

Ort
(med
ian)

2,
88

2,
40

3,
06

M
in

M
ax

1,

4,

3

3

3

3

1,

4,

0

8

0

0

2,

4,

3

8

8

8

0,0
34*

0,0
12*

0,0
79

*p<0,05
*Kruskal-Wallis

Eğitim durumunun tükenmişlik üzerindeki etkisini ortaya koyan
sonuçlara göre, duygusal tükenmişlik düzeyi için ilkokul ve ortaokul
eğitim seviyesindeki çalışanlar, lise ve üniversiteye göre daha fazla
tükenmişlik seviyesindedir. Duygusal tükenmişlik (ilkokul, ortaokul,
lise ve üniversite) eğitim durumuna göre yüksek tükenmişlik
seviyesindedir. Duyarsızlaşma düzeyi için ilkokul düzeyindeki çalışan
sayısı az olduğundan hesaplanamamıştır. Duyarsızlaşma ortaokul, lise
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ve üniversite düzeyindeki çalışanlar orta düzey tükenmişlik seviyesine
sahiptir. Kişisel başarı düzeyi ise ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite
düşük tükenmişlik düzeyine sahiptir.
Tablo 6’ya göre duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma
düzeyleri için eğitim durumları arasında anlamlı bir farklılık vardır
(Sırasıyla p=0,034, p=0,012). Bu farklılık; duygusal tükenmişlik
düzeyi için, ortaokul ve lise eğitim seviyesindeki farktan ve üniversite
ve ortaokul eğitim seviyesindeki farktan kaynaklanmaktadır (sırasıyla
p=0,012, p=0,014). Duyarsızlaşma düzeyi için, ortaokul-üniversite ve
lise-üniversite eğitim seviyelerindeki farktan kaynaklanmaktadır
(Sırasıyla p=0,009, p=0,012).

4
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Tablo 7. Medeni Durumuna Göre Tükenmişlik Düzeyleri Özet
İstatistikleri
Ortalama

Standart Sapma

n1

n2

n1

n2

DT

2,93

2,83

0,76

0,72

DU

2,44

2,53

0,65

0,77

3,10

3,19

0,50

0,46

KB

n1: Evli, n2: Bekâr
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Tablo 8. Medeni Duruma Göre Tükenmişlik Seviyeleri Veri
Dağılımı

Minimum

Maximum

DT

2,77

1,33

4,44

2,88

1,33

4,78

0,509

DU

2,40

1,40

4,80

2,20

1,00

4,50

0,773

KB

3,00

2,25

4,88

3,12

3,38

4,63

0,023*

Ortalama
(median)

p

Ortalama
(median)

Maximum

Bekar

Minimum

Evli

*p<0,05
*Mann-Whitney U

4
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Medeni durumun tükenmişlik üzerindeki etkisini ortaya koyan
sonuçlara göre, duygusal tükenmişlik düzeyi için evlilerin bekarlara
göre yüksek tükenmişlik düzeyinde yer aldığı bununla birlikte;
duyarsızlaşma düzeyinde medeni duruma göre orta tükenmişlik
düzeyinde yer aldığı ve bekarların evlilere göre daha yüksek ortalama
değere sahip olduğu; kişisel başarı düzeyindeyse bekarların evlilere
göre daha yüksek ortalama değere sahip olmakla birlikte, her iki
grubunda düşük tükenmişlik seviyesinde olduğu görülmektedir.
Tablo 8’e göre kişisel başarı tükenmişlik durumu içinde bekar
ve evlilerin tükenmişlik seviyeleri arasında anlamlı fark olduğu
görülmektedir (p=0,023). Bu farklılığın nedeni bekârların evlilerin
göre oldukça yüksek ortalama değere sahip olmasıdır.
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Tablo 9. Çalışılan Birime Göre Tükenmişlik Düzeyleri Özet
İstatistikleri
Ortalama

Standart Sapma

n1

n2

n3

n1

n2

n3

DT

2,70

2,99

3,13

0,67

0,72

0,81

DU

2,69

2,42

2,21

0,83

0,64

0,44

KB

3,35

3,01

3,02

0,51

0,41

0,37

n1: Hemşire, n2: Hasta Danışmanı, n3: Hasta Bakım Personeli

4
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Tablo 10. Çalışılan Birime Göre Tükenmişlik Seviyeleri Veri
Dağılımı
Hemşire

Hasta Danışmanı

Hasta Bakım Personeli

Max

Min

Ort (median)

Max

Min

Ort
(median)

Max

Min

Ort
(median)

p

DT 2,66

1,33 4,33 3,00 1,33 4,78 3,00 1,78 4,44 0,009*

DU 2,60

1,00 4,80 2,20 1,40 4,50 2,00 1,40 3,50 0,003*

KB 3,25

2,38 4,88 3,00 2,38 4,63 3,00 2,25 3,75 0,000*
*

*p<0,05
**p<0,01
*Kruskal-Wallis

50

SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞANLARIN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ:
ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ

Çalışılan birimin tükenmişlik üzerindeki etkisini ortaya koyan
sonuçlara göre, duygusal tükenmişlik tüm birimler için yüksek
düzeyde tükenmişlik seviyesinde yer aldığı ve hasta bakım
personelinin tükenmişlik düzeyinin diğerlerine göre daha yüksek
tükenmişlik seviyesinde olduğu görülmektedir. Duyarsızlaşma düzeyi
için hemşirelerin yüksek tükenmişlik seviyesinden, hasta danışmanı
ve hasta bakım personelinin orta seviye tükenmişlik düzeyinde yer
aldığı görülmektedir. Kişisel başarı düzeyi üç birimde düşük
tükenmişlik düzeyinde yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 10’a göre hemşire, hasta danışmanı ve hasta bakım
personeli için tükenmişlik düzeyi için tüm birimler arasında anlamlı
fark olduğu görülmektedir (Sırasıyla p=0,009, p=0,003, p<0,001). Bu
farklılığın nedeni, duygusal tükenmişlik açısından, hemşire-hasta
danışmanı ve hemşire-hasta bakım personeli tükenmişlik seviyeleri
arasındaki farktan kaynaklanmaktadır (Sırasıyla p=0,034, p=0,028).
Duyarsızlaşma açısından, hemşire ve hasta bakım personeli
tükenmişlik seviyesi arasındaki farktan kaynaklanmaktadır (p=0,003).
Kişisel başarı açısından, hemşire-hasta danışmanı ve hemşire-hasta
bakım

personeli

tükenmişlik

seviyeleri

arasındaki

farktan

kaynaklanmaktadır (Sırasıyla p<0,001, p=0,008).

5
1

Tablo 11. Yaşa Göre Tükenmişlik Düzeyleri Özet İstatistikleri
Ortalama

Standart Sapma

n1

n2

n3

n4

n1

n2

n3

n4

DT

2,86

2,90

2,86

3,10

0,62

0,54

0,89

1,02

DU

2,42

2,47

2,54

2,62

0,62

0,59

0,78

0,99

KB

3,09

3,17

3,11

3,35

0,39

0,49

0,51

0,62

n1:18-25, n2: 25-34, n3: 34-41, n4: 42 yaş ve üzeri
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4,30
2,40
1,80
4,40
2,20
1,80
4,50
2,00
1,40
4,80

4,63

3,00

2,50

4,63

3,00

2,25

4,25

3,18

2,25

4,88

0,801

4,78

P

Max

Min

Ort (median)

Max

Min

Ort (median)

Max

Min

Ort(median)

Max

Min

34-41

1,33

2,94

4,33

1,33

2,88

3,89

1,89

2,88

4,33

1,44

Ort (median)

25-34

0,981

1,00

2,38

2,88

18-25

0,307

2,40

KB

3,00

Tablo 12. Yaşa Göre Tükenmişlik Seviyeleri Veri Dağılımı
41-+

DT

D

*p<0,05

*Kruskal-Wallis
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Yaşın tükenmişlik üzerindeki etkisini ortaya koyan sonuçlara
göre, duygusal tükenmişlik düzeyi için tüm yaş grubundaki çalışanlar
için tükenmişlik seviyeleri yüksek düzeyde, duyarsızlaşma düzeyi için
ise tükenmişlik seviyeleri orta düzey tükenmişlik kategorisinde yer
almaktadır. Kişisel başarı ile ilgi olarak elde edilen puan tüm yaş grubu
çalışanlar için, düşük düzey tükenmişlik seviyesinde yer almaktadır.
Tablo 12’ye göre duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel
başarı düzeyleri, 4 yaş grubu için karşılaştırıldıklarında anlamlı bir
fark olmadığı görülmüştür. Farklılığın olmamasının yanı sıra yaşın
duygusal tükenme ve kişisel başarı düzeyi için 41 yaş ve üzeri
grubunun ortalama değeri diğer yaş gruplarına göre daha yüksek
ortalama değere sahip iken diğer yaş gruplarının ortalaması aynı
tükenmişlik ortalamasına sahiptir. Duyarsızlaşma düzeyi için ise 1825 ve 25-34 yaş grubu diğer gruplara göre daha yüksek tükenmişlik
seviyesine sahiptir.
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Tablo 13. Kıdeme Göre Tükenmişlik Düzeyleri Özet
İstatistikleri
Ortalama

Standart Sapma

n1

n2

n3

n4

n1

n2

n3

n4

DT

2,83

2,86

2,93

3,26

0,62

0,71

0,89

0,97

DU

2,47

2,38

2,53

2,72

0,65

0,56

0,86

1,03

KB

3,11

3,16

2,85

3,38

0,38

0,51

0,54

0,62

n1:0-5, n2: 6-10, n3: 11-15, n4: 16 yıl ve üzeri
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1,00
4,40
2,40
1,40
4,50
2,20
1,40
4,50
2,20
1,80
4,80
0,871

4,63

3,12

2,38

4,63

3,00

2,25

4,13

3,25

2,63

4,88

0,480

2,40

DU

2,38

3,00

KB

*p<0,05

*Kruskal-Wallis
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0,279

P

Max

Min

Ort (median)

Max

11-15

4,78

1,33

3,22

4,44

Min

Ort (median)

6-10

1,33

2,88

Max

Min

Ort (median)

Max

Min

Ort (median)

0-5

4,33

1,33

2,88

4,33

1,44

DT

2,88

DT

Tablo 14. Kıdeme Göre Tükenmişlik Seviyeleri Veri Dağılımı
16-+

Kıdemin tükenmişlik üzerindeki etkisini ortaya koyan sonuçlara
göre, duygusal tükenmişlik düzeyi için mesleki kıdeme göre
çalışanların tükenmişlik seviyeleri yüksek düzey tükenmişlik
kategorisinde yer almaktadır. Duyarsızlaşma düzeyi için mesleki
kıdeme göre çalışanların tükenmişlik seviyeleri 16 yıl ve üzeri kıdeme
sahip olanlarda yüksek diğerlerinde ise orta düzey tükenmişlik
kategorisinde yer almaktadır. Kişisel başarı ile ilgi olarak elde edilen
puan mesleki kıdem bazında çalışanlar için, düşük düzey tükenmişlik
seviyesinde yer almaktadır.
Tablo 14’e göre duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel
başarı düzeyleri, mesleki kıdem açısından karşılaştırıldıklarında
anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Aralarında anlamlı bir fark
olmamasına rağmen duygusal tükenme için kıdem yılı arttıkça
tükenmişlik seviyesinin de arttığı görülmektedir. Duyarsızlaşma
açısından ise 10 yıla kadar kıdeme sahip olanlarla 10 yıl ve üzeri
çalışanların ortalama değerleri aynı ve orta düzey tükenmişlik
seviyesindedir. Kişisel başarı ise diğer iki tükenmişlik düzeyine göre
ters bir durum göstermiş olup, 16 yıl ve üzeri çalışanların diğer
çalışanlara göre kişisel başarı tükenmişlik seviyesinin daha düşük
olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 15. Tükenmişlik Alt Boyutları Arasındaki Korelasyon
Katsayı

p

DT

-0,079

0,319

DU

-0,287

0,000*

KB

0,309

0,000*

Duygusal tükenmişlik ve kişisel başarı arasındaki ilişki negatif
yönde ve düşük seviyede bir ilişki olduğu ve aralarındaki bu ilişkinin
anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,001). Yani duygusal tükenmişlik
seviyesi arttıkça, kişisel başarı hissi azalmaktadır.
Kişisel başarı ve duyarsızlaşma arasındaki ilişkinin pozitif
yönde ve orta seviyede bir ilişki olduğu ve bu aralarındaki ilişkinin
anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,001). Yani duyarsızlaşma arttıkça
kişisel başarı tükenmişliği artmaktadır.
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SONUÇ
Sonuç olarak kadın çalışanların duygusal tükenmişlik
seviyesinin erkeklere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Kadınların duyarsızlaşma ve kişisel başarı seviyesi daha düşük
olmasının nedenlerinden biri meslek grubunda sadece kadınların
yer alması ve görevde bulunduğu iş kadar değişik sorunlarla da
mücadele etmesinin gerekiyor olmasıdır. Buna bağlı olarak ağır
bir sorumluluk altına giren kadınlar aşırı psikolojik ve duygusal
baskı hissederler.
Erkeklerin kadınlara göre duyarsızlaşmada daha yüksek
tükenmişlik seviyesine sahip olması, kadınların daha duygusal
olmasına bağlanabilir.
Çalışmanın sonucuna göre eğitim seviyesi arttıkça
duygusal tükenmişlik puanlarının giderek azaldığı görülmüştür.
Eğitim

seviyesi

ile

tükenmiş

arasında

ters

bir

ilişki

bulunmaktadır. Mesleki alanda beceri ve başarıyı sürekli
geliştirmek farklı bir bakış açısı ile sorunlara çözümler bulmayı
sağlar. Buna bağlı olarak eğitim seviyesinin artması daha yüksek
bir başarı hissi ve duygusal tükenmişliğin daha düşük seviyede
görülmesini sağlar.
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Evli olan çalışanların bekar çalışanlara göre daha yüksek
duygusal tükenmişlik seviyesinde ve duyarsızlaşma ile düşük
kişisel başarı hissinde ise daha düşük ortamalama değerlere
sahip oldukları görülmüştür. Bu sonuçların alınmasında geçerli
olabilecek nedenlere bakıldığında; eş ve çocukların kişisel
problemlerin

yanında

kişide

ek

olarak

sorumluluklar

oluşturması ve buna bağlı yaşadığı stresi iş ortamına
taşımasından kaynaklanabilmektedir.
Tükenmişlik yaş ile ilişkilendirilip incelendiğinde; 41
yaş ve üzeri çalışanlarda duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma
en yüksek seviyede görülmüştür. Kişisel başarı hissi genç
çalışanlarda düşük seviyede olduğu görülmüştür. Tecrübenin ve
yılların vermiş olduğu yorgunluk ile tükenmişlik hissinin doğru
orantılı olduğu söylenebilir. Bunun yanında kişisel başarı
tükenmişlik hissi yıllar geçtikçe azalmakta tecrübe kişilerin işi
başarma hissini artırmaktadır.
Mesleki kıdem ve tükenmişlik ilişkisi incelendiğinde; 16
yıl ve üzeri çalışanların duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma
hissinin yüksek olduğu bunun yanında, yılların verdiği tecrübeye
dayanarak kişisel başarı hissinin yüksek olduğu görülmektedir.
Yıllarca aynı kurumda çalışmış olmanın verdiği
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alışkanlık ve motivasyonun giderek azalması sebebiyle bu
durumun ortaya çıktığı düşünülmektedir. Aynı zamanda
emeklilik yaşı gelmesine rağmen çalışmak zorunda kalınmasının
da bu duruma etkisi vardır.
Çalışmada 3 meslek grubu ele alınmış ve duygusal
tükenmişlik olarak en yüksek tükenmişlik seviyesine sahip grup
hasta bakım personelidir. Bunun sebepleri araştırıldığında;
fiziksel olarak diğer personele göre daha çok efor sarf etmeleri,
hasta ile en az hemşireler kadar yakın temasta ve hemşirelere
göre daha enfeksiyonel koşullarda bulunmaları, gözlemlenmiştir. Aynı zamanda hasta bakım personeli kişisel başarı ve
duyarsızlaşma hissi en düşük grup çıkmıştır. Bunun sebebi de;
sağlık

kurumları

profesyonellik

seviyesi

yüksek

olan

kuruluşlardır ve hiyerarşinin bulunduğu kurumlardır. Seviyenin
düşük çıkması bununla ilişkilendirilmiştir.
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EKLER
EK-A
Sayın Katılımcılar,
Bu araştırmanın amacı sağlık çalışanların mesleki tükenmişlik
düzeylerini belirlemek amacı ile yapılmaktadır. Mesleki
tükenmişlik düzeylerinin hangi demografik verilerle anlamlılık
gösterdiği belirlenmesi amaçlanmıştır.
1. BÖLÜM KİŞİSEL BİLGİLER
Bu bölümde sağlık çalışanların kişisel bilgilerine yer verilmiştir.
Size

uygun

olan

seçeneğe

(X)

işareti

koyarak

cevaplayabilirsiniz.
1-) Cinsiyetiniz ( )Erkek

( )Bayan

2-) Eğitim Durumunuz ( )İlkokul

( ) Ortaokul

( ) Lisans

( ) Lise

( ) Lisansüstü

3-) Yaşınız ( )18 - 25 ( ) 25 – 34

( )34 – 41

4-) Medeni Durumunuz ( ) Evli

( ) Bekar

( )42 ve üstü

5-)Mesleki Kıdem ( ) 0 – 5 ( ) 6 – 10 ( ) 11- 15 ( ) 16 ve üzeri
6-) Çalıştığınız Birim ( ) Hemşire ( ) Hasta Danışmanı ( ) Hasta
Bakım ve Temizlik Personeli
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EK B - MASLACH TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİ

Aşağıda, kişilerin ruh
durumlarını ifade ederken
kullandıkları bazı cümleler
verilmiştir. Lütfen her bir

Hiçbir

cümleyi dikkatle okuyarak

Zaman

Nadiren

Bazen

Çoğu

Her

Zaman

Zaman

hangi sıklıkta hissettiğinizi
size uyan seçeneğe işaret
koyarak belirtiniz.
1. “Kendini işimden
duygusal olarak
uzaklaşmış hissediyorum.”
2. “İşgününün sonunda
kendimi bitkin
hissediyorum.”
3. “Sabah kalkıp yeni bir
işgünü ile karşılaşmak
zorunda kaldığımda
kendimi yorgun
hissediyorum.”
4. “İşim gereği
karşılaştığım insanların
hakkında neler
hissettiklerini
anlayabilirim.”
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5.“İşim gereği
karşılaştığım insanların
sanki kişilikten yoksun bir
objeymiş gibi
davrandığımı
hissediyorum.”
6.“Bütün gün insanlarla
çalışmak benim için
gerçekten bir gerginliktir.”
7.“İşim gereği
karşılaştığım insanların
sorunlarını etkili bir
şekilde hallederim.”
8.“İşimin beni tükettiğini
hissediyorum.”
9.“İşimle diğer insanların
yaşamlarını olumlu yönde
etkilediğimi
hissediyorum.”
10.“Bu mesleğe
başladığımdan beri
insanlara karşı
katılaştığımı
hissediyorum.”
11.“Bu iş beni duygusal
olarak katılaştırdığı için
sıkıntı duyuyorum.”
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12.“Kendimi çok enerjik
hissediyorum.”
13.”İşimin beni hayal
kırıklığına uğrattığını
düşünüyorum.”
14.“İşimde gücümün
üstünde çalıştığımı
hissediyorum.”
15.“Bazı hastaların başına
gelenler gerçekten
umurumda değil.”
16.“Doğrudan insanlarla
çalışmak bende çok fazla
strese neden oluyor.”
17.“İşim gereği
karşılaştığım insanlara
rahat bir ortamı kolayca
sağlayabilirim.”
18.“İşim gereği çalıştığım
insanlarla yakın bir ilişki
içinde çalıştıktan sonra
kendimi ferahlamış
hissediyorum.”
19.“Bu meslekte pek çok
değerli işler başardım.”
20.“Kendimi çok çaresiz
hissediyorum.”
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21.“İşimde duygusal
sorunları bir hayli
soğukkanlılıkla
hallederim.”
22.“İşim gereği çalıştığım
kişilerin bazı problemler
için beni suçladıklarını
hissediyorum.”
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