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ÖZET 

Tuna, R. (2010). Onkoloji Hemşirelerinin Đş Stresi ve Tükenme Düzeyleri ile 
Bunları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Đstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim ABD. Yüksek Lisans Tezi. Đstanbul.  

 

Bu çalışma; onkoloji hemşirelerinin iş stresi ve tükenmişlik düzeyleri ile bunları 
etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla, tanımlayıcı tasarımda gerçekleştirilmi ştir. 
Çalışmanın örneklemini Đstanbul’da SB’na bağlı 4 hastane, 3 üniversite hastanesi ve 4 
özel hastanede çalışan olasılıksız örnekleme yöntemi ile seçilen 189 hemşire 
oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında 20 soruluk anket formu, Đş Stres Ölçeği (Job 
Stressors Scale) ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği-MTÖ (Maslach Burnout Inventory-
MBI) kullanılmıştır. Veriler; yüzdelik, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U ve Spearman 
korelasyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada, onkoloji hemşirelerinin 

iş stres düzeyleri; ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ ( x =15.22±4.35), ‘‘Đş Rolü Uyuşmazlığı’’         

(x=24.52±5.58) ve ‘‘Đş Rolü Yükü’’ (x=7.98±1.77) alt boyutlarında orta düzeyde; 

MTÖ’den aldıkları puanlara göre alt boyut puan ortalamaları ‘‘Duygusal Tükenme’’     

(x=18.31±6.02) alt boyutunda orta düzeyde, ‘‘Duyarsızlaşma’’ (x=5.96±3.58) alt 

boyutunda düşük düzeyde ve ‘‘Kişisel Başarı’’ (x=11.14±4.04) alt boyutunda yüksek 

düzeyde olduğu bulunmuştur. Cinsiyet, yaş, çalışılan kurum, meslekte çalışma yılı, 
onkoloji biriminde çalışma yılı, başka bir birimde çalışma isteği, çalışma şekli ve yeterli 
sayıda hemşirenin varlığı ile ‘‘ Đş Stres Ölçeği’’ alt grup puan ortalamaları arasında; 
cinsiyet, yaş, medeni durum, çalışılan kurum, meslekte çalışma yılı, hemşirelik 
mesleğini isteyerek seçip seçmeme, başka bir birimde çalışma isteği, çalışma şekli, 
yeterli sayıda hemşire varlığı ve hemşirelik dışındaki işlerin yapılma durumu ile MTÖ 
alt grup puan ortalamaları arasında anlamlı farkların bulunduğu (p≤0.05) belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Onkoloji Hemşiresi, Stres, Đş Stresi, Tükenmişlik Sendromu, 
Hemşirelikte Yönetim  
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ABSTRACT 

Tuna, R. (2010). Determination of Job Stress and Burnout Levels and The 
Factors That Effect Those Levels in Oncology Nurses . Istanbul University, Institute of 
Health Science, Department of Nursing Management. Master of Science Thesis. 
Istanbul.   

 

In this descriptive study it’s been aimed to determine job stress and burnout 
levels and the factors that effect those levels in oncology nurses. Sampling of this study 
consists of 189 nurses who chosen from 11 hospitals in Istanbul (4 hospitals of Health 
Ministry, 3 university hospitals and 4 private hospitals) by random sampling. The 
questionnaire form, Job Stressors Scale and Maslach Burnout Inventory-MBI have been 
used for collection of the data. Those data have been evaluated by using distribution 
statistics and non-parametrical tests as Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis and Spearman 
Rho correlation tests. In this study, job stress levels of ocology nurses have been found 

at medium levels in terms of ‘‘Work Role Ambiguity’’ (x=15.22±4.35), ‘‘Work Role 

Conflict’’ ( x=24.52±5.58) and ‘‘Work Role Overload’’ (x=7.98±1.77). Medium level 

has been found in ‘‘Emotional Exhaustion’’ (x=18.31±6.02), low level has been found 

in ‘‘Depersonalization’’ (x=5.96±3.58) and high level has been found in ‘‘Personal 

Accomplishment’’ (x=11.14±4.04) evaluation of MBI scores. Statistical meaningful 

differences have been found between subscales of job stress scale and gender, age, 
number of years as a nurse, number of years as on oncology nurse, desire to work in 
another clinic, working style, enough number of nurses in the clinic etc. And 
meaningful differences have been found between MBI and gender, age, to be married, 
number of years as a nurse, enthusiasm of the nurses of their job, desire to work in 
another clinic, enough number of nurses in the clinic, existance of extra work etc.   

 

Key Words: Oncology Nurse, Stress, Job Stress, Burnout Syndrome, Nursing 
Management 



1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

Đnsan hayatında çalışma yaşamı, önemli bir yer oluşturmakta ve birey iş 

yaşamında iç ve dış çevreden kaynaklanan birçok uyarıcıyla karşılaşmakta, bundan 

olumlu veya olumsuz şekilde etkilenmektedir. Olumlu uyarıcılar genel olarak bireyleri 

mutlu ederken olumsuz uyarıcılar karşısında stres oluşabilmektedir. Stresli halin uzun 

sürmesi durumunda da bireyde tükenmişlik gelişebilmektedir. Tükenmişlik stresin 

ilerlemiş ve kronikleşmiş hali olarak belirtilebildiği gibi; stres ile baş edemeyen 

bireylerin tükenmişlik yaşayacağı da ifade edilmektedir (Barutçu ve Serinkan 2008). 

Stres sözcüğü; Latince ‘‘Estrictia’’ fiilinden gelmiştir. Stres konusundaki öncü 

isimlerden Hans Selye’ye göre stres kavramı, basit bir endişe olmamakta; endişe sadece 

duygusal ve psikolojik ortamla ilgili bir durum iken; stres fizyolojik boyutu da bulunan 

daha kapsamlı bir kavram olarak ele alınmaktadır (Selye 1977). 

Đş stresi ise; iş ve örgütsel talepler, kısıtlamalar ve fırsatlara bireysel özelliklerin 

aracılık ettiği bir durum oluştururken; stres düzeyi sadece bireysel özelliklerden 

etkilenmektedir (Draper ve ark. 2004). Stresin ilerlemiş ve kronikleşmiş hali ise 

tükenmişliği oluşturmaktadır. 

Psikiyatrist Freudenberger’e göre tükenmişlik, yıpranma ve enerjinin tükenmesi 

durumu olarak ele alınırken (Freudenberger 1974); daha sonra tükenmişlik kavramının 

davranış boyutlarını belirten Maslach ve Jackson (1986) tükenmişlik kavramını 

‘‘Duygusal Tükenme’’, ‘‘Duyarsızlaşma’’ ve ‘‘Ki şisel Başarı’’ olarak 

nitelendirmişlerdir (Maslach 2003). 

Tükenmişlik sendromu, işi gereği insanlarla yoğun ilişki içerisinde olmak 

zorunda kalan çalışanlarda daha sık görülen; fiziksel bitkinlik, uzun süreli yorgunluk, 

çaresizlik ve umutsuzluk duygularının yapılan işe, hayata, bireyin aile hayatına ve diğer 

insanlara karşı olumsuz tutumlarına yansıması ile oluşan bir sendrom olarak kabul 

edilmektedir (Sürgevil 2006). 

Sağlık bakım sisteminde önemli rolü olan hemşireler, hasta veya hastalık riski 

taşıyan stresli bir gruba bakım verdiğinden, meslek olarak stresli bir meslek üyesi olarak 

kabul edilmektedirler. Sağlık sisteminin örgüt yapısı, uygun olmayan çalışma ortamı, 
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kritik hasta bakımı, nöbet usulü çalışma ve meslekleşme süreci hemşirelerin stres 

düzeyini etkileyebilmektedir. Bu nedenle sağlık meslekleri içinde en fazla stres ve 

tükenmişlik yaşayan grubun, hemşireler olduğu öne sürülmektedir (Sever 1997, Aydın 

ve Kutlu 2001, Nehir 2003). 

Günümüzde kanser, dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de önemli sağlık 

sorunlarının başında gelmekte (Karadağ ve ark. 2004), ölümü ve yaşam üzerindeki 

kontrolün sınırlılığını sembolize eden kronik bir hastalık olarak değerlendirilmektedir 

(Özkan 1993). Onkoloji birimlerinde; kritik karar verme, ciddi yan etkileri olan tedaviyi 

yönetme, hastaların öfke ve tedaviye uyumsuzluk sorunları, ağrı ve acı çeken hastaları 

izleme, terminal bakım, hastaların ölümü ile ilgili yaşanan stresli durumlar, hastalarla 

yaşanan emosyonel güçlükler, ekip içi çatışmalar gibi bir çok durum strese neden 

olabilmektedir (Erenel ve Vural 1999, Mustafa ve Kav 2006). Bu birimlerde görülen 

kronik iş stresi sonucunda da tükenmişlik sendromu sık gelişebilmektedir (Özkan 1993, 

Sever 1997). 

 Ayrıca; kanser hastalarının tedavisinde kullanılan antineoplastik ilaçlar, sadece 

tedavi edilen hastaları etkilemekle kalmamakta, ilacın hazırlanması-uygulanması ve 

sonrasındaki bakım girişimleri sırasında hemşire ve diğer sağlık çalışanlarını olumsuz 

etkilemektedir (Burgaz 1996, Tülek 1999, Pınar 2003, Baykal ve ark. 2009). Bunun 

dışında yetersiz malzeme ve hemşire sayısı, her geçen gün artan hasta sayısı ve iş 

yoğunluğu, antineoplastik ajanların hazırlanmasında yetersiz kalan koruyucu önlemler 

vb. gibi olumsuz çalışma koşulları belirtilmektedir. Tüm bu olumsuzluklar, onkoloji 

hemşirelerinde iş stresinin ve buna bağlı tükenmişliğin oluşmasına neden olmaktadır. 

Onkoloji birimlerinde hastayla daha fazla birlikte olan hemşirelerin stres ve 

tükenmişliği daha fazla yaşadıkları, yapılan araştırmalarda ortaya konulmuştur. Ulrich 

ve Fitzgerald (1990) kanserli hastalarla çalışan hemşirelerin, hekimlerden daha fazla 

stres yaşadıklarını belirtmektedir. 

Tel ve arkadaşları (2007) onkoloji birimlerinde çalışan hekim ve hemşirelerle 

yaptıkları çalışmada hemşirelerin, hekimlerden daha fazla tükenmişlik yaşadıklarını 

bulmuşlardır. 
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Sağlık çalışanları, özellikle de hemşirelerle yapılan stres ve tükenmişlikle ilgili 

araştırmalarda, hemşirelerin yoğun stres yaşadıkları, yaşadıkları iş stresinin de 

tükenmişliğe yol açtığı belirtilmektedir (Çam 1991, Üstün 1995, Sever 1997). 

Her geçen gün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de  hızla artan kanser 

vakalarına bağlı olarak, var olan çalışma koşulları ve artan hasta sayısı göz önüne 

alındığında onkoloji hemşirelerinin iş stresi ve buna bağlı olarak tükenmişlik düzeyi her 

geçen gün artmaktadır. Bu araştırma onkoloji hemşirelerinde daha önceki yıllarda 

belirlenmiş olmasına karşın, günümüzde iş stresi ve tükenmişlik açısından bir farklılık 

olup olmadığının görülmesi ve hemşireliğe katkı sağlaması düşüncesiyle 

gerçekleştirilmi ştir. Günümüz yaşam koşulları dikkate alındığında, tüm hemşirelerde 

olduğu gibi onkoloji hemşirelerinde daha fazla iş stresi ve tükenmişlik yaşanması 

beklenen bir durum olarak değerlendirilebilir.  

Bu araştırma; onkoloji birimlerinde görevli hemşirelerin iş stresi ve tükenmişlik 

düzeylerini belirleyerek bunların nedenlerine ulaşılması amacıyla gerçekleştirilmi ştir. 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

2.1. STRES KAVRAMI VE A ŞAMALARI 

Stres sözcüğü; Latince “Estrictia” fiilinden gelmekte ve insanın veya bir başka 

organizmanın tehlike içinde bulunduğu etmenler ve koşullara göre dengenin bozulduğu 

bir durumu anlatmak için kullanılmaktadır. Bir başka deyişle, bireyin fizyolojik, 

biyokimyasal ve psikolojik stres tepkileri bu kapsam içinde düşünülmektedir. Stres, 

organizmanın dengesini bozabilecek tüm etmenleri kapsayacak genişlikte ele 

alınmaktadır. Bu etmenler fiziksel (travma, sıcak, soğuk vb.), psikolojik (duygusal 

gerilimler, iç ve dış çatışmalar, evlilik sorunları vb.) veya sosyal (çevre etmenleri, 

kültürel değişim vb.) içerikli olabilmektedir (Baltaş ve Baltaş 2002). 

Bilim dünyasında “stres” kelimesi ilk olarak, 17 nci yüzyılda fizikçi Robert 

Hooke tarafından elastiki nesne ve ona uygulanan dış güç arasındaki ilişkiyi açıklamak 

için kullanılmıştır. Bu ilk kullanımından sonra psikoloji, biyoloji, tıp dahil olmak üzere 

pek çok alanda kullanıldığı ve bilimsel yazın içinde yıllar içinde bu anlamların değişime 

uğradığı görülmektedir (Şahin 1995, Şahin ve Batıgün 1997). 

Bir biyolog olan Selye stresi, uyarıcılara karşı gösterilen genel tepkiler olarak 

tanımlamakta ve tüm stres kaynaklarına karşı beden tarafından verilen ortak yanıtların 

söz konusu olduğunu belirtmektedir. Selye, bu ortak cevapları “Genel Uyum 

Sendromu” olarak tanımlamıştır (Selye 1977, Jones ve Bright 2001). Bu kurama göre, 

organizmanın strese tepkisi üç aşamada gelişmekte ve bunlar; alarm tepkisi, direnme ve 

tükenme aşamaları olarak belirtilmektedir (Johnstone 1989, Baltaş ve Baltaş 1999, Balcı 

2000). 

Alarm aşaması: Bireyin bir stres kaynağı ile karşılaşması durumunda, sempatik 

sinir sistemi etkin hale gelmekte ve beden ‘‘savaş’’  veya ‘‘kaç’’ tepkisi göstermektedir. 

Bu aşamada bedende oluşan fiziksel ve kimyasal değişmeler sonucunda kişi, stres 

kaynağı ile yüzleşmeye veya kaçmaya hazır hale gelmektedir. Bu durum kalp atışlarının 

hızlanması, tansiyonun yükselmesi, solunumun hızlanması ve ani adrenalin salgılanması 

biçiminde gelişmektedir (Selye 1977, Jones ve Bright 2001).  

Direnme aşaması: Alarm aşamasını, ‘‘uyum’’ veya ‘‘direnme’’ aşaması 

izlemektedir. Bu aşamada kaybedilen enerji, yeniden kazanılmaya ve bedendeki zarar 
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giderilmeye çalışılmakta ve stresle başa çıkıldığında parasempatik sinir sistemi etkin 

olmaya başladığından; kalp atışı, tansiyon, solunum düzene girmekte ve kas gerilimi 

azalmaktadır. Birey, strese karşı koymak için elinden gelen tüm gayreti ortaya 

koyduğundan belirli bir süre bireyin davranışlarında ve yaşantısında bu durum 

gözlenebilmektedir (Selye 1977, Jones ve Bright 2001). 

Tükenme aşaması: Uyum aşamasında gerilim kaynakları ve bunların yoğunluk 

derecelerinin azalmaması veya artış göstermesi durumunda bireyin gayreti kırılmakta ve 

davranışlarında ciddi düzeyde sapmalar ve hayal kırıklıkları yaşanmaya başlamaktadır. 

Eğer birey stres kaynağı ile başa çıkamaz ve uyum sağlayamaz ise tükenme aşamasına 

geçmeye başlar (Selye 1977, Jones ve Bright 2001).  

Lazarus’un ortaya koyduğu ve bugün en çok kabul gören diğer bir stres 

yaklaşımı “Transaksiyonel Model” dir. ‘‘Transaksiyonel Model’’e göre stres, çevresel 

talepler ve kişinin sahip olduğu kaynaklar arasındaki denge olarak tanımlamaktadır. 

Buna göre eğer çevresel talepler, kişisel kaynaklardan daha büyükse stres oluşmaktadır. 

‘‘Transaksiyonel Model’’de, stresin oluşmasında birbirini takip eden ve farklı işlevleri 

olan iki değerlendirme sürecinden söz edilmektedir. Đlk olarak kişiler karşı karşıya 

oldukları olayı veya durumu birincil değerlendirmeye tabi tutmaktadırlar. Bu 

değerlendirme, karşılaşılan durumun ne olduğunun, kişinin mutluluğu ve huzuru ile 

ilgili olup olmadığının değerlendirilmesidir. Burada yapılan ilk değerlendirmenin, 

kişinin karşılaştığı durumun bir risk olup olmadığı, eğer bir risk ise ne çeşit sonuçlar 

içerdiğine ilişkin bir karar olarak belirtilmektedir. Đkincil değerlendirme ise, karşılaşılan 

durumun üstesinden gelmede hangi baş etme mekanizmalarının işe yarayabileceğine 

yönelik olarak yapılmaktadır. Đkincil değerlendirme, birincil değerlendirmenin önemli 

bir tamamlayıcısı konumunda olup, durumun sonunda oluşabilecek zarar, tehdit veya 

faydalar, karşılaşılan durumun ne kadar kontrol altına alınabileceği ile ilgili olmaktadır 

(Lazarus ve Folkman 1987). 

2.2. ĐŞ STRESĐ 

Đş stresi; iş ve örgütsel talepler, kısıtlamalar ve fırsatlara bireysel özelliklerin 

aracılık ettiği bir durum olarak ele alınmaktadır. Đş stresi tepkisi ise subjektif bireysel bir 

fenomen olmakta ve iş ortamındaki stresli olayların sıklığı, iş koşulları ve bireysel 
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özelliklerden etkilenirken, stres düzeyi ise sadece bireysel özelliklerden etkilenmektedir 

(Draper ve ark. 2004). 

Örgütsel psikoloji alanında iş stresi araştırmacılar tarafından daha çok kişi ile 

çevresi arasındaki etkileşim kapsamında incelenmektedir. Ross ve Altmaier (1994) 

tarafından iş stresi, iş koşulları ile çalışanların özellikleri arasındaki etkileşim olarak 

belirtilmektedir. Bu araştırmacılara göre, iş yerinde bulunan talepler, kişilerin bu 

taleplerle baş edebilme becerilerini aştığı zaman çalışanlar stres yaşamaktadırlar. 

Bu yaklaşımı kullanarak iş stresini tanımlayan araştırmacılardan biri de 

Beehr’dir (1998). Araştırmacı, iş çevresinde bulunan ve stres üreten olayları ve koşulları 

“Stres Kaynakları”, kişilerin bu stres kaynaklarına gösterdikleri tepkileri “Gerilim” 

olarak tanımlamaktadır. Bu iki kavramın beraber olarak ele alınması ise çalışanların iş 

yerinde yaşadıkları stresi meydana getirmektedir. 

2.2.1. Đş Stresi Modelleri 

Đş stresi ile ilgili olarak farklı modeller geliştirilmi ştir. Bu modellerden bazıları 

aşağıda kısaca ele alınmaktadır.  

2.2.1.1. McGrath’ ın Strese Cevap Seçimi Modeli 

Ertekin’e göre, McGrath tarafından 1976 yılında geliştirilen model yaşanan 

stresi, birbirini takip eden dört aşamalı kapalı bir çember olarak ortaya koymaktadır. 

Modele göre, iş hayatında herhangi bir durumla karşılasan kişi öncelikle bilişsel bir 

değerlendirme ile durumu değerlendirmeye çalışmakta ve karar vermektedir. Karar 

verme sürecindeki kişi, karşı karşıya kaldığı durumun olumsuz bir şekilde 

sonuçlanmaması için duruma karşı vermesi gereken yanıt seçeneklerinden birini 

seçmekte; bir sonraki aşama ise karşılaşılan durum için seçilen yanıt davranışlar halinde 

sergilenmektedir. Son aşamada ise sergilenen davranışlar sonunda durum ile ilgili elde 

edilen sonuçlara ulaşılmaktadır (Ertekin 1993, Beehr 1995). 

2.2.1.2. Đş Stresinin Genel Modeli 

‘‘ Đş Stresinin Genel Modeli’’ Beehr ve Newman (1978) tarafından iş stresi ile 

ilgili yazısında bulunan önceki araştırma ve teorilere dayanılarak geliştirilmi ştir (Beehr 

1995, Beehr 1998). Bu model iş stresini, çevresel stres kaynakları ve bu stres kaynakları 
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neticesinde kişiler tarafından hissedilen gerilim çerçevesinde ele almaktadır (Beehr 

1998). 

Modelde yer alan bireysel faktörler; kişilik, beceri, fiziksel ve demografik 

özellikler olarak bir takım yollarla çevresel faktörler ile birleşerek kişiler tarafından 

hissedilen gerilimi oluşturmaktadır. Stresin gelişim süreci, kişilerin gösterdiği fiziksel 

veya psikolojik tepki müdahalelerini kapsamaktadır. Örgütsel sonuçlar, stresli durumlar 

karşısında çalışanlar tarafından sergilenen ve örgütlerin etkinliğini etkileyen işte 

bulunmama, iş performansındaki değişiklikler gibi davranışlardır. Uyum yanıtları ise, 

stres kaynaklarının ve hissedilen gerilimin etkilerini bastırmak, hafifletmek için 

genellikle kişiler veya örgütler tarafından yapılan girişimleri içermektedir (Beehr 1998). 

2.2.1.3. Ki şi-Çevre Uyumu Teorisi 

Đş stresi ile sıklıkla söz edilen modellerinden birisi de Caplan tarafından ortaya 

konan “Kişi-Çevre Uyumu Teorisi” dir. Đş çevresi kişilerden bazı beklentilerde 

bulunurken, bunun yanında kişilere bazı ödüller ve olanaklar da sunmakta ve kişilerin 

de bazı gereksinimlerini karşılamak için sahip oldukları bazı yetenekleri kullanmaları 

gerekmektedir. Bu model, kişinin yetenekleri ile iş beklentileri arasındaki 

uyumsuzluğun kişiler üzerinde tehdit edici etkiler oluşturabileceği görüşüne 

dayanmaktadır (Caplan 1974). 

2.2.1.4. Karasek’ in Talep-Kontrol Modeli 

Jones ve Bright’a (2001) göre, iş stresinin en bilinen modellerinden biri olan 

‘‘Talep-Kontrol Modeli’’ Karasek tarafından geliştirilmi ştir. Model, iş beklentileri ve iş 

kontrolü olmak üzere iki ana boyuta odaklanmıştır. Bu modele göre, iş beklentilerinin 

ve iş kontrolünün değisik kombinasyonları sonucu dört farklı iş tipi ortaya çıkmaktadır 

(Jones ve Bright 2001). 

Yüksek iş beklentisi ve düşük seviyedeki iş kontrolü, yüksek gerilimli işlerin 

oluşmasına neden olmaktadır. Bu tip işlerdeki çalışanlar oldukça yüksek seviyede 

psikolojik ve fiziksel gerilim yaşamaktadırlar. Tersine, düşük seviyedeki beklentiler ve 

yüksek seviyedeki iş kontrolü, düşük gerilimli işlere neden olmaktadır. Bununla birlikte, 

yüksek iş beklentisi ile yüksek iş kontrolünün kombinasyonu sonucu aktif iş tipleri 

oluşmaktadır. Bu tip işler kişilere, yetki sahibi olma gibi kendilerini koruyucu 

davranışları geliştirmesine olanak sağladığı için aşırı derecede stresli işler olarak 
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belirtilmemektedir. Diğer taraftan, düşük beklentilerin ve düşük iş kontrolünün yer 

aldığı işler pasif işler olarak adlandırılmaktadır (Jones ve Bright 2001). 

2.2.2. Đş Stresi Kaynakları 

 Stresi oluşturan nedenler genel olarak fiziksel, bireysel ve örgütsel olmak üzere 

üç grupta toplanmaktadır (Baltaş 1998). 

• Fiziksel iş stresi kaynakları: Bu gruba giren stres kaynaklan, bireyin 

yaşadığı çevre ile etkileşimde söz konusu olan, gözle görülebilen veya 

görülemeyen, bireyde önemli düzeyde strese yol açan öğeleri 

içermektedir. Fiziksel stresi kaynakları; gürültü, sıcaklık ve soğukluk, 

kalabalık, hava kirliliği, radyasyon, toz, kötü çalışma şartları ve 

donanım, yangın, trafik, şiddet vb. şeklinde ifade edilmektedir (Baltaş ve 

Baltaş 1999).  

• Bireysel iş stresi kaynakları: Stres ve örgütsel ilişkiler arasındaki 

bağlantılar incelendiğinde, işgörenin kişili ğinin de bir örgütsel stres 

kaynağı olduğu görülmüştür. Kişinin çevresini nasıl algıladığı, çevresel 

değişimlere ve ilişkilere nasıl bir tepki gösterdiği belirli sınırlar 

içerisinde ilgili kişinin kişili ği ile de ilgilidir. Đşgörenin otokratik yapıya 

sahip olması, cinsiyeti, duygusal olarak içe dönük veya dışa dönük bir 

yapı göstermesi, duygusal açıdan çok çabuk incinmesi, olumsuzluklar 

karşısında gösterdiği direnç ve genel olarak başarı gereksinimi, örgütsel 

yapı içinde birer stres kaynağı olarak belirtilmektedir (Erdoğan 1999). 

Đşgörenler, strese eğilimleri bakımından sınıflandırıldığında A Tipi, B 

Tipi ve Karma Tip Kişilik özellikleri olmak üzere üç farklı işgören 

kişili ği belirtilmektedir (Baltaş ve Baltaş 1999, Pehlivan 2000). 

A tipi davranış özellikleri; genellikle acele konuşma, hızlı yeme, sırada 

beklemekten nefret etme, zamanı boşa harcamaktan nefret etme, aynı anda bir çok şeyi 

yapmaya çalışma ve dinlenmeye zaman ayırmama vb. olarak belirtilmiştir (Tablo 2-1). 

Örgütlerin çoğu A tipi davranışlar gösteren kişileri ödüllendirmekte ve kendi 

yöneticilerinden A tipi davranış modellerini benimsemelerini beklemektedir. Bu 

nedenle de örgütlerdeki pek çok birey, fiziksel ve zihinsel sağlığı pahasına bu özellikleri 

göstermeye çabalamaktadır (Pehlivan 1995). 
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B tipi davranış özelliğini;  gösteren bireyler A tipindeki bireylerin tam tersine 

katı kurallardan arınmış ve esnektirler, zamanı sorun etmezler, rahat ve sabırlıdırlar, 

başarı konusunda aşırı hırslı olmayıp, kolay kolay sinirlenmez ve tedirgin olmazlar, 

yaptıkları işten zevk almayı bilirler, işleriyle ilgili rahatlıkları onlara suçluluk duygusu 

vermez, sakin ve düzenli çalışırlar (Tablo 2-1). B tipi bireyler genellikle kendinden ve 

çevresinden emin kişilerdir (Pehlivan 2000). 

A ve B tipi kişilerin belirgin özelliklerini Tablo 2-1’de özetlenmektedir 

(Erdoğan 1999). 

Örgütlerde çalışan bireylerin, A ve B tipinin özelliklerini karışık olarak 

taşımaları örgütsel etkinlik, verimlilik açısından oldukça önemlidir. Bu tip bireylere 

karma tip denmektedir (Pehlivan 2000). 

 

Tablo 2-1: A ve B Tipi Kişilerin Belirgin Özellikleri  

A Tipi Ki şilik Özellikleri B Tipi Ki şilik Özellikleri 

Sürekli hareket eder 
Zaman ile ilgilenmez 

 

Hızlı yürür Sabırlıdır 

Hızlı yer Eğlenmek için oyun oynar 

Hızlı konuşur 
Suçluluk duymadan dinlenir 

 

Sabırsızdır Acelesi yoktur 

Đki şeyi aynı anda yapar Đşi bitirmek için zaman saplantısı yoktur 

Başarıyı, miktarı ile ölçer  

Rekabeti sever  

Zaman baskısını hisseder  

Kaynak: Erdoğan, Đ. (1999). Đşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. Đstanbul, Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri, 

83-94. 
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• Örgütsel Đş Stres Kaynakları: Đş stresi veya mesleki stres diye 

adlandırılan örgütsel stres, çalışanların normal işlevlerinde farklılaşmaya 

neden olan değişimlerden ve onların işleriyle ve diğer insanlarla 

etkileşiminden kaynaklanan bir durum olarak tanımlanmaktadır 

(Pehlivan 1995). Işıkhan (2001) ise örgütsel stresi, bireyi normal 

fonksiyonlarından saptıran, psikolojik ve/veya fiziksel davranışlarını 

değiştiren işle ilgili etmenlerin sonucunda oluşan psikolojik durum 

olarak tanımlamaktadır. Literatürde, işgörenleri etkileyen farklı stres 

kaynakları üzerinde durulmaktadır. Bu stres kaynakları; iş yükünün 

fazlalığı, zamanın sınırlılığı, denetimin sıkı ve yakından olması, yetkinin 

sorumlulukları karşılamada yetersiz olması, politik havanın güvensizliği, 

rol belirsizliği, örgüt ve bireyin değerleri arasındaki uyumsuzluk, 

engellenme, rol çatışması, sorumlulukların yarattığı endişe, çalışma 

koşulları, insan ilişkileri ve yabancılaşma olarak belirtilmektedir 

(Pehlivan 2000). Örgütsel düzeydeki stres faktörleri; politikalar (adil 

olmayan başarı değerlendirmeleri, ücretlerdeki eşitsizlikler), kurumun 

yapısı ve özellikleri (merkeziyetçilik, terfi için tanınan fırsatların azlığı), 

fiziki şartlar (kalabalık, aşırı gürültü, sıcak ve soğuk yerde çalışma), 

kuruma ait süreçler (çalışanlar arasındaki zayıf iletişim, dengesiz ve 

adaletli olmayan bir kontrol ve denetim sistemi) vb. olarak 

belirtilmektedir. Oluşum nedeni ne olursa olsun iş stresi, gerek 

organizma gerekse çalışılan kurum üzerinde olumsuz etkilere, düşük 

performansa, iş doyumsuzluğuna, düşük moral ve verimsizliğe yol 

açabilmektedir (Işıkhan 2001). 

McVicar (2003)’ın belirttiğine göre, French ve arkadaşları hemşirelerde stres 

yaratan kurumsal faktörleri; hekimlerle çatışma, meslektaşlarla yaşanan sorunlar, 

ayrımcılık, iş yükü, ölüm durumları ile karşılaşma ve ölüm sürecine tanıklık etme, 

hastalar ve hasta yakınları gibi kategorilerde toplamışlardır. 

Kanser hastalarına bakım veren hemşirelerin kaygı ve stres düzeylerinin yüksek 

olduğu ve kanser hastalarına bakım veren hemşirelerin stres kaynaklarının oldukça 

yoğun olduğu belirtilmektedir. Bu stres kaynakları; terminal dönemdeki hastaya bakım 

verme, hemşire için ölümün anlamı ve ölüm korkusu, ölmekte olan hastalara empati 
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yapmanın zorluğu, hastalık ve etkilerinin ağır olması nedeniyle yoğun bir bakım ve 

tedavinin uygulanması, hasta ve ailenin gergin olması nedeni ile çeşitli ileti şim sorunları 

yaşaması, hasta ve yakınlarının tedaviye direnç göstermeleri, klinikteki malzeme 

eksikliği ve personel yetersizliğinden kaynaklanan aksamalar, hastanın tablosunun 

ağırlaşması ile tedavinin sonuç vermemesi ve buna bağlı hasta ve ailesinin taleplerinin 

artmasına bağlı yaşanan sorunlar olarak belirtilmektedir (Bostancı 2004). 

2.2.3. Đş Stresinin Belirtileri 

Stres, zaman içinde süresi ve miktarına bağlı olarak bireyin üzerinde farklı 

sonuçlar yaratabilmektedir. Az miktarda ve kısa süreli stres olumlu etkiler 

yaratabilirken; uzun süreli ve yoğun stresin bireyin dengesini alt üst edecek çeşitli 

belirtilerin meydana gelmesine yol açtığı belirtilmektedir (Batlaş ve Baltaş 1999). Stres 

kısa süreli yaşansa bile, gerginlik, kalp atışlarındaki yükselme veya aşırı alkol ve sigara 

kullanımı gibi kısa sürede ortaya çıkan sonuçların kalıcı olmasına neden olabilmektedir. 

Stres, kroner kalp rahatsızlığı için yüksek risk taşıyan aşırı yeme-içme ve sigara 

kullanımının artmasına da neden olabilmektedir (Kahn ve Cooper 1993). 

Stresle ilgili belirtiler, fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal olmak üzere dört 

grupta toplanmaktadır (Braham 1998): 

1. Fiziksel belirtiler:  Baş ağrısı, düzensiz uyku, sırt ağrıları, çene kasılması 

veya diş gıcırdatma, kabızlık, ishal ve kolit, döküntü, kas ağrıları, hazımsızlık ve ülser, 

yüksek tansiyon, kalp krizi, aşırı terleme, iştahla ilgili değişiklikler, yorgunluk veya 

enerji kaybı, kazalarda artış vb. şeklinde belirtilmektedir (Braham 1998). 

2. Duygusal belirtiler: Kaygı veya endişe, depresyon veya çabuk ağlama, 

ruhsal durumun hızlı ve sürekli değişmesi, sinirlilik, gerginlik, özgüven azalması veya 

güvensizlik hissi, aşırı duygusallık veya kolay kırılabilirlik, öfke patlamaları, 

saldırganlık veya düşmanlık, duygusal olarak tükendiğini hissetme vb. (Braham 1998). 

3. Zihinsel belirtiler: Konsantrasyon ve karar vermede güçlük, unutkanlık, 

zihin karışıklığı, hafızada zayıflık, aşırı derecede hayal kurma, tek bir fikir veya 

düşünceyle meşgul olma, mizah anlayışı kaybı, düşük verimlilik, iş kalitesinde düşüş, 

hatalarda artış, muhakemede zayıflama vb. (Braham 1998). 
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4. Sosyal belirtiler: Đnsanlara karşı güvensizlik, başkalarını suçlama, 

randevulara gitmeme veya çok kısa zaman kala iptal etme, insanlarda hata bulmaya 

çalışma ve sözle rencide etme, haddinden fazla savunmacı tutum sergileme, bir çok 

kişiye birden küs olma veya konuşmama şeklinde ifade edilmektedir (Braham 1998). 

2.2.4. Đş Stres Yönetimi 

Stresle başa çıkma ve yaşam kalitesini artırma amacıyla stres yaratan durumu 

veya duruma verilen tepkileri değiştirmeye stres yönetimi denilmektedir (Pehlivan 

1995). 

Stresle başa çıkmada bireysel olarak kullanılan bazı stratejilerin, çok  önemli 

etkileri bulunmaktadır. Bu stratejilerin ortak yönü, hemen hemen tümünün kişisel 

alışkanlıklar ile fiziksel, psikolojik ve davranışsal yapıların kontrol altına alınmasını 

öngörmesidir. Böylece bedende başlayan ve zararlı olan stres tepkisine, karşı önlemler 

alınarak etkisiz kılınmaya çalışılmaktadır. Bireysel olarak stresle başa çıkmada, 

bedensel hareketler (egzersiz), solunum egzersizi, meditasyon, biyo feedback (biyolojik 

dönüt), gevşeme (relaxation), beslenme ve diyet, toplumsal destek alma, sosyal, kültürel 

ve sportif etkinliklere katılma, masaj, dua ve ibadet, zaman yönetimi gibi tekniklerin 

yararlı olabileceği belirtilmektedir (Pehlivan 1995). 

2.2.4.1. Đş Stresiyle Başa Çıkmada Bireysel Yöntemler 

Stresle başa çıkmada kullanılan bireysel yöntemler arasında, problem çözme 

becerisinin geliştirilmesi, insanlarla etkili bir iletişimin kurulması, bilişsel yeniden 

yapılandırma ve biyolojik geri bildirim vb. olarak belirtilmektedir (Ross ve Altmaier 

1994, Baltaş ve Baltaş 2002). 

2.2.4.2. Đş Stresiyle Başa Çıkmada Örgütsel Stratejiler 

Örgütsel stresin azaltılmasında kullanılabilecek genel stratejiler arasında aşağıda 

belirtilenler sayılabilmektedir (Ertekin 1993, Erdoğan 1999, Pehlivan 2000): 

1. Destekleyici bir örgütsel hava yaratmak: Birçok örgütte, bürokratik ve 

otokratik bir yapı ile birlikte katı ve insana yönelik olmayan örgütsel bir hava 

bulunmaktadır. Bu durum, özellikle çalışanlar için önemli bir stres kaynağını 

oluşturmaktadır. Daha az merkeziyetçi, kararlara katılımı sağlayan, yukarıya doğru 
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iletişime izin veren bir örgütsel yapının kurulması, örgütsel stresle başa çıkmada etkili 

bir yaklaşım olabilmektedir. 

2. Đşin zenginleştirilmesi: Đş zenginleştirme; hem işin içerdiği sorumluluk, 

tanınma, başarı fırsatı gibi etmenlerin hem de farklı beceriler, görevin içeriği, 

anlamlılığı, özerklik gibi işin özüne ilişkin niteliklerin geliştirilmesini içermektedir. 

3. Örgütsel rollerin belirlenmesi ve çatışmaların azaltılması: Rol çatışması 

ve rol belirsizlikleri, bireysel stres kaynaklarının başında gelmektedir. Yöneticiler, 

örgütsel rollerin belirsizliğini giderecek ve çatışmaları ortadan kaldırarak iş stresi 

azaltabilirler. 

4. Mesleki gelişim yollarının planlanması ve danışmanlık: Büyük örgütlerde, 

çalışanların gelecekteki pozisyonlarının ne olacağı ve ne yapacaklarını bilmemeleri, 

büyük bir stres kaynağı olmaktadır. Oysa mesleki planlama tekniklerinin kullanılması, 

işgörenlere kendilerini değerlendirme ve kendini anlama becerisini geliştirmeye yönelik 

yardımların sağlanması, örgütlerde stresle mücadele etmede önemli bir rol 

oynamaktadır. 

5. Đşyerinde Neşeli Bir Ortam Yaratmak:  Büyük örgütlerin çoğu, iş yerinde 

neşeli bir ortam yaratmanın önemini kavramış olduğundan, bu örgütlerde işgörenler 

arasında mizah ve şakanın kullanılması teşvik edilmektedir. 

2.2.4.3. Stres Yönetiminde DKBY (Değiştir-Kabul Et-Bo şver-Yaşam Tarzını 
Yönet) Modeli  

Stres yönetimi genel olarak ‘‘yaşam tarzı yönetimi’’ olarak ele alınmaktadır. 

Braham’ın geliştirdiği DKBY, bireylerin yaşadıkları stresi kontrol altına almaları, 

yönetmeleri için geliştirilen dört aşamalı bir model olarak tanımlanmaktadır (Braham 

1998). 

Đlk adım, D (Değiştir) ; olanaklar dahilinde, içinde bulunulan olumsuz durumun 

değiştirmesini içermektedir.  

Đkinci adım, K (Kabul et); kontrol edilemeyen durumlarla karşılaşıldığında, bu 

koşulların öfkelenmeden kabul edilmesine dayanmaktadır. 

Üçüncü adım, B (Boşver); boş vermek bireyin duygusal, zihinsel ve ruhsal 

açıdan daha güçlü hissetmesini sağlayan bir yaklaşımdır.  
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Dördüncü adım, Y (Yaşam tarzını yönet); ise egzersiz, diyet, rahatlama ve 

duygusal destek yoluyla, gelecekte stres oluşturabilecek unsurlarla bu günden mücadele 

etmeyi sağlamaktadır. 

2.2.5. Hemşirelikte Đş Stresi ve Konuyla Đlgili Ara ştırmalar 

Sağlık bakım sisteminde önemli rolü olan hemşireler, hasta ya da hastalık 

tehdidindeki stresli bir gruba bakım verdiğinden stresin yoğun yaşandığı bir mesleğin 

üyesi olarak kabul edilmektedirler. Sağlık sisteminin örgüt yapısı, uygun olmayan 

çalışma ortamı, kritik hasta bakımı, nöbet usulü çalışma ve meslekleşme süreci 

hemşirelerin stres düzeyini etkileyebilmektedir. Bu nedenle sağlık meslekleri içinde en 

fazla stres ve tükenmişlik yaşayan grubun hemşireler olduğu öne sürülmektedir (Sever 

1997, Aydın ve Kutlu 2001, Nehir 2003, Topuz 2006). 

Hemşirelerin çalışma ortamında stres yaratan bir çok durum bulunmaktadır 

(McVicar 2003). Yapılan araştırmalarda hemşireleri iş ortamında en çok etkileyen stres 

etkenlerinin; rol belirsizlikleri, fiziksel çevre, istekleri dışındaki ünitelerde çalıştırılma 

ve çalışma sürelerinin uzun olması (Stordeur ve ark. 2001, Nehir 2003), vardiyalı 

çalışma ve bakım verilen hasta sayısı (Ergüney ve ark. 2001, McVicar 2003), aşırı iş 

yükü (Healy ve McKey 2000), ölüm ve ölümcül hastaya bakım verme (Payne 2000, Lee 

2002), kişilerarası ilişkiler ve kariyer planlaması ile ilgili problemler (Callaghan ve ark. 

2000), hemşirenin hasta ve hasta yakınları ile sürekli karşı karşıya kalmasından 

kaynaklanan sözel taciz, korkutma, cinsel taciz ve fiziksel saldırı riski (Öztunç 2000, 

Uzun ve ark. 2001, Özkan ve Yılmaz 2005) olduğu belirtilmektedir. 

Hemşireler yaşadıkları olaylarla ilgili deneyimlerinden dolayı morallerinin 

bozulduğunu, verdikleri hemşirelik bakımının olumsuz etkilendiğini, hata yapma 

oranlarının arttığını ve stres yaşadıklarını ifade etmektedirler. Bu nedenle sağlık 

meslekleri içinde en fazla stres deneyimleyen grubun hemşireler olduğu öne 

sürülmektedir (Gündüz 2000). 

Đş yerinde yoğun çalışma koşulları ile karşılaşan hemşireler evlenip çocuk sahibi 

olunca, işteki yoğunluklarının yanı sıra ev sorumluluklarını da yüklenmek zorunda 

kalmakta, iş yerindeki sosyal olanakların yetersizliği ve eleman sayısının azlığı bu 

durumu daha da ağırlaştırmaktadır. Evlenen ve çocuğu olan hemşireler, özellikle genç 

yaşta işe başlamışlarsa, emeklilik fırsatı bulur bulmaz işten ayrılmayı tercih 



 15

etmektedirler (T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü 2000). 

Pala ve arkadaşlarının (2005) 117 hemşireyle yapmış oldukları çalışmada hemşirelerin 

%52’sinin mesleklerinden memnun olmadığı, ayrıca Nehir (2003)’in 208 yoğun bakım 

hemşiresi ile yaptığı çalışmada ise hemşirelerin çoğunluğunun (%69.2) uygun 

koşullarda işten ayrılmayı planladığı belirtilmektedir. 

Đş stresi, çalışanın sağlık durumunu olumsuz yönde etkileyen, yapıcı düşünme ve 

iş memnuniyetini azaltıcı bir durumdur (Bojtor 2003, Stacciarini ve Troccoli 2003,  

Lambert ve ark. 2007). Healy ve McKey (2000) tarafından Avustralya’lı hemşireler 

üzerinde yapılan bir çalışmada iş stresinin ruhsal bozukluklara yol açtığı ve iş 

memnuniyetini olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Yine yapılan 

çalışmalarda iş yerinde karşılaşılan mesleki stresörlerden dolayı hemşirelerin sinirlilik, 

uyuyamama, yorgunluk, baş, bel, sırt, boyun, mide ağrısı gibi fiziksel, ruhsal ve sosyal 

sorunlar yaşadıkları bildirilmektedir (Bilgili 1997, Engin ve Özgür 2000, Ergüney ve 

ark. 2001, Stordeur ve ark. 2001, Işık 2005, Özkan ve Yılmaz 2005). 

Çalışma ve sosyal yaşamında birçok stresörle karşı karşıya kalan hemşireler 

stresörlerle baş edebilmek için çeşitli baş etme yöntemleri kullanmaktadırlar. Kişilik 

özellikleri, stres yaratan durumun özelliği, çalışma yılı, çalışılan servisteki çalışma yılı, 

çalıştıkları birimi seçme durumu, iş yükü, algılanan sosyal destek, eğitim durumu gibi 

hemşirelerin baş etme şekillerini belirleyen faktörlerden dolayı hemşireler stresörlere 

farklı yanıtlar vermektedirler. Hemşirelerin stresörler karşısında sıklıkla başvurdukları 

baş etme yöntemleri arasında; alkol ve sigara kullanımı, kaçma davranışı gösterme, 

çatışma gibi etkisiz başetme yöntemleri ile problem çözme yöntemini kullanma, boş 

zaman aktiviteleri ile uğraşma, gevşeme teknikleri gibi etkili baş etme yöntemleri yer 

almaktadır (Bilgili 1997, Callahgan ve ark. 2000, Çimensel ve Argon 2000, Healy ve 

McKey 2000, Payne 2000, Coffey ve Coleman 2001, Stordeur ve ark. 2001, Karadağ ve 

ark. 2002, Lee 2002, Tully 2004). 

Hemşireler, insan sağlığını geliştirecek bilgi birikimi olan eğitim ve deneyimleri 

nedeni ile hastalıkların tedavisinden olduğu kadar toplumun sağlığının 

geliştirilmesinden de sorumlu olan sağlık personelidirler. Başka insanlara sağlık hizmeti 

götüren hemşirelerin tam bir iyilik halinde olmaları ve bu iyilik halinin sürekliliği; 

onların iş performansı, iş doyumu, mutluluğu vb. açısından büyük önem taşımaktadır 
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(Ergüney ve ark. 2001). Bu nedenle hemşirelerin iş ve sosyal yaşamdan kaynaklanan 

stresörlere karşı kullandıkları baş etme yöntemlerine başlaması ve olumlu davranışlar 

geliştirmesi hem hemşirelik mesleği açısından hem de onlardan hizmet bekleyen 

toplumun nitelikli bakım alması açısından çok önemli bir durum yaratmaktadır. Ayrıca 

çalışanlar iş stresinin bireyi çok yönlü etkilemesinin yanında, kurumu da etkileyerek 

kurumda deneyimli personel kaybına ve buna bağlı olarak kurumsal sorunlara neden 

olabilmektedir.  

Ülkemizde de hemşirelerin iş stresini arttıran faktörler; uygun olmayan çalışma 

ortamı, uygun olmayan çalışma saatleri, hemşire başına düşen hasta sayısının çok 

olması, mesleği istemeyerek seçme, haftalık ortalama çalışma süresinin uzun olması, 

kararlara katılmama ve mesleğin kişisel gelişimine katkıda bulunmaması hemşirelerde 

iş stresini arttıran başlıca faktör olarak belirtilmektedir (Sever 1997, Nehir 2003, Topuz 

2006).  

Bartram ve arkadaşlarının (2004) hemşirelerde iş stresini ve iş doyumunu 

etkileyen faktörleri belirlemek için yaptıkları çalışmada, sosyal destek ve yöneticileri 

tarafından yetki verilmesi en önemli iki faktör olarak bulunmuştur. Çalışmada, 

yöneticilerin ve çalışma arkadaşlarının sosyal desteğini almanın yanısıra, yöneticilerin 

hemşirelerin kendi kararlarını vermesine olanak tanımasının iş stresini önemli ölçüde 

düşürdüğü saptanmıştır.  

Yeşilyut (2009) yapılan çalışmada; hemşirelerin rol belirsizliği düzeyleri ile iş 

stresi düzeyleri arasında pozitif yönde, zayıf düzeyde ve çok ileri derecede anlamlı 

farklar (r=0.34 ; p=0.000) saptanmış (p<0.001) olup; hemşirelerin rol belirsizliği 

düzeyleri arttığında iş stresi düzeylerinin de arttığı belirtilmiştir.  

Draper ve arkadaşlarının (2004) çalışmasında, erkek hemşirelerin iş doyumu ve 

iş stresleri arasında negatif korelasyon bulunmuştur. Rodham (2002)’ın araştırmasında 

ise; alt düzey yönetici hemşirelerin, iş stresi etkenlerinin ve iş stresinin çalışanların 

performansını ne kadar etkilediğinin farkında olmadıkları belirtilmektedir.  

Topuz (2006)’un ‘‘Hemşirelerde Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği, Đş Stresi ve 

Aralarındaki Đlişkinin Belirlenmesi’’ adlı çalışmasında; hemşirelerin yaş, meslekte 

toplam çalışma süresi, haftalık çalışma süresi ve eğitim durumu ile rol çatışması ve iş 

stresi arasında negatif korelasyon saptanmıştır (p<0.05). Yine aynı çalışmada 
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hemşirelerin %37,6’sının 4. iş stresi grubuna (sağlık ve verimlilik açısından en elverişli 

iş stresi düzeyi) girdiği belirlenmiş ve cinsiyet ile iş stresi arasında anlamlı fark 

bulunamamıştır.  

Işıkhan ve arkadaşlarının (2004) kanser hastalarıyla çalışan sağlık personeliyle 

yaptıkları çalışmada da evlilik, yaş, terfide adaletsizlik, görevler arasında dengesizlik, 

meslektaşlar ile çatışma, takdir edilmeme, uzun ve yorucu çalışma saatleri ve personel 

eksikliğinin iş stresine neden olduğu belirtilmiş olup; hemşirelerde stres puanı orta 

düzeyde bulunmuştur. 

 Al-Aameri (2003)’nin çalışmasında medeni durumun hemşirelerde iş stresini 

etkilemediği saptanmıştır.  

Onan (2009)’ın ‘‘Onkoloji Birimlerinde Çalışan Hemşirelere Uygulanan Stresle 

Başa Çıkma Eğitiminin Değerlendirilmesi’’ adlı çalışması incelendiğinde onkoloji 

hemşirelerinin % 70’inin onkoloji biriminde çalışmaya istemeyerek başladıkları, % 

66.7’sinin onkoloji biriminde çalışmaktan memnun olmadığı, % 56.2’sinin kısmen 

memnun olduğu, % 60’ının nöbet/vardiya usulü çalıştığı, % 76.7’sinin işten ayrılmayı 

düşünmediği ve onkoloji hemşirelerinin çalıştıkları bölümden memnun olmama nedeni 

olarak hemşirelerin % 50’sinin terminal dönem hasta ve ölüm olayının çok olmasını ve 

% 40’ı fiziksel çevre, malzeme ve eleman yetersizliği olarak belirlenmiş olup; onkoloji 

hemşirelerinin iş stres düzeyinin orta seviyede olduğu, onkoloji biriminde çalışma yılı 

arttıkça fizyolojik stres belirtilerinin arttığı saptanmıştır. Onan (2001)’ın onkoloji 

hemşireleri ile yaptığı bir başka çalışmada da hemşirelerin % 56.2’sinin onkoloji 

biriminde çalışmaktan kısmen memnun olduğu belirlenmiştir. 

Clegg (2001) hemşirelerde iş stresine neden olan durumları iş yükü, hasta 

bakımı ve kişilerarası ilişkilerdeki sorunlar olarak saptamıştır. Hemşirelerin yaptıkları 

işten dolayı takdir edilmemeyi, ekip calışmasının olmamasını ve yöneticilerin 

kendilerine yardım ve rehberlik etmemesini de işe bağlı stresin artmasına neden olarak 

göstermiştir. Hemşireler ve diğer sağlık çalışanları ile yapılan bir çok çalışmada iş stresi 

nedeni olarak iletişim sorunları ortak neden olarak ifade edilmiştir (Fernington 1995, 

Riding ve Wheeler 1995, Yamashita 1995, Boey 1998, Bryant ve ark. 2000). 
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Chang ve Hancock (2003)’un yeni mezun olup mesleğe başlayan hemşireler ile 

yaptığı çalışmasında da rol tanımlarının olmaması sonucunda yaşanan rol belirsizliğinin 

en büyük iş stresi kaynağı olduğu saptanmıştır. 

Douglas ve arkadaşları (1996) da ölmek üzere olan hasta ile çalışmanın iş 

stresini arttırdığını belirtmişlerdir. Fernington (1995), Riding ve Wheeler (1995), 

Yamashita (1995) Douglas ve ark. (1996), Boey (1998) ile Bryant ve ark. (2000) sağlık 

çalışanlarında iş gerginliği nedenlerinin hasta, hasta yakınları ve sağlık ekibi üyeleri 

arasındaki iletişim sorunları, kaynak eksikliği, zaman yetersizliği, iş yükü, personel 

yetersizliği, hasta bakımında aksama kaygısı ve ölmek üzere olan hasta ile çalışmak 

olduğunu belirtmişlerdir.  

Callaghan ve arkadaşlarının (2000) yaptığı çalışmada; yetersiz personel sayısı 

nedeni ile hemşirelerin iş ve zaman baskısı altında kalmasının da iş stresini tetikleyen 

bir etken olduğu belirtilmiştir. Çalışmada; hemşirelerde en fazla stres yaratan faktörlerin 

başında hemşire sayısına bağlı iş yükü fazlalığı gelirken; kişiler arası ilişkiler başlığı 

altında hasta ve hasta yakınları ile ilgili girişimler ikinci; hastane ve yönetim başlığı 

altında personel yetersizliği ise üçüncü sırada stres oluşturucu etken olarak 

gösterilmiştir.  

2.3. TÜKENM ĐŞLĐK KAVRAMI 

Günümüz çalışma hayatında sıklıkla bahsedilen olgulardan birisi de 

“Tükenmişlik” kavramıdır. Tükenmişlik, insanların ne yaptıkları ile ne yapmak zorunda 

oldukları arasında görülen bozulmaların bir göstergesidir. Tükenmişlik yaşayan 

insanların değerlerinde, saygınlığında, şevklerinde ve ruhlarında erozyonlar oluşmakta, 

zaman içinde derece derece veya sürekli olarak yayılan, tedavisi zor olan bir tablo 

haline dönüşmektedir (Maslach ve Leiter 1997). 

Đnsanlarla ilişkiyi gerektiren işlerde çalışanların içinde bulundukları durumları 

tanımlamak için kullanılan tükenmişlik kavramı, işin özelliklerinden, çalışanları 

etkileyen stresin fiziksel ve psikolojik etkilerinden ve sektördeki gelişmelerden 

etkilenerek oluşmaktadır. Tükenmişliğin sözlük anlamı; “kaybetme, bitkinlik, aşırı 

enerji, güç ve kaynak kullanımından dolayı oluşan tükenme” şeklinde açıklanmaktadır 

(Freudenberger 1974). 
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Tükenmişlik kavramı, ilk kez Freudenberger tarafından  ortaya konmuştur. 

Freudenberger’ e göre tükenmişlik, yıpranma ve enerjinin tükenmesi durumudur. 

Tükenmenin nedeni ise “bireyin enerji ve güç kaynakları üzerindeki aşırı istek ve 

talepleri” olarak açıklanmıştır (Freudenberger 1974). 

Tükenmişlik tanımları için de bugün en çok kabul gören tanım Maslach ve 

Jackson (1981) tarafından kullanılan üç boyutlu tükenmişlik kavramıdır. Maslach’a 

göre tükenmişlik, iş yerinde bulunan kronik stres kaynaklarına verilen uzun süreli 

yanıtları kapsayan psikolojik bir sendrom olarak tanımlanmaktadır. Daha spesifik 

olarak, tükenmişlik insanlara yönelik işlerde çalışan kişilerde oluşan duygusal tükenme, 

duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissinin azalması sendromu olarak tanımlanmaktadır. 

Duygusal tükenme, diğer insanlarla ilişkide bulunan çalışanlar tarafından hissedilen 

duygusal açıdan zorlanma ve tükenme hali olarak belirtilmektedir. Duyarsızlaşma, 

genellikle hizmet verilen insanlara, müşterilere karşı ilgisiz, umursamaz ve alaycı 

tutumların gelişmesini ifade etmektedir. Kişisel başarı hissinin azalması ise, çalışanların 

yeterlilik ve başarı duygularında görülen azalmayı işaret etmektedir (Maslach ve 

Jackson 1981, Leiter ve Maslach 1988, Maslach ve ark. 2001, Maslach 2003). 

Tükenmişliği Pines ve Aronson (1988) ise, duygusal açıdan dikkat ve emek 

isteyen şartlar altında uzun süre kalmaktan kaynaklanan fiziksel, duygusal ve zihinsel 

olarak tükenme durumu olarak tanımlamaktadır. Psiko-dinamik ve varolusçu 

perspektifleri birleştiren Pines, kişilerin meslek seçimi sürecinde psiko-dinamik 

nedenlerden etkilendiğini belirtmekte ve bu psiko-dinamik nedenler, kişilerin seçtikleri 

meslek dalına yüksek amaçlar ve beklentiler ile başlamasını sağlamaktadır. Bu yüksek 

beklenti ve amaçlar, kişilerin işlerinin varolusçu öneminden kaynaklanmakta ve 

kişilerin bu beklenti ve amaçlarını karşılamadığı zamanlarda tükenmişlik ortaya 

çıkmaktadır. Tükenmişliğin asıl nedeni ise kişilerin bu beklenti ve amaçlarına 

ulaşmasını engelleyen iş özellikleri olmaktadır (Pines ve Aronson 1988, Pines 2002). 

Tükenmişliğin diğer bir tanımı Meier tarafından, kişilerin iş ile ilgili olumlu 

beklentilerinin (ödül gibi) az, olumsuz beklentilerinin (ceza gibi) çok olduğu, iş yerinde 

mevcut pekiştireçler üzerinde kontrollerinin az olduğu veya bu pekiştireçleri kontrol 

edebilecek yeterliliğe sahip olmama şeklinde tekrarlayan iş hayatı sonucu oluşan bir 

durum olarak tanımlanmaktadır (Meier 1984). 
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Carrol ve White (1982) ise tükenmişliğin, iş yerinde kişiler tarafından gösterilen 

performansın nitelik ve niceliğinde gözlemlenebilir azalmaların açıklanmasında 

kullanılan bir kavram olduğunu ifade etmektedir.  

Araştırmacılar tarafından üzerinde görüş birliği bulunan diğer önemli bir konu 

da tükenmişlik boyutlarıdır. Bu boyutların; duygusal tükenme, duyarsızlaşma yani diğer 

kişilere karşı negatif tutumlar geliştirme ve azalan kişisel başarı duygusu şeklinde 

belirtilmektedir (Maslach 1982). 

2.3.1. Tükenmişlik Modelleri 

2.3.1.1. Freudenberger’in Katkıları 

Tükenmişlik kelimesi psikoloji literatürüne Freudenberger’in “Journal of Social 

Issues” da yayınladığı makalesiyle girmiştir. Freudenberger’e göre tükenme 

başarısızlık, yıpranma veya enerji güç ve potansiyel üzerinde aşırı isteklerde ortaya 

çıkan bir durum olarak açıklanmıştır. Bu durum, kurumdaki personelin herhangi bir 

nedenden dolayı yüklendiği ve çalışamaz duruma gelip, amaca hizmet edemediği 

dönemi göstermekte ve genellikle bireyin bir kurumda çalışmaya başladıktan bir yıl 

sonrasında ortaya çıkmaktadır (Freudenberger 1974). 

Freudenberg, tükenme belirtilerini ücretsiz kliniklerde çalışan bireyler üzerinde 

gözlemlemiştir. O’na göre tükenmenin bitkinlik ve yorgunluk hissi, başa ağrılarından 

dolayı acı çekme, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, nefes alma güçlükleri gibi fiziksel 

belirtileri bulunmakta; ayrıca çabuk öfkelenme, anlık kızgınlıklar, engellenme 

duygusuna kapılma en belirgin davranışsal göstergeler görülmektedir. Đlerleyen 

süreçlerde güvensizlik, paranoya ve değişime tahammül edememe durumları 

gelişmektedir (Freudenberger 1974). 

2.3.1.2. Maslach’ın Tükenmislik Modeli 

Maslach modeline göre tükenmişliğin, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve 

kişisel başarı olmak üzere üç boyutu bulunmaktadır. Bu üç boyuta ilişkin tükenmişliği 

ölçebilmek için 22 maddeden oluşan “Maslach Tükenmişlik Ölçeği”ni geliştirilmi şlerdir 

(Maslach ve Jackson 1986).  

Duygusal tükenme: Duygusal tükenme boyutu, tükenmişliğin en açık olarak 

gözlemlenebilen ve diğer iki boyuta göre daha çok incelenen bir boyuttur. Đnsanlar 
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kendilerinin veya diğer kişilerin yaşadıkları tükenmişliği tanımlarken en çok ‘‘kişisel 

stres’’ yanıtı olarak belirtilen duygusal tükenme, aşırı yüklenme hissini ve kişinin 

duygusal kaynaklarını tükettiğini ifade etmektedir (Maslach ve ark. 2001, Leiter ve 

Maslach, Maslach 2003). 

Duygusal tükenme, iş taleplerinden veya yaşanan önemli değişikliklerden 

kaynaklanan strese karşı gösterilen ilk tepki durumunu oluşturmaktadır. Duygusal 

tükenmişlik yaşayan kişiler, sabah uyandıklarında bile akşam yatağa gittikleri kadar 

yorgun olduklarını, başka insanlarla ve projelerle uğraşacak enerjilerinin kalmadığını 

hissedebilmekte, yanısıra kendilerini işlerine eskiden olduğu gibi veremedikleri, 

müşterilerine/hizmet alan kişilere eskiden olduğu kadar sorumlu davranmadıkları, öfke 

ve gerilim duyguları yaşadıkları görülmektedir (Cordes ve Dougherty 1993, Maslach ve 

Leiter 1997, Maslach ve ark. 2001, Maslach 2003). 

Duyarsızlaşma: Tükenmişliğin kişiler arası ilişkiler boyutu olan duyarsızlaşma 

ise, hizmet verilen insanlara karşı ilgisiz, umursamaz, duygusuz ve alaycı yanıtların 

verilmesini ifade etmektedir. Duyarsızlaşma, duygusal tükenmeye karşı gösterilen ilk 

tepkiyi oluşturmaktadır. Đnsanlarda duyarsızlaşma hissi başladığında, işlerine ve işleri 

ile ilgili di ğer insanlara karşı uzak durma ve soğuk davranma hissi gelişmekte, 

çalışanların iş ortamına katılımları minimum düzeye düşmekte ve hatta ideallerinden 

bile vazgeçebilmektedirler. Duyarsızlaşmanın gözle görünür belirtileri, daha alaycı ve 

soğuk bir dilin kullanılması ile işte verilen daha uzun süreli molalar şeklinde kendini 

göstermektedir. Duyarsızlaşma, kişinin kendisini hayal kırıklıklarına ve duygusal 

tükenmeye karşı koruma mekanizması olarak da düşünülebilir.  (Maslach ve Jackson 

1981, Cordes ve Dougherty 1993, Maslach ve Leiter 1997, Maslach ve ark. 2001,). 

Ki şisel başarı:  Kişişel başarı, tükenmişliğin kişilerin kendisini negatif olarak 

değerlendirmesiyle ilgili boyutudur. Bu boyut, bazen duygusal tükenmenin, bazen 

duyarsızlaşmanın, bazen de her ikisinin birleşiminin bir fonksiyonu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Duygusal tükenme yaşandığında veya karşıdaki kişinin önemsiz olduğunu 

hissederek insanlara yardımcı olunduğunda başarı duygusunun hissedilmesinde 

güçlükler yaşanmaktadır. Đnsanlar başarılı olmadıklarını hissettiklerinde artan bir 

yetersizlik duygusuna kapılabilmekte, gösterilen küçük başarılar anlamsız ve önemsiz 

olarak görülmekte, fark yaratmak için yeteneklerine duydukları güven kaybolduğu gibi 
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diğer kişilerin güvenlerinin de kaybedildiğini hissedilebilmektedirler (Maslach ve 

Jackson 1981, Maslach ve Leiter 1997, Maslach ve ark. 2001). 

2.3.1.3. Pines ve Aronson Tükenmişlik Modeli 

Pines ve Aronson tarafından ortaya konan tükenmişlik modelinin, fiziksel 

tükenme, duygusal tükenme ve zihinsel tükenme olmak üzere üç bileşeni bulunmaktadır 

(Pines ve Aronson 1988). 

Fiziksel tükenme, kişilerin düşük enerjilerinin olması, kronik olarak yorgunluk 

hissetmeleri ve zayıf düşmeleri olarak tanımlanırken; kişilerde hastalıklara karşı 

hassasiyet, iştah düzensizlikleri (iştahın çok artması veya hiç olmaması), uyku 

düzensizlikleri (geceleri uyuyamama) görülebilmektedir. Bununla birlikte, fiziksel 

tükenmenin üstesinden gelebilmek için sakinlestirici, uyku hapları kullanımı, sigara ve 

alkol tüketiminin artabileceği de belirtilmektedir (Pines ve Aronson 1988). 

Duygusal tükenme ise, çaresizlik, ümitsizlik ve kapana kısılmış gibi hissetmek 

duygularını içermekte ve kişilerde kontrol edilemeyen, sürekli ağlama hissi 

gelişebilmekte, bazı kişilerde de depresyon belirtileri görülebilmektedir (Pines ve 

Aronson 1988). 

Zihinsel tükenme de kişinin kendisine, işine, diğer insanlara ve hayatına karşı 

negatif tutumlar geliştirmesiyle görülmektedir. Yaşamın anlamı olarak görülen işte 

yaşanan hayal kırıklıkları, geliştirilen negatif tutumların ve zihinsel tükenmenin ana 

nedeni olmaktadır. Bu insanlar kendilerini aşağı ve yetersiz olarak görebilmekte, 

yanısıra, iş ile ilgili di ğer tüm insanlar (müşteriler, iş arkadaşları, amirler) problem 

kaynağı olarak değerlendirilebilmektedir (Pines ve Aronson 1988). 

2.3.1.4. Cherniss Tükenmişlik Modeli 

Cherniss tükenmişliği, kontrol altına alınamayan stres olarak belirtilen 

durumlara karşı kullanılan bir baş etme yolu olarak tanımlamaktadır. Bu modele göre 

tükenmişlik, stres ile başlayan ve psikolojik geri çekilmeyi de kapsayan baş etme 

davranışları ile sona eren bir süreç olarak ele alınmaktadır (Cherniss 1981). 

Bu modeline göre, iş talepleri, iş gerekleri kişilerin sahip oldukları kaynakları 

aştığı zaman çalışanlar stres yaşamaktadır. Đş tarafından ortaya konan bu talepler dışsal 

(Amirin belli bir zamana kadar bir işi tamamlamasını söylenmesi gibi) veya içsel 
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(Öğretmenin öğrencileri için bir sınıf çalışması düzenlemesi) olabilmektedir. Benzer 

sekilde sahip olunan kaynaklar da dışsal (iş ekipmanı gibi) veya içsel (bilgi, beceri, 

motivasyon, enerji gibi) olabilmektedir (Cherniss 1981). 

Đş talepleri, sahip olunan kaynakları aştığı ve stres oluştuğu zaman çalışanlar ilk 

olarak stres kaynağına yönelmekte ve bu stresi ortadan kaldırmaya çalışmaktadır; eğer 

stres kaynağını ortadan kaldırılamazsa meditasyon, egzersiz gibi stres yönetimi 

tekniklerine başvurulabileceği belirtilmektedir (Cherniss 1981). 

Bu yöntemler sonucunda hissedilen gerilim ve yaşanan sıkıntıda herhangi bir 

değişiklik olmuyorsa, çalışanlar işlerinden psikolojik olarak geri çekilme davranışları 

gösterebilmektedir ki, Cherniss tarafından bu geri çekilme davranışları “tükenmişlik” 

olarak adlandırılmaktadır (Cherniss 1981). 

2.3.1.5. Kaynakların Korunması Modeli 

Kaynakların korunması modeli, Hobfoll tarafından stres yaşantısı ile ilgili olarak 

geliştirilen diğer bir modeldir. Bu modele göre, insanlar kendileri için değerli olan 

şeyleri elde etme ve onu koruma çabası içine girmektedir. Kişiler için değerli olan bu 

şeyleri elde etmeye yardımcı olan unsurlar “Kaynaklar” olarak isimlendirilmiştir 

(Hobfoll ve Lilly 1993). 

Kaynakların korunması modeli iki ana ilke üzerine temellenmektedir. Đlk olarak 

var olan kaynakların korunması ve kaynak kayıplarının önlenmesi. Đkinci olarak, 

kaynak kayıplarının önlenmesi veya yeni kaynak kazanımlarının sağlanması amacıyla 

eldeki mevcut diğer kaynakların kullanılması zorunludur (Hobfoll ve Lilly 1993). 

Kaynakların korunması modeline göre ilk zamanlarda yaşanan kaynak kayıpları 

gittikçe çoğalan, artarak devam eden kaynak kayıplarına dönüşebilmekte ve bu kayıplar 

da başlarda stres olarak algılanırken kayıpların sürmesi kişileri tükenmişliğe 

götürmektedir (Hobfoll ve Lilly 1993). 

2.3.1.6. Đş Talepleri-Kaynaklar Modeli 

Đş talepleri-kaynaklar modeli, kaynakların korunması modeline dayanılarak 

üretilen bir modeldir. Bu model, iş yeri çalışma koşullarının iki ana özelliğinin (iş 

talepleri ve iş kaynakları) organizasyona katılımı, çalışanların motivasyonunu ve 
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sağlığını nasıl etkilediğini açıklamaktadır (Bakker ve ark. 2003, Halbesleben ve 

Buckley 2004). 

Đş talepleri, çalışanlar üzerinde psikolojik ve fizyolojik maliyetleri olan iş ile 

ilgili fiziksel, psikolojik, sosyal ve örgütsel iş özellikleridir. Özellikle çalışanların iş 

yerindeki taleplere uyum gösterme becerilerinin yetersiz kaldığı durumlarda çalışanlar 

stres ve sıkıntı yaşamaktadırlar. Đş yükü, rol belirsizliği ve rol çatısması iş talepleri 

arasında sayılmaktadır (Schaufeli ve Bakker 2004, Wright ve Hobfoll 2004). 

Đş kaynakları, iş taleplerinin psikolojik ve fiziksel etkilerini azaltan, iş 

hedeflerine ulaşmada yardımcı olan, sürekli öğrenme ve kişisel gelişim isteklerini 

uyandıran, iş ile ilgili fiziksel, psikolojik, sosyal ve örgütsel özellikleri içermektedir. 

Zaman kontrolü, performans geri bildirimi, iş arkadaşlarıyla güvenilir ilişkiler 

çalışanların sahip olabilecegi iş kaynakları arasında sayılmaktadır (Bakker ve ark. 

2003). 

Đş talepleri-kaynaklar modeli, iki iş faktörü arasındaki karşılıklı etkileşimden 

çok, bu faktörlerin yaptıkları esas etkileri dikkate almaktadır (Bakker ve ark. 2003, 

Halbesleben ve Buckley 2004). 

2.3.2. Tükenmişliğin Evreleri 

Tükenmişlik sendromu dört aşamada ortaya çıkmaktadır (Edelwich ve Brodsky 

1980). 

Şevk ve coşku:  Bu evrede büyük umutlar, bol enerji ve beklentiler görülmekte, 

birey enerjisinin büyük bölümünü mesleğine aktarmaktadır. Coşku evresinde; mesleki 

doyum, yapılan yaptırım nedeni ile yoğun çalışma, işin her şeyden önemli olması, tüm 

potansiyeli iş ortamına ayırma gibi fedakarca bir çalışma sergilenmektedir (Edelwich ve 

Brodsky 1980). 

Durgunlaşma: Bu evrede birinci evrede görülen şevk ve coşku yok olmaya 

başlamlakta ve önceden önemsenmeyen mesleki sorunlar engellenmelere neden 

olmaktadır. Bu aşamada birey, yavaş yavaş kendini sorgulamaya başlamakta, mesleği 

onu artık tatmin edememekte, mesleğin bir çıkmaza girdiği düşüncesi yaşanmakta, 

bireyde umudun yitirilişi görülmekte ve ilgi iş ortamından başka alanlara yönelmeye 

başlamaktadır (Edelwich ve Brodsky 1980). 
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Engellenme: Engellenme evresinde birey mesleğini sürdürüp 

sürdüremeyeceğini sorgulamakta ve daha önceki evrede iş koşulları sorgulanırken bu 

evrede mesleğin kendisine ilişkin kaygılar yaşanmaktadır (Edelwich ve Brodsky 1980). 

Apati:  Bu evrede duygusal kopma, inançların tamamen yitirilmesi, umutsuzluk 

görülmekte, birey mesleğini işsiz kalmamak için sürdürür ve bıkkınlık yaşar, mesleğine 

ili şkin değişiklikleri yapmak için çok geç olduğunu düşünür (Edelwich ve Brodsky 

1980).  

Maslach’a göre, ilk olarak aşırı kronikleşmiş iş talebinin bireyin duygusal 

kaynaklarını tüketmesi sonucu duygusal tükenme gerçekleşmekte; ardından birey belki 

bir çeşit savunma veya başa çıkma stratejisi olarak, diğerleriyle ilişkisini sınırlar ve 

psikolojik olarak diğerlerinden uzaklaşmaktadır. Bu şekliyle duyarsızlaşma, birey ile iş 

talebi arasında duygusal bir tampon görevi görmektedir. Son olarak, birey daha önceki 

tutumlarıyla şimdiki tutumları arasındaki ayrımı fark etmekte ve bunun sonucunda 

mesafeli tutumlarının, çalıştığı kuruma ve topluma katkılarını kısıtladığını düşünerek, iş 

ve insan ilişkileri konusunda yetersizlik duygusu içine girmektedir (Maslach ve Leiter 

1997). 

2.3.3. Tükenmişliğin Boyutları 

Bireylerin tükenmişlik düzeyleri “var” ya da “yok” şeklinde olmayıp, sürekli bir 

değişkenlik göstermekte; boyutları, kapsam ve niteliği de değişiktir. Tükenmenin 

niteliği ve şiddetinin farklı derecelerde, “hafif”, “orta” ve “şiddetli” olmak üzere üç grup 

içinde incelenebileceği ve tükenmişliğin derecesine göre tutum ve davranışların 

gözlenebileceği belirtilmektedir (Maslach ve Jackson 1981). 

“Hafif tükenme”, gösteren kişilerde, kısa süren sinirlilik, alınganlık, bitkinlik, 

kaygı ve sonuçsuz çabalar gözlenmektedir. “Orta” derecede tükenme gösterenler, 

önceki düzeydeki aynı belirtileri biraz daha şiddetli olarak gösterirken; “Şiddetli” 

düzeyde tükenmişlik gösterenlerde; fiziksel rahatsızlıklar, ülser, kronik ağrılar ve 

migren gibi sağlık sorunları gözlenmektedir (Maslach ve Jackson 1981).  

Tükenmişliğin yüksekliği duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt ölçeklerindeki 

yüksek puanı, kişisel başarı alt ölçeğindeki düşük puanı yansıtmaktadır. Tükenmişliğin 

orta düzeyi, ölçeğin her üç alt boyutundaki puanların orta düzeyini yansıtırken; 
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tükenmişliğin düşük düzeyi duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutlarında düşük, 

kişisel başarı alt boyutunda yüksek puanları yansıtmaktadır (Maslach ve Jackson 1981). 

2.3.4. Tükenmişliğin Oluşumuna Etki Eden Faktörler 

Tükenmişliğin oluşumuna etki eden faktörler, bireysel faktörler ve çevresel 

faktörler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

2.3.4.1. Bireysel Faktörler 

Đşyerinde bulunan ve çalışanların tükenmişlik yaşamasına neden olan faktörler, 

farklı kişiler üzerinde farklı etkiler yaratmaktadır. Kişileri tükenmişlik yaşamaya daha 

yatkın kılan bireysel özellikleri ise aşağıdaki şekilde belirtilmektedir: 

Demografik özellikler: Yapılan araştırmalarda bazı demografik özelliklerin, 

çalışanların daha fazla tükenmişlik yaşaması ile ilgili oldugu bulunmuştur. Bu 

özelliklerin başında cinsiyet gelmektedir. Maslach ve Jackson (1981)’ın hizmet 

sektöründe yaptıkları çalışmada, kadınların erkeklere göre daha çok duygusal tükenme 

yaşadıklarını buna karşın, erkeklerin kadınlara göre daha yüksek duyarsızlaşma ve daha 

fazla kişisel başarı hissi yaşadıkları sonucunu elde etmişlerdir. Diğer taraftan bazı 

araştırmalarda sadece kadınların erkeklere göre daha fazla duygusal tükenme 

yaşadıkları sonucu elde edilmiştir. 

Budak ve Sürgevil’in yaptığı araştırmada ise erkeklerin, kadınlara göre daha 

fazla duyarsızlaşma yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Kadınların daha fazla duygusal 

tükenme, erkeklerin daha fazla duyarsızlaşma yaşamaları cinsiyet rolleri ile 

ili şkilendirilmekte ve kadınların, insanlara daha duyarlı olmaları ve ilişkide 

bulundukları kişilere daha çok önem vermelerinin duygusal açıdan daha çok 

tükenmelerine neden olabildiği üzerinde durulmaktadır (Budak ve Sürgevil 2005).  

Tükenmişlik araştırmalarında ele alınan diğer bir demografik değişken de yaş 

olup; gençlerin, yaşlılara göre daha fazla duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel 

başarı hissi azalması yaşadıkları belirtilmektedir (Maslach ve Jackson 1981, Lee ve ark. 

2003, Basım ve Şeşen 2006).  

Çalışanların yıllar geçtikçe çalışma ortamına uyum sağlaması, alışkanlıklar 

edinmesi, uyum sağlayanlar örgütlerinde kalırken, uyum sağlayamayanların 
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örgütlerinden ayrılması yaşlıların neden daha az tükenmişlik yaşadıklarına bir açıklama 

olarak getirilmiştir (Basım ve Şeşen 2006). 

Tükenmişlikle ili şkili olduğu düşünülen diğer bir demografik değişken ise 

medeni durum’dur. Bununla birlikte, yapılan araştırmalarda farklı sonuçların elde 

edildiği görülmektedir. Maslach ve Jackson (1981) bekar olan kişilerin evlilere oranla 

daha fazla tükenmişlik yaşadıklarını belirtmişlerdir. Basım ve Şeşen (2006)’in 

hemşirelerle yaptığı araştırmada medeni durumun tükenmişlik yaşantısı üzerinde bir 

etkisinin olmadığını belirtilmektedir. Bu araştırmada evli kişilerin duygusal tükenme 

puanlarının bekarlardan daha fazla olmasına karşın bu farkın anlamlı olmadığını 

bulunmuştur.  

Eğitim durumu , tükenmişlik araştırmalarında sıklıkla ele alınan demografik 

değişkenlerden bir tanesi olup; Maslach ve Jackson (1981) yaptıkları çalışmada, daha 

yüksek eğitim düzeyinde, duygusal tükenmeye neden olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Bununla birlikte duyarsızlaşma boyutunda tam tersi bir durum söz konusudur. 

Araştırma sonunda, daha yüksek eğitim düzeyindeki kişilerin duyarsızlaşma skorlarının 

düştüğü; bununla birlikte kişisel başarı hissinde, en yüksek skorları yüksek lisans 

mezunları tarafından alındığı, lise mezunlarının kişisel başarı puanlarının ise üniversite 

mezunlarından daha yüksek olduğu belirtmiştir. Basım ve Şeşen (2006)’in 

araştırmasında eğitim durumunun, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutlarında 

belirgin etkilerinin olduğu; buna karşın kişişel başarı hissi üzerinde etkili olmadığı 

görülmüştür. Araştırmacılar, kişilerin aldıkları eğitimlerin kendilerini 

gerçekleştirmelerini kolaylaştırdığını, bu sayede kişilerin çalışma hayatında yaşadıkları 

olumsuzluklarla baş etme isteklerinin arttığını ve sonuç olarak daha düşük seviyede 

tükenmişlik yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 

Ki şilik özellikleri: Kişilik, insan yapısının, duygusal durumunun, davranış 

biçimlerinin, ilgilerinin, yeteneklerinin ve diğer psikolojik özelliklerinin bir bütünü 

olarak görülmektedir (Baltaş ve Baltaş 2002).  

Farklı araştırmacılar tarafından yapılan araştırmalarda kişili ği oluşturan farklı 

yapılar üzerinde durulmuştur. Bu kişilik özelliklerinden bazılarının, kişileri tükenmişlik 

yaşantısına daha eğilimli kılarken, bazılarının tükenmişlik yaşantısını engelleyen 

nitelikte oldukları ifade edilmiştir. Tükenmişlik ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi 
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araştıran bazı araştırmalar “Beş Büyük Kişilik Özelliği (Big Five)” olarak adlandırılan 

özelliklere odaklanmıştır. Bu kişilik özellikleri; dışa dönüklük (extraversion), 

uyumluluk (agreeableness), öz-disiplin (conscientiousness), nevrotiklik (neuroticism), 

deneyimlere açık olmak (opennes to experience) şeklinde belirtilmektedir. Nevrotik 

kişilik yapısı üç tükenmişlik boyutuyla da (duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve azalan 

kişisel başarı hissi) ilişkili olarak görülmektedir. Nevrotik kişilik yapısı ile 

tükenmişliğin, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutları arasında pozitif ve anlamlı 

bir ili şkinin olduğu buna karşın kişisel başarı hissi ile negatif, anlamlı bir ilişkinin 

olduğunu destekleyen bulgular bulunmaktadır (Bakker ve ark. 2006). 

Dışa dönüklük ve öz-disiplin kişilik özellikleri, daha düşük tükenmişlik ve daha 

fazla kişisel başarı hissi ile ilişkili olarak görülmekte ve öğretmenler üzerinde yapılan 

araştırmada, öz-disiplin ve dışa dönüklük skorları yüksek, nevrotiklik skorları düşük 

olan öğretmenlerin başarı ve kazanma konusunda oldukça yüksek bir motivasyona sahip 

oldukları saptanmıştır (Bakker ve ark. 2006). 

Deneyimlere açık olmak kişilik özelliğinin de tükenmişlik üzerinde etkisinin 

bulunduğu ve deneyimlere açık olmak skorları düşük olan kişilerin daha çok 

duyarsızlaşma yaşadıkları, yüksek olan kişilerin ise daha çok kişisel başarı hissi 

taşıdıkları belirtilmektedir (Bakker ve ark. 2006 ). 

 Bakker ve ark. (2006) da nevrotik kişilik yapısına sahip, içe dönük ve 

deneyimlere daha az açık olan kişilerin daha fazla duyarsızlaşma yaşadıklarını 

belirtmektedir. Beş büyük kişilik özellikleri ile ilgili olarak, genel kabul gören bulgulara 

ters düşen bir sonuç ise, Bühler ve Land tarafından elde edilmiştir. Bu araştırmacılar 

hemşireler üzerinde yaptıkları araştırmalarında dışa dönüklük kişilik özelliğinin daha 

yüksek duyarsızlaşma ve duygusal tükenme ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır. 

Araştırmacılar, maceracı, atılgan ve araştırmacı özellikleri ile karakterize edilen dışa 

dönük kişilerin heyecan arayışlarının, bile bile risk alışlarının duygusal tükenmeye daha 

eğilimli olmalarını sağladığını belirtmişlerdir (Bühler ve Land 2003). 

Öz-yeterlilik kavramı tükenmişlik üzerinde etkili olduğu düşünülen diğer bir 

kişilik özelliğidir. Öz-yeterlilik kavramıyla, kendine güveni ve gereksinimlerin 

karşılanmasında, sorunların giderilmesinde yeterli kapasiteye sahip olunduğu düşüncesi 

ifade edilmiştir. Öz-yeterlilik duygusu düşük olan kişiler birçok konuda başarısız 
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olacakları inancını taşıdıklarından; karşılaştıkları stres kaynağı ile mücadele etmek için 

çaba sarf etmedikleri ve stresin etkisinin daha çok artmasına sebep oldukları 

belirtilmiştir. Yüksek öz-yeterliliğe sahip kişilerde ise, daha az duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma yaşadıkları ve daha fazla kişisel başarı hissi taşıdıkları belirtilmiştir 

(Sürgevil 2006). 

Hemşirelerin örgütlerini adaletli, eşit davranıyor olarak algılamaları üzerinde, 

sağlanan bilgi desteğinin rolünü araştıran Vanyperen, öz-yeterlilik duygusunun önemine 

dikkat çekmiştir. Özellikle düşük öz-yeterlilik duygusuna sahip olan çalışanlara 

sağlanacak bilgi desteğinin çalışanların örgütleri ile olan ilişkilerinde eşitsizlik 

algılamalarının azaltacağı ve daha az tükenmişlik yaşayacacakları belirtilmiştir 

(Vanyperen 1998). 

Tükenmişlik ile ilgili olduğu düşünülen kişilik özelliklerinden bir diğeri de A 

tipi kişilik özelliğidir. Burke (1985), iş ortamındaki belirsizlik, çatışma ve iş yükünün A 

tipi kişilerin daha çok stres yaşamalarına; bu durumun da duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma düzeylerini arttırdığını ifade etmiştir.  

2.3.4.2. Çevresel Faktörler 

Araştırmalardan tükenmişliğe yol açan, çevresel faktörler olarak; aşırı iş yükü, 

çalışma saatlerinin uzunluğu, iş ortamındaki iletişimin görüntüsü, rol belirsizliği, iş 

yerinin fiziksel koşulları (yüksek ses, kasvetli veya monoton bir görsel düzenleme), 

ilerleme fırsatlarının olmaması, idari baskı, yetersiz ücret, örgüt içinde kararlara 

katılamama, özerkliğin olmaması gibi çok sayıda faktör belirtilmiştir (Freudenberger 

1974).  

Tükenmişlik riskinin yüksek olduğu işlerin ortak noktası, aşırı iş yükü olup; kısa 

zamanda çok fazla kişiye hizmet vermek ve çalışanın işin niteliklerine göre yetersiz 

olmasından kaynaklanan bir durum olarak belirtilmiştir. Aşırı iş yükü sonucunda, 

çalışanda duyarsızlaşma gelişmektedir (Jackson Turner ve Brief 1987). 

2.3.5. Tükenmişliğin Belirtileri 

Tükenmişlik yavaş ve sinsice başlayan, ortaya çıkışı ne kadar ani de olsa, sürekli 

gelişen, kronik bir olgudur. Tükenmişlik, sadece negatif duyguların varlığıyla ilgili 

değil, pozitif duyguların yokluğuyla da ilgilidir. Çünkü başarıdan alınan haz ve 
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mutluluk, başarısızlıkların verdiği üzüntüyü dengeleyebilir. Fakat, ne zaman ki pozitif 

duygular negatif duyguları dengeleyecek güçlerini kaybederler; o noktada, 

duyarsızlaşma boy göstermeye başlar. Her şeyi güvensiz ve düşmanca bir bakış açısıyla 

yargılamaya başlayan bu insanlar için; bundan böyle, yarısı dolu olan bardağın, yarısı 

hep boştur (Freudenberger ve Richelson 1981).  

Günümüzün gittikçe karmaşıklasan iş dünyasında tükenmişlik küçük sinyaller 

vererek başlar. Bu uyarı sinyalleri; engellenmişlik hissi, duygu patlamaları rahatsız 

edilmeme isteği, yabancılaşma duygusu, düşük performans, ilaç ve alkol kullanımında 

artış şeklinde sıralanmıştır. Tükenmişlik yaşayan birey, mesleki doyumsuzluk ve 

yorgunluk duyguları yaşadığını fark eder ve işe gitmeyi istememe, terslik ve 

tahammülsüzlük, kendinden şüphelenme hissi, benlik (kendilik) imajına uygun olmayan 

davranışlar sergiler (Ergin 1992). 

Tükenmişliğin belirtileri; fiziksel, psikolojik/ruhsal ve davranışsal olmak üzere 

üç ayrı başlık altında aşaıda belirtilmiştir (Ergin 1992). 

2.3.5.1. Fiziksel Belirtiler 

Tükenmişlik sürecinde bireyin hem fiziksel hem de psikolojik olarak sahip 

olduğu tüm enerjisi tükenmiştir. Bu tükeniş işe kişide fiziksel olarak ciddi 

rahatsızlıklara neden olmaktadır. Tükenmişliğin fiziksel belirtilerine ilişkin görüşleri 

şöyle sıralamışlardır;  yorgunluk ve bitkinlik hissi, uyuşukluk, baş ağrısı, uykusuzluk, 

mide ve bağırsak hastalıkları, solunum güçlüğü, kilo kaybı, yüksek kolesterol, koroner 

kalp rahatsızlığı insidansının artışı, hastalıklara sık yakalanma eğilimi, deri şikayetleri, 

genel ağrı ve sızılar (Coşkuner 1994, Gözüm 1996). 

2.3.5.2. Psikolojik/Ruhsal Belirtiler 

Tükenmişliğin psikolojik belirtileri, diğerlerine nazaran daha az gözle görülür 

olsa da bu belirtiler şöyle ifade edilmiştir: 

Engellenmişlik hissi ve sinirlilik tükenmişliğin belirgin özelliklerindendir. Birey 

kendisini engellenmis hisseder; çünkü hedeflerine ulaşmaktan alıkonulmuştur. 

Harcanan zaman ve çabanın bir sonucu olarak da birey kendisini tükenmiş 

hissedebilecektir. Bireyin engellenmişlik duygusuna eşlik eden sinirlilik hali; insanlara 

karşı negatif tepkileri ve işe karşı duyarsızlaşmayı da tetikleyecektir. Đnsanlar 
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kendilerine saygı ve güven duyulmadığını ve yaptıkları işe değer verilmediğini 

düşündüklerinde, öz saygı ve yeterlilik hisleri tehdit altında hissederler. Korku ve kaygı, 

tükenmişliği körükleyen duygulardan diğer ikisidir. Bu duygular, çalışanın işi 

üzerindeki kontrol duygusunu kaybettiği ve iş çevresinin belirsiz olduğu durumlarda 

ortaya çıkmaktadır. Tükenmişlik; kaygı, depresyon gibi ruhsal açıdan tehlikeli 

durumlara da yol açabilmektedir. Bu gibi durumlar; alınganlık, belirgin üzüntü, apatik 

(duygusuz, ilgisiz) görünüm, asılsız şüpheler ve paranoya, öz saygı ve özgüvende 

azalma, başarısızlık hissi suçluluk, içerlemişlik, çaresizlik vb duygularla ifede edilmiştir 

(Çam 1992). 

Bu belirtilerle birlikte; tükenmişlik sürecinin gelişimi Freudenberger tarafından; 

çabuk ve ani öfkelenmeler olarak belirtilmiştir. Tükenmişlik yaşayan kişiler duygularını 

içlerinde saklamakta zorlanmakta, çabuk ağlamalar, bağırmalar, kendisine aşırı 

yüklenildiği düşüncesi, kuşkuculuk oluşmaktadır ve kişi aşırı gergin, inatçı, değişime 

kapalı bir hale gelebilmektedir. Değişiklik yeniden uyum sağlamak demektir ve kişinin 

buna ayıracak enerjisi kalmamıştır. Diğer kişiler bireydeki değişimin farkındadırlar. 

Çoğu kez işe ayrılan zamana karşın başarı beklenilen düzeyde olmamaktadır 

(Freudenberger 1974). 

2.3.5.3. Davranışsal Belirtiler 

Tükenmişliğin diğer belirtilerine kıyasla, başkaları tarafından daha kolay 

gözlemlenebilen davranışsal belirtiler, tükenmişliğin ciddi bir boyuta ulaştığının bir 

göstergesidir. Đçinde yaşadığı karmaşaları uzun bir süre boyunca saklamaya çabalamış 

birey için; tükenmişlik duygusu bir anlamda, bireyin içinde saklayamayacağı kadar 

huzursuzluk vermektedir. Tükenme gösteren bireyler psikolojik olarak içe çekilme (geri 

çekilme) ve bu psikolojik geri çekilme; yüzeysel ilişkilere girme, kişilere ayrılan 

zamanın kasıtlı olarak uygun olmayan bir biçimde harcama, hizmet sunulan kişiden 

uzaklaşma şeklinde ifade edilmiştir. Bireyin tükenmişliği evine taşıdığı noktada, 

tükenme ve negatif duygulanımları ailesi ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerini de 

etkilemeye başlar. Tükenmişlik yaşayan bireylerde; çabuk öfkelenme, ani sinir 

patlamaları, gözyaşlarını tutamama, aşırı alınganlık, yalnız kalma isteği, işe gitmek 

istememe, işe geç gelme/gelmeme, iş yerinde işi yavaşlatma ya da sürüncemede 

bırakma, örgütleme güçlüğü, ilaç, alkol ve tütün vb. almaya eğilim ya da bunların 
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kullanımında artış, az/çok yemek yeme, evlilik çatışmaları ve boşanma, aile çatışmaları, 

aile ve arkadaşlardan (dış çevreden) uzaklaşma ve içe kapanma, kişilerarası problemler, 

sıkıntı, konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık, hareketli olamayış, başkalarına fazla 

güvenmeme veya onlardan kaçınma, kuruma yönelik ilginin kaybı, bazı şeyleri erteleme 

ya da sürüncemede bırakma, çalısmaya yönelmede direnç, hizmet sunulan kişilere tek 

tip davranma, onları küçümseme ve onlarla alay etme, değişime direnç ve çalışma 

arkadaşlarıyla iş konusunda tartışmaktan kaçınma, alaycı ve suçlayıcı olma gibi 

davranışsal belirtiler gözlendiği ifade edilmiştir (Freudenberger 1974, Demir 1995, 

Üstün 1995). 

2.3.6. Tükenmişliğin Sonuçları 

Tükenmişliğin sonuçları, bireysel sonuçlar ve örgütsel sonuçlar olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır. 

2.3.6.1. Tükenmişliğin Bireysel Sonuçları 

Tükenmişlik yaşayan insanların kronik sağlık problemleri yaşadıkları; aşırı 

yorgunluk ve bitkinlik, sık görülen ve uzun süre devam eden soğuk algınlıkları, baş 

ağrısı, uyku bozuklukları, hızla kilo alma veya kilo verme, sırt ve boyun bölgesinde kas 

ağrıları, ülser, yüksek tansiyon tükenmişliğe bağlı olarak görülen hastalıklar olarak 

belirtilmektedir (Carroll ve White 1982, Maslach ve Leiter 1997, Maslach ve ark. 

2001). 

Tükenmişlikle baş etme yöntemi olarak kişilerin aşırı miktarda kafein, alkol ve 

sigara tüketimine; yaşanan aşırı yorgunluk ve uykusuzluğa bağlı olarak uyku hapı ve 

sakinlestirici kullanımına; kaza ve yaralanmalara karşı daha eğilimli oldukları 

belirtilmiştir (Maslach ve Jackson 1981, Carroll ve White 1982, Sürgevil 2006). 

Tükenmişlik, kişiler üzerinde duygusal açıdan da etkiler yapabilmekte ve 

tükenmişlik yaşayan bireylerin; öfke, insanlara karsı negatif tepkiler, işe karşı 

duyarsızlaşma ve düşmanlık duygusu sergileyebilecekleri ifade edilmiştir (Maslach ve 

Leiter 1997). 

Tükenmişlik ki şilerin aile yaşantıları üzerinde de etkili olmakta olup; 

tükenmişlik yaşayan kişilerin eşine ve çocuklarına karşı daha çabuk öfkelendiği ve 

yalnız kalmayı tercih ettikleri belirtilmektedir (Maslach ve Jackson 1981). 
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2.3.6.2. Tükenmişliğin Örgütsel Sonuçları 

Çalışanların yaşadığı tükenmişliğin kendileri üzerinde olumsuz sonuçları olduğu 

gibi örgütler üzerinde de olumsuz etkileri bulunmakta olup; çalışanların işlerini yerine 

getirmek için ihtiyaç duydukları enerjileri azalmakta, ayrıca yapılan iş üzerinde az bir 

kontrolün olduğu veya hiç kontrolün olmadığının hissedilmesi çalışanların iş ile ilgili 

problemlerin çözümlenmesi için gerek duydukları güveni azaltmaktadır. Bunun 

sonucunda da çalışanlar işlerinden uzaklaşmayı tercih etmektedirler (Singh ve ark. 

1994, Fogarty ve ark. 2000, Low ve ark. 2001). 

Tükenmişlik yaşayan çalışanların daha uzun süreli ve daha çok mola verme 

eğilimi gösterdikleri ve diğer çalışanların da iş performanslarında azalmalara neden 

olabildikleri belirtilmiştir (Maslach ve Jackson 1981, Maslach ve ark. 2001).  

Tükenmişliğin getirdiği diğer bir sorun ise, personelin iş kalitesinde görülen 

düşüşler ve örgütsel bağlılık seviyelerindeki azalmalar olduğu belirtilmiştir (Leiter ve 

Maslach 1988, Singh ve ark. 1994, Sürgevil 2006). 

Đş tatmininde görülen azalmalar tükenmişliğin neden olduğu bir başka sonuçtur. 

Singh ve arkadaşları (1994) tükenmişlik ve iş tatmini arasındaki ilişkinin iki kavramsal 

çerçeveye dayandığını belirtmiştir. Đlk olarak tükenmişlik, çalışanların iş talepleri ile 

sahip oldukları kaynaklar arasındaki yaptıkları mukayese ve değerlendirme sürecinin bir 

sonucudur. Yapılan bu mukayese ve değerlendirme kişilerin içinde iş tatmininin de yer 

aldığı iş mutluluğunu etkileyebilmektedir. Đkinci kavramsal çerçeve ise tükenmişlik ve 

iş tatmininin ikisinin de duygusal cevaplar olmasıdır. Bu kavramsal çerçeveye 

dayanarak yapılan araştırmada tükenmişlik ve iş tatmini arasında negatif bir ilişki 

olduğunu, tükenmişlik seviyesi artan kişilerin iş tatmini seviyelerinin azaldığını 

bulunmuştur. Fogarty ve arkadaşları (2000) ile Low ve arkadaşları (2001) tarafından da 

iş tatmini ve tükenmişlik arasındaki bu negatif ilişkiyi destekleyen sonuçlar elde 

edilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda tükenmişlik yaşayan kişilerin daha fazla işi 

bırakma niyetleri gösterdiği ortaya konmuştur. 

2.3.7. Tükenmişliğin Önlenmesi 

Tükenmişliğin önlenmesi için değişik araştırmacılar tarafından değişik stratejiler 

ortaya konmuştur. 
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Pines ve Kafry, tükenmişlikle baş etmede kişilerin kullanabileceği iki ana 

stratejinin bulunduğunu belirtmektedirler. Bunlar, doğrudan-dolaylı ve aktif-pasif baş 

etme stratejileridir. Doğrudan baş etme stratejisi, çevresel stres kaynağına yönelik 

olarak doğrudan uygulanan stratejiler iken dolaylı baş etme stratejisi kişinin kendisi 

üzerinde (davranışlarında, tutumlarında veya duygularında) uyguladığı strateji türüdür. 

Aktif baş etme stratejileri, kişilerin stres kaynaklarına karşı gelmek veya değiştirmek 

için kullandıkları stratejilerdir. Pasif baş etme stratejileri ise kaçınma veya bilişsel ve 

fiziksel yollarla stresin inkârını kapsayan geri çekilme stratejileridir (Pines ve Kafry 

1981). 

Bu iki ana stratejinin kombinasyonları sonucu 4 farklı baş etme stratejisi ortaya 

çıkmıştır. Doğrudan-aktif strateji, stres kaynağını değiştirmeyi, stres kaynağı ile 

savaşmayı ve içinde bulunulan durumun iyi yönlerini görmeyi; doğrudan-pasif strateji, 

stres kaynağının inkârı, stres kaynağından kaçınma ve stresli durumlardan uzak 

durmayı; dolaylı-aktif strateji, stres kaynağı hakkında konuşmak, stres kaynağına uyum 

sağlayacak şekilde kişinin kendisini değiştirmeyi; dolaylı-pasif strateji ise, alkol ve ilaç 

kullanımı, hastalanma gibi hususlar olarak ifade edilmiştir (Pines ve Kafry 1981). 

Cherniss (1981) ise tükenmişliğin önlenmesinde yapılacak müdahalelerin beş 

muhtemel şekli olacağını belirtmiştir. Bu müdahale şekillerinden ilki personelin 

geliştirilmesi olup; yeni katılan çalışanlara uyum eğitimlerinin verilmesinin, çalışanlar 

için sosyal destek gruplarının oluşturulmasının veya çalışanlara stres, tükenmişlik ve 

bunlarla baş etme hakkında verilecek eğitimlerin personelin gelişimi ile ilgili yapılacak 

müdahaleler olabileceği belirtilmektedir. Yapılması muhtemel ikinci müdahale işin 

yeniden tasarımıdır. Böylelikle iş yükünde değişiklikler yapılarak, çalışanlarca verilen 

molalar işten geçici de olsa bir süreliğine uzaklaşmalarını sağlayacak şekilde 

düzenlenerek, çalışanlar üzerindeki iş taleplerini azaltmak mümkün olabilecektir. 

Üçüncü muhtemel müdahale yöneticilerin geliştirilmesi ile ilgilidir. Destekleyici 

tarzdaki amirlerin çalışanların motivasyonu ve morali üzerindeki etkisine dikkat çeken 

Cherniss, bu müdahale şekli ile hem yöneticilerin yaşadıkları tükenmişliğin 

önlenmesinin sağlanabileceğini hem de çalışanlara daha olumlu bir iş ortamı 

yaratılmasının sonucu olarak çalışanların da daha az tükenmişlik yaşamasının 

sağlanabileceğini belirtmektedir. Örgütsel problem çözme süreci diğer bir müdahale 

şeklidir. Personelin yaşadığı problemleri erkenden teşhis eden mekanizmalara sahip 
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olan örgütler, çalışanların yaşayacağı tükenmişliği ve stresi azaltabileceği belirtilmiştir. 

Yapılabilecek son müdahale şekli ise örgütsel hedefler ve örgüt felsefesi ile ilgili olup; 

çalışanların yaşadıkları rol belirsizliği ve rol çatışmasının genellikle örgütsel hedefler ile 

ilgili olduğu belirtmekte ve belirsizliği azaltacak, personelin bağlılığını artıracak 

örgütsel hedeflerin geliştirilmesiyle tükenmişliğin önlenebileceği ifade edilmiştir 

(Cherniss 1981). 

Maslach ve arkadaşları ise tükenmişlik ile mücadelede sadece bireylere değil 

aynı zamanda örgüte de odaklanmak gerektiğini belirtmektedirler. Kişi ile işi arasındaki 

uyumsuzluğun çözümü için en iyi yolun çalışanların geliştirilmesine yönelik eğitimler 

ile örgütlerin değiştirilmesine yönelik yönetimsel yaklaşımların beraber kullanılması 

olarak belirtilmiştir (Maslach ve Leiter 1997, Maslach ve ark. 2001). 

2.3.8. Hemşirelikte Tükenmi şlik ve Konuyla Đlgili Ara ştırmalar 

Sağlık hizmeti veren meslekler arasında büyük bir grubu oluşturan hemşirelerin 

temel misyonu insana bakım vermektir. Hemşireler bakım hizmetini sağlığı geliştirici, 

koruyucu ve tedavi edici boyutlarda hastane, ev, toplum ve kurum gibi değişik 

ortamlarda vermektedir. Hemşireler, hastalık, ağrı, acı çekme, ölüm, yalnızlık, 

güçsüzlük gibi olumsuz durumları olan bireylerle çok sık karşılaşmakta ve bu bireylere 

destekleyici bakım vermektedirler. Bu durumlarda sorumluluk alan hemşirelerin 

“tükenmişlik” yönünden risk taşıyan meslek grupları içerisinde olduğu belirtilmiştir 

(Dequette ve ark. 1994, Ramirez ve ark. 1996, Arifoğlu 2000, Üstün 2001, McManus ve 

ark. 2004, Lu ve ark. 2005, Poncet ve ark. 2007).  

Tükenmişliğin hemşirelik açısından en önemli yönü ise bakımın kalitesini 

olumsuz etkilemesidir (Arifoğlu 2000, Üstün 2001, Shanafelt ve ark. 2002, Dündar ve 

ark. 2004, Lockley ve ark. 2004). 

Yapılan araştırmaların sonuçları incelendiğinde, hemşirelikte tükenmişlik için 

risk olusturabilecek etkenler; bireysel, yönetimsel ve iş ile ilgili olanlar olarak 

belirtilmiştir. Đşle ilgili etkenler: ağrılı ve bağımlı hastalara bakım verme, yaşlı 

hastalarla çalışma, ölümle sık karşılaşma, iş yükü, eleman azlığı, otonominin olmayışı, 

rol belirsizliği, etik güçlükler, vardiya yöntemiyle çalışma, yalnız nöbet tutma, hasta-

aile-ekip üyeleriyle çatışmalar,  iş yerinin yönetim tipi, iş güvencesinin olmayışı olarak 

belirtilmiştir. Yönetimsel etkenler: yöneticilerle iletişim sorunları, yönetimle 



 36

çalışanların hedeflerinin çatışması, ödüllendirme sistemi, kurum desteğinin olmaması ve 

otoriter yönetimdir. Bireysel etkenler ise: benlik saygısının düşük olması, gergin kişilik, 

sabırsızlık, mükemmeliyetçilik, güçsüzlük duygusu, başarısızlık korkusu, hayır 

diyememe, iş doyumsuzluğu, çok çalışma, kendi gereksinimlerine özen göstermeme, 

ekonomik sorunlar, sosyal izolasyon ve empati yapamama olrak ifede edilmiştir (Çam 

1991, Çam 1992, Glass ve ark. 1993, Duquette ve ark. 1994, Üstün 2001). 

Hemşirelere yönelik Çam’ın yapmış olduğu çalışmada; hemşirelerin yaş ve 

hizmet süreleri arttıkça, ‘‘Maslach Tükenmişlik Ölçeği’’nin ‘‘Duygusal Tükenme’’ ve 

‘‘Duyarsızlaşma’’ alt ölçeğinin azaldığı, ‘‘Ki şisel başarı’’ alt ölçek puanlarının arttığı 

görülmüştür. Hemşirelerin çocuk sahibi olmama durumları sadece duygusal tükenme 

ölçek punalarıyla ilişkili bulunmuş; çalışılan hastane, çalışma şekli, hastalardan destek 

ve takdir görme durumu ve çalışma ortamlarından memnun olma durumları ile 

tükenmişlik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki bulunduğu 

saptanmıştır. Hemşirelerin üstlerinden destek görme durumu, tükenmişliğin her üç alt 

ölçek puanlarıyla ilişkili bulunurken ve destek görme tükenmişliği azaltırken destek 

görmemenin tükenmişliği arttırdığı bulunmuştur. Ayrıca hemşirelerin haftalık çalışma 

süreleri arttıkça, tükenmişlik puanlarının da arttığı ve meslekteki görev süresi arttıkça, 

duygusal tükenmişlik düzeyinin düştüğü saptanmıştır. Hemşirelik mesleğini kendileri 

için uygun bulma durumları, meslekten memnuniyet durumları, mesleğe ilişkin 

geleceğe yönelik bakış açıları ve kendi verimlilikleri konusundaki görüşleri ile 

tükenmişlik puanları arasında, yüksek düzeyde anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. 

Araştırmanın en çarpıcı bulgusu ise, çalışma ortam ve koşullarının tükenmişlikte 

istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı bir ilişkinin ortaya çıkmasıdır (Çam 1991). 

Kavlu (2008)’nun acil hemşireleriyle yaptığı çalışmada, tükenmişlik çalışılan 

kurumdan etkilenmiş olup; devlet hastanesinde çalışan hemşirelerde duygusal 

tükenmişlik ve duyarsızlaşmanın üniversite hastanelerinde çalışan hemşirelere göre 

daha fazla bulunmuş ve ‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyut puanları açısından iki grup arasında 

anlamlı bir farklılık görüldüğü ifade edilmiştir (p<0.05). Demir ve arkadaşlarının 

(2003)’nın çalışmasında da devlet hastanesinde çalışanlarda duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma daha fazla bulunmuştur.  
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Demir’in yaptığı çalışmada ise; mesleki deneyim arttıkça duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma ile baş etmenin kolaylaştığı, hemşirelerin mesleklerini severek 

yaptıklarında tükenmenin daha az yaşandığı ve çalışılan ortamdaki hemşire sayısının ve 

araç gerecin yeterli olduğu zaman tükenme düzeyinin azaldığı saptanmıştır (Demir 

1999). 

Çam (1991), Üstün (1995), Gözüm (1996), Çıtak (2006), Yıldız (2009) 

araştırmalarında eğitim düzeyi ile tükenmişlik alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık 

saptanamamıştır. Demir ve ark. (2003) ise eğitim düzeyi yüksek olanlarda 

duyarsızlaşma ve başarı noksanlığının fazla olduğunu, buna karşın açık öğretim ön 

lisans bölümlerinden mezun olanların en az başarı noksanlığı yaşadıklarını 

bulmuşlardır.  

Ergüney ve arkdaşlarının (2001) yaptığı çalışmada ise, hemşirelerin çalıştıkları 

ortamda sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilecek çeşitli faktörlerle karşı karşıya 

kaldıklarını belirtmiştir. Hemşirelerin % 94,3’ünün çalışma şeklinin, %83,3’ünün bakım 

verilen hasta sayısının sorunlara neden olduğunu; % 76,7’sinin halsizlik ve yorgunluk, 

% 56,8’inin eklem ve bacak ağrıları, % 55,1’inin uykusuzluk yakınmalarının 

olduğununu, % 81,8’inin çalışma şeklinin ve % 76,7’si bakım verilen hasta sayısının 

yorgunluğa yol açtığını belirtmişlerdir.  

Diğer bir çalışmada ise çocuk sahibi olanların, olmayanlara göre duygusal 

tükenmeyi daha az yaşadıkları ve kişisel başarı duygularının daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Đş ve iş yeri özellikleriyle tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişki 

araştırıldığında ise; çalışma yılı, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ile negatif 

korelasyon gösteririken kişisel başarı puanının pozitif korelasyon gösterdiği 

bulunmuştur. Nöbet izni kullanmayanlar ve mesleği kendi isteğiyle seçmeyenler, 

tükenmişliğin her üç boyutunda da yüksek düzeyde değerler almışlardır. Đş değişikli ği 

düşünenler ve birimdeki personel sayısının yetersizliğinden yakınanların duygusal 

tükenmişlik ve duyarsızlaşma düzeyleri daha yüksek bulunurken, kişisel başarı 

boyutunda anlamlı fark bulunamamıştır. Ayrıca nöbet sayısı ile tükenmişlik arasında 

anlamlı ilişki saptanmıştır (Karadağ ve ark. 2001). Taşçı’nın yapmış olduğu 

araştırmada; hemşirelerin % 71,9’u araç gereç donanımı ve ısınma yüzünden, % 68,8’i 
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de ulaşım imkanları yönünden tükenmişlik yaşadıkları bulunmuştur (Taşçı ve ark. 

1998). 

Ergin ve arkadaşlarının (2005) dahiliye hemşireleriyle yaptıkları çalışmada, 

çalışmaya katılan hemşirelerin ‘‘Duygusal Tükenme’’ ortalama puanı (25.47±10.99) 

orta düzey, ‘‘Duyarsızlaşma’’ ortalama puanı (7.60±5.97) orta düzey ve ‘‘Kişisel 

Başarı’’ ortalama puanı (33.80±7.35) orta düzey olarak bulunmuştur. Sosyodemografik 

veriler incelendiğinde hemşirelerin %53.8’inin 30 yaş ve üstü grubunda,  %98.7’sinin 

kadın, %41.0’inin ön lisans mezunu, %74.4’ünün evli, %38.5’inin çocuğunun olmadığı 

saptanırken; hemşirelerin mesleki özelliklerine bakıldığında ise çalışmaya katılan 

hemşirelerin %41.0’i ön lisans mezunu, %51.3’ü 9 ve daha fazla yıldır çalışma 

deneyimine sahip ve %65.4’ünün bulunduğu klinikte 2 ve daha az yıldır görev yaptığı 

saptanmış olup; hemşirelerin meslekteki görev süresi ile ‘‘Maslach Tükenmişlik 

Ölçeği’’nin ‘‘Duygusal Tükenme’’ alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ili şki olduğu saptanmıştır (p<0.05). Meslekteki görev süresi 9 yıl ve daha fazla olan 

hemşirelerin (28.40±12.12), 8 yıl ve daha az olanlara (23.09±9.47) göre ‘‘Duygusal 

Tükenme’’ alt boyut puan ortalamasının daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Maslach ve arkdaşlarına (2001) göre tükenmişlikte cinsiyet değişkeni için kesin 

ifadelerde bulunmak çok zordur. Bazı araştırmalarda kadınların tükenmişlik düzeyleri 

daha yüksek bulunurken, bazılarında ise erkekler daha yatkın görünmektedir.  

Yaşın tükenmişliğe etkisini inceleyen çalışma sonuçları birbiri ile çelişkilidir. 

Bazı çalışmalarda genç hemşirelerin 30 yaş ve üzeri hemşirelere göre daha fazla 

tükenmişlik yaşadıkları, özellikle bu tükenmişliğin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma 

alanında yaşandığı bulunmuştur (Dinçsever 1997, Koivula ve ark. 2000, Garrosa ve ark. 

2008). 

Medeni durumun tükenmişlik düzeyi üzerindeki etkisine yönelik araştırma 

bulguları değişiklik göstermektedir. Ergin (1992) yaptığı araştırmada bekar hemşirelerin 

daha fazla duyarsızlaşma yaşadıklarını; Doğan (2005) ise boşanmış, dul ve ayrı yaşayan 

hemşirelerde duygusal tükenmenin yüksek olduğunu bulmuştur. Taycan ve 

arkadaşlarının (2006) bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerle yaptığı çalışmada 

evli hemşirelerin ‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyut düzeylerinin yüksek olduğu ve eğitim 

düzeyi ile tükenmişlik alt boyutları arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı 
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saptanmış, çalışma şekli ve tükenmişlik arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. 

Gümüş (2006) ise, farklı mesleklerde çalışanlar üzerinde yürüttüğü araştırmada 

bekarların duygusal tükenme ve duyarsızlaşma yaşadıklarını, evlilerin daha yüksek 

kişisel başarı algıladıklarını bulmuştur. Çam (1991), Üstün (1995), Gözüm (1996), 

Kavla (1998), Bahar (2006) ve Yıldız’ın (2009) çalışmalarında da medeni durum ve 

tükenmişlik arasında anlamı bir ilişki bulunamamıştır. Bununla birlikte Günüşen ve 

Üstün (2008)’ün hemşirelerle yaptıkları çalışmada medeni durumun tükenmişlik alt 

boyut düzeylerini etkilemediğine ulaşılmışlardır. 

Arifoğlu (2000)’nun çalışmasında, K.K.T.C. hastanelerinde çalışan hemşirelerin 

‘‘Duygusal Tükenme’’ ve ‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyutlarındaki puanları yüksek, 

‘‘Ki şisel Başarı’’daki puanları ise düşük bulunmuştur. Yine çalışmasında hemşirelerin 

yaşının duygusal tükenme ve duyarsızlığı etkilemediği, ancak kişisel başarı algısını 

etkilediği, 40 yaş üzerindeki hemşirelerin, daha genç olanlara göre daha az kişisel başarı 

noksanlığı yaşadıkları belirlenmiştir. Diğer iki çalışmada da yaş arttıkça hemşirelerin 

daha az kişisel başarı noksanlığı yaşadıkları, bir başka ifade ile yaş ilerledikçe 

kendilerini başarılı buldukları ortaya konmuştur (Koivula ve ark. 2000, Adali ve Priami 

2002). Bu bulgu hemşirelerin kariyerlerinin ilerleyen yıllarında yeni şeyler öğrenmeyi 

istememeleri ve bunun tersine yaşlı hemşirelerin gençlere göre iş ile ilgili streslerini 

daha kolay kontrol ettikleri ve bununda kişisel başarı hissini artırdığı ile açıklanmıştır 

(Gillespie ve Melby 2003). 

Barutçu ve Serinkan (2008)’ın yapmış olduğu çalışmada; % 60.9’unun nöbet 

vardiya usulü çalıştığı belirlenmiş olup hemşirelerin yaşları ile duygusal tükenmişlik ve 

duyarsızlaşma arasında negatif yönde ve orta düzeyde, çalışma süresi ile duygusal 

tükenmişlik ve duyarsızlaşma arasında orta düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir ili şki 

bulunmuştur. Yani yaş ve çalışma yılı arttıkça duygusal tükenmiş ve duyarsızlaşma 

azalmaktadır. Hemşirelerin sahip olduğu çocuk sayısına göre tükenmişlik düzeyleri 

incelendiğinde; duyarsızlaşma alt boyutu açısından istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur, Yani bir çocuğa sahip hemşirelerin daha fazla duyarsızlaşma yaşadığı 

belirlenmişlerdir. 
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Şahin ve arkadaşlarının (2008) yapmış olduğu çalışmada çocuk sayısı ile 

tükenmişlik arasında, gruplar arasında ikili karşılaştırmalarda istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmamıştır. 

Literatürde meslek seçimini bilinçli ve isteyerek yapanların, mesleğin 

gereklerini yerine getirmede daha başarılı olacağı ve bununda tükenmişlik sendromunu 

yaşama riskini azaltacağı belirtilmektedir (Taormina ve Law 2000, Glass ve ark. 1993). 

Mollaoğlu ve arkadaşları (2003) da çalışmalarında literatürü destekler şekilde mesleğini 

istemeyerek seçenlerin daha fazla emosyonel tükenme yaşadıklarını, duyarsızlaştıklarını 

ve kişisel başarılarının düşük olduğunu bulmuşlardır.  

Aslan ve arkadaşları (1996) çalışma yılı arttıkça duyarsızlaşmanın azaldığını 

belirlemişlerdir. Bu sonuç, Çam (1991), Ergin (1996) ve Sever (1997)’in çalışmalarıyla 

da desteklenmektedir. 

Sinat (2007)’ın yapmış olduğu çalışmada psikiyatri hemşirelerinde duygusal 

tükenme ve duyarsızlaşmanın düşük, kişisel başarının yüksek olduğu saptanmıştır. Yaş 

ve tükenmişlik arasında ise yaş arttıkça tükenmişliğin azaldığı saptanmıştır. Yine aynı 

çalışmada 6-10 yıl çalışan hemşirelerde duyarsızlaşma puanı daha yüksek bulunmuştur. 

Çalışma ortamından memnuniyet, mesleği isteyerek seçme, mesleği isteyerek yapma ve 

mesleği kendine uygun bulma ile MTÖ alt grup punaları karşılaştırıldığında her üç alt 

boyutta da anlamlı farklar saptanmış; çalışma ortamından memnun olanlarda, mesleği 

isteyerek seçen ve yapanlarda, mesleği kendine uygun bulanlarda duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma puanları düşük olup duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düşük düzeyde; 

kişisel başarı puanları ise düşük olup kişisel başarıları yüksek bulunmuştur .  

Demir (1999) ve Tel ve arkadaşları (2007) çalışma ortamından 

memnuniyetsizliğin ‘‘Duygusal Tükenme’’ ve ‘‘Duyarsızlaşmayı’’ arttırdığını, ‘‘Ki şisel 

Başarı’’yı düşürdüğünü saptamışlardır. 

Gece çalışan hemşirelerin fizik güçlerini zorlayacak ve motivasyonlarını 

olumsuz etkileyebilecek koşullarda çalışmaları daha hızlı tükenmelerine neden olduğu 

saptanmıştır. Aynı zamanda gece çalışanlar, genellikle daha uzun saatler çalışmakta ve 

daha fazla sayıda hastaya bakım vermek zorunda kalmaktadır (Demir, 2004).  
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Koç (1999)’un ve Ebrinç ve arkadaşlarının (2000) hemşirelerle yaptığı 

araştırmada çalışma şekli ve tükenmişlik düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 

saptanmamıştır.  

Günümüzde kanser, dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de en önemli 

sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Bu durum, onkoloji hemşireliğinin gelişmesine 

ve önem kazanmasına neden olmaktadır. Türkiye’de onkoloji hemşireliği giderek daha 

büyük önem kazanmasına karşın, bir çok sorunla da karşı karşıya kalmaktadır. 

Bunlardan biri, onkoloji hemşirelerinin iş tanımlarının ve bakımın kalitesini arttıracak 

mesleki standartların olmamasıdır (Karadağ ve ark. 2004). 

Onkoloji hemşirelerinin çalışma koşullarında olumsuzluk yaratan bir diğer 

durum ise, kanser hastalarının tedavisinde kullanılan antineoplastik ilaçlar, sadece 

tedavi edilen hastaları etkilemekle kalmamakta, ilacın hazırlanması-uygulanması ve 

sonrasında bakım girişimleri sırasında hemşire ve diğer sağlık çalışanlarını da olumsuz 

etkilemektedir (Burgaz 1996, Tülek 1999, Pınar 2003, Baykal ve ark. 2009). Bunun 

dışında yetersiz malzeme ve hemşire sayısı, her geçen gün artan hasta sayısı ve iş 

yoğunluğu, antineoplastik ajanların hazırlanmasında yetersiz kalan koruyucu önlemler 

vb. sayılabilir. Tüm bu olumsuzluklar, onkoloji hemşirelerinde iş stresinin ve buna bağlı 

tükenmişliğin oluşmasına neden olmaktadır. 

Onan (2009)’ın onkoloji hemşireleriyle yaptığı çalışmada; çalışma yaşamının 

başında ve yaş ilerledikçe duyarsızlaşmanın azaldığı, onkolojide çalışma yılı ile 

tükenmişlik alt boyutları arasında anlamlı bir ilişkinin bulunamadığı, onkoloji 

hemşirelerinin onkoloji biriminde çalışmaktan memnun olup olmamalarına göre 

onkolojide çalışmaktan memnun olmayan hemşirelerin ‘‘Duygusal Tükenme’’ ve 

‘‘Duyarsızlaşma’’ puanları memnun olanlara göre daha yüksek, ‘‘Kişisel Başarı’’ 

ortalamaları daha düşük olduğu bulunmuştur.  

Işık (2005)’ın onkoloji hemşireleriyle yaptığı çalışmada; büyük çoğunluğunun 

onkoloji biriminde çalışmaktan memnun olmadığı ve tükenmişlik seviyelerinin orta 

düzeyde olduğu, medeni durum ile tükenmişlik arasında anlamlı bir ilişkinin 

bulunmadığı, çalışma yaşamının başında ve yaş arttıkça duyarsızlaşmanın azaldığı 

saptanmıştır. 
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Lopez-Castillo ve ark. (1999), Dorz ve arkadaşları (2003) ve Düzgün (2009) 

onkoloji çalışanlarında tükenmişliği araştırdıkları çalışmalarda, tükenmişlik seviyelerini 

orta düzeyde bulduklarını belirtmişlerdir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Tipi  

Araştırma; hastanelerin onkoloji birimlerinde görev yapan hemşirelerin iş stresi 

ve tükenmişlik düzeyleri ile bunları etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı 

tasarımda gerçekleştirilmi ştir.  

3.2. Araştırma Soruları 

Araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranması öngörülmüştür. 

1.Onkoloji hemşirelerinin iş stres düzeyleri nasıldır? 

2.Onkoloji hemşirelerin iş stres düzeyleri ile kişisel özelliklerinin (yaş, cinsiyet, eğitim 

durumu, medeni durum, çocuk sayısı) karşılaştırılmasında anlamlı bir fark var mıdır?  

3.Onkoloji hemşirelerin iş stres düzeyleri ile mesleki özelliklerinin (çalışılan kurum, 

meslekte çalışma yılı, onkoloji biriminde çalışma yılı, mesleği isteyerek seçme, onkoloji 

biriminde çalışılmada etkili olan faktörler, onkoloji birimi dışında başka bir birimde 

çalışma isteği, çalışma şekli, hemşire sayısı, onkoloji hemşirelerinin yaşadığı sorunlar 

vb.) karşılaştırılmasında anlamlı bir fark var mıdır?   

4.Onkoloji hemşirelerinin tükenme düzeyleri nasıldır? 

5.Onkoloji hemşirelerin tükenme düzeyleri ile kişisel özelliklerinin (yaş, cinsiyet, 

eğitim durumu, medeni durum, çocuk sayısı) karşılaştırılmasında anlamlı bir fark var 

mıdır? 

6.Onkoloji hemşirelerin tükenme düzeyleri ile mesleki özelliklerinin (çalışılan kurum, 

meslekte çalışma yılı, onkoloji biriminde çalışma yılı, mesleği isteyerek seçme, onkoloji 

biriminde çalışılmada etkili olan faktörler, onkoloji birimi dışında başka bir birimde 

çalışma isteği, çalışma şekli, hemşire sayısı, onkoloji hemşirelerinin yaşadığı sorunlar 

vb.) karşılaştırılmasında anlamlı bir fark var mıdır? 

7.Onkoloji hemşirelerinin iş stresi düzeyleri ile tükenme düzeyleri arasında arasında bir 

ili şki var mıdır? 
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3.3. Evren-Örneklem 

Araştırma evrenini, Đstanbul ilinde onkoloji birimleri olan; 100 ve üzeri yatak 

kapasiteli tüm Sağlık Bakanlığı Hastaneleri (SBH), Üniversite Hastaneleri (ÜH), Vakıf 

Hastaneleri (VH) ve Özel Hastaneler’in (ÖH) onkoloji birimlerinde görevli hemşireler 

oluşturmakta olup, herhangi bir örneklem seçim yöntemine gidilmeden evrendeki tüm 

onkoloji hemşireleri araştırma kapsamına alınmıştır. 

Araştırma kapsamına, onkoloji birimi olan 4 Sağlık Bakanlığı Hastanesi, 3 

Üniversite Hastanesi, 1 vakıf hastanesi ve 10 özel hastane olmak üzere toplam 18 

hastaneden (EK 1); izin vermeyen 6 özel hastane ve 1 vakıf hastanesi dışında kalan 11 

hastanenin onkoloji biriminde görevli hemşireler (200 hemşire) alınmıştır. Analiz için 

189 hemşireden kullanılabilir veri elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemi temsil etme 

oranı %94.5’tir. 

3.4. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci 

kısımda, hemşirelerin kişisel ve mesleki özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer 

alırken; ikinci kısımda hemşirelerin tükenme ve iş stres düzeylerini belirlemeye yönelik 

ölçekler yer almıştır (EK 2). 

1. Bölüm: Hemşirelerin kişisel özelliklerini (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, 

medeni durum, çocuk sayısı) ve mesleki özelliklerini (çalışılan kurum, meslekte çalışma 

yılı, onkoloji biriminde çalışma yılı, mesleği isteyerek seçme, onkoloji biriminde 

çalışılmada etkili olan faktörler, onkoloji birimi dışında başka bir birimde çalışma isteği, 

çalışma şekli, hemşire sayısı, onkoloji hemşirelerinin yaşadığı sorunlar vb.) belirlemeye 

yönelik 20 gruplandırılmış sorudan oluşan bir anket formu bulunmaktadır. 

2. Bölüm: Araştırmanın bu bölümünde kullanılan ilk ölçek ‘‘Maslach 

Tükenmişlik Ölçeği’’ dir 

 Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ):  Onkoloji hemşirelerinin tükenmişlik 

düzeyini belirlemek amacıyla bu çalışmada; Maslach ve Jackson tarafından geliştirilmi ş 

(1981), Ergin (1992) tarafından Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılmış ‘‘Maslach 

Tükenmişlik Ölçeği’’ (MTÖ) kullanılmıştır (Tablo 3-1). MTÖ’nün ‘‘Duygusal 

Tükenme’’ (DT), ‘‘Duyarsızlaşma’’ (DU) ve ‘‘Ki şisel Başarı’’ (KB) olmak üzere 3 alt 

boyutu bulunmaktadır. Ölçek alt boyutları; ‘‘Duygusal Tükenme’’ (DT) kişinin işi 
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tarafından tüketilmiş ve aşırı yüklenilmiş olma duygularını tanımlayan 9 maddeden 

(1,2,3,6,8,13,14,16,20) oluşurken; ‘‘Duyarsızlaşma’’ (DU) kişinin hizmet verdiklerine 

karşı, bireylerin kendilerine özgü birer varlık olduklarını dikkate almaksızın ve 

duygudan yoksun bir şekilde davranmalarını tanımlayan 5 maddeden (5,10,11,15,22) 

oluşmakta ve  ‘‘Ki şisel Başarı’’  (KB) boyutu ise insanlarla çalışan bir kimsede 

yeterlilik ve başarıyla üstesinden gelme duygularını tanımlayan 8 maddeden 

(4,7,9,12,17,18,19,21)  oluşmaktadır. 

Toplam 22 maddeden oluşan ölçek, beşli likert tipi; 0’dan (hiçbir zaman), 4’e 

(her zaman) değişen puanlamaya sahip bir ölçektir. Her alt boyut için puanlar; boyuta 

giren maddelerin puanlarının toplanması ile bulunmaktadır. ‘‘Duygusal Tükenme’’ ve 

‘‘Duyarsızlaşma’’ boyutları olumsuz ifadelerden oluşmaktadır. ‘‘Kişisel Başarı’’ alt 

boyutu ise olumlu ifadelerden oluşmakta olup tersine puanlanmaktadır. Ölçeğin genel 

puanı 0-88 arasında olmasına rağmen, tükenmişlik bir süreç olduğu ve değişik işlevleri 

içerdiği için tek bir puanla ifade edilmemektedir. Bu puanların toplanması ile 

‘‘Duygusal Tükenme’’ için 0-36, ‘‘Duyarsızlaşma’’ için 0-20 ve ‘‘Kişisel Başarı’’ için 

0-32 arasında değişen puanlar elde edilmektedir. Buna göre elde edilen puanın yüksek 

olması ‘‘Duygusal Tükenme’’  (<16 ise düşük; 17-26 ise orta; >27 ise yüksek) ve 

‘‘Duyarsızlaşma’’ nın (<6 ise düşük; 7-12 ise orta; >13 ise yüksek) yüksek, ‘‘Ki şisel 

Başarı’’ nın (>28.03 ise düşük; 28.02-21.54 ise orta; <21.53 ise yüksek) düşük olduğu 

şeklinde değerlendirilmektedir. 

Tablo 3-1: Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Cronbach Alfa Katsayıları  

 

MTÖ’nün alt 

boyutları 

Cronbach alfa katsayıları 

Ölçeğin orjinali Ergin (1992) 

Türkçe’ye 

uyarlama 

Çam (1992)  

 

Bu çalışmada 

Duygusal 

tükenme 

0.90 0.83 0.81 0.85 

Duyarsızlaşma 0.79 0.65 0.70 0.67 

Ki şisel Başarı 0.71 0.72 0.77 0.69 
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 Araştırmanın ikinci bölümde kullanılan diğer bir ölçek ise ‘‘ Đş Stres Ölçeği’’ dir. 

Đş Stres Ölçeği: Çalışmada, onkoloji hemşirelerinin iş stres düzeyini belirlemek 

amacıyla, J.R. Rizzo, R. J. House ve I.S. Lirtzman tarafından 1981 yılında geliştirilen, 

yüksek lisans tezi olarak Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde S. Güngör  

tarafından Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılan ‘‘Đş Stres Ölçeği’’ kullanılmı ştır 

(Tablo 3-2). ‘‘Đş Stres Ölçeği’’; ‘‘ Đş rolü belirsizliği’’, ‘‘ Đş rolü uyumsuzluğu’’ ve ‘‘ Đş 

rolü yükü’’ olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. ‘‘Đş rolü belirsizliği’’ 1-6 

arasındaki maddeleri, ‘‘Đş rolü uyumsuzluğu’’ 7-14 arasındaki maddeleri,  ‘‘Đş rolü 

yükü’’ 15-17 arasındaki maddelerle ölçülmekte olup; ölçek toplam 17 maddeden 

oluşan, beşli likert tipi puanlamaya sahip bir ölçektir. ‘‘ Đş rolü belirsizli ği’’  alt boyutu 

‘‘hiç katılmıyorum 5 puan’’ ile ‘‘kesinlikle katılıyorum 1 puan’’ şeklinde bir puanlama 

yapılarak değerlendirilirken; ‘‘ Đş rolü  uyumsuzluğu’’  alt boyutu ise ‘‘hiç katılmıyorum 

1 puan’’ ile ‘‘kesinlikle katılıyorum 5 puan’’ şeklinde bir puanlama yapılarak 

değerlendirilmektedir. ‘‘ Đş rolü  yükü’’  alt boyutunda ise sadece 15. soruda ‘‘hiç 

katılmıyorum 1 puan’’ ile ‘‘kesinlikle katılıyorum 5 puan’’ şeklinde; 16. ve 17. 

sorularda ise ‘‘hiç katılmıyorum 5 puan’’ ve ‘‘kesinlikle katılıyorum 1 puan’’ verilerek 

değerlendirilmektedir. Tüm alt boyutlar için puanların yüksek olması, yüksek iş stresi 

alt boyutlarının (iş rolü belirsizliği, iş rolü uyumsuzluğu, iş rolü yükü) varlığını 

göstermektedir. 

Tablo 3-2: Đş Stres Ölçeğinin Cronbach Alfa Katsayıları   

Đş stres ölçeğinin alt 
boyutları 

Cronbach alfa katsayıları 

Ölçeğin orjinali 
Güngör (1997) 
Türkçe’ye uyarlama 

Bu çalışmada 

Đş rolü belirsizli ği  

0.86-0.87 

 

0.87 

 

0.86 

Đş rolü uyumsuzluğu  

0.82 

 

0.81 

 

0.82 

Đş rolü yükü  

0.51 

 

0.61 

 

0.11 
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3.5. Araştırmanın Uygulanması          

Veri toplama aşamasına geçmeden önce, etik kurul onayları alınmış ve daha 

sonra çalışmanın yapılabilmesi için ilgili kurumlara resmi yazılı başvurular yapılmıştır 

(EK 3). Araştırma verileri, 24.11.2009-15.02.2010 tarihleri arasında örneklem 

kapsamında yer alan hastanelerin yöneticileri ile ön görüşmeler yapılarak, belirlenen 

tarihlerde hastanelere gidilmiş ve onkoloji birimlerinde görevli hemşirelerden 

araştırmaya katılmayı kabul edenlere, araştırmayla ilgili gerekli açıklamalar yapılmış ve 

bilgilendirilmiş olur formu (EK 4) doldurularak, hemşirelere veri toplama aracı 

dağıtılmış ve yaklaşık bir hafta sonra tekrar gidilerek toplanmıştır. SBH’lerinde 63, 

ÖH’lerde 78 ve ÜH’lerinde 59 olmak üzere toplam 200 onkoloji hemşiresine veri 

toplama aracı dağıtılmıştır. SBH’lerinden 60, ÖH’lerden 75, ÜH’lerinden 54 olmak 

üzere toplam 189 hemşireden kullanılabilir veri elde edilmiştir. Veri toplama aracının 

yanıtlanma oranı %94.5’tir. 

3.6. Araştırma Verilerinin De ğerlendirilmesi 

Araştırma verileri, araştırmacı tarafından bilgisayar ortamına aktarılarak, 

istatistik danışmanı desteğinde analiz edilmiştir. Araştırmanın istatistiksel analizleri için 

‘‘SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 11.5’’ programı 

kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan analizler ayrıntılı olarak Tablo 3-3’te 

gösterilmektedir. 
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Tablo 3-3: Araştırma Verilerinin De ğerlendirilmesinde Kullanılan Đstatistiksel Yöntemler 

Đncelenen özellik Kullanılan istatistiksel yöntem 

Veri toplama aracının kapsam geçerliliği Spearman korelasyon analizi 

Đç tutarlılık incelemesi Spearman korelasyon analizi, Cronbach 

alfa katsayısı 

Çalışanların kişisel özellikleri Sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, 

minimum, maximum ve median  

Çalışanların mesleki özellikleri Sayı ve yüzde 

Çalışanların çalıştıkları birime yönelik 

bulgular 

Sayı ve yüzde 

MTÖ ve Đş Stres Ölçeği’nin dağılımı Sayı ve yüzde 

Çalışanların MTÖ’nin alt boyutlarına göre 

tükenme düzeyi 

Ortalama, standart sapma, minimum, 

maximum ve median   

Çalışanların MTÖ’nin alt boyutları ile bunu 

etkileyen faktörlere yönelik bulguların 

karşılaştırması 

2’li grup kar şılaştırmasında Mann-Whitney 

U  

3’lü grup kar şılaştırmasında Kruskal-

Wallis      

Çalışanların MTÖ’nin alt boyutları ile yaş, 

çalışma yılı, onkolojide çalışma yılı arasındaki 

ili şki 

Spearman korelasyon analizi 

Çalışanların Đş Stres Ölçeği’nin alt boyutlarına 

göre iş stres düzeyi 

Ortalama, standart sapma, minimum, 

maximum ve median   

Çalışanların Đş Stres Ölçeği’nin alt boyutları 

ile bunu etkileyen faktörlere yönelik 

bulguların karşılaştırması 

2’li grup kar şılaştırmasında Mann Withey 

U  

3’lü grup kar şılaştırmasında Kruskal 

Wallis      

Çalışanların Đş Stres Ölçeği’nin alt boyutları 

ile yaş, çalışma yılı, onkolojide çalışma yılı 

arasındaki ilişki 

Spearman korelasyon analizi 

Çalışanların MTÖ’nin alt boyutları ile Đş 

Stres Ölçeği’nin alt boyutları arasındaki 

ili şki 

Spearman korelasyon analizi 
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3.7. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Güçlükleri  

Araştırmada, onkoloji birimlerinin örnekleme alınması nedeniyle, diğer 

birimlerde (dahiliye, cerrahi, poliklinik vb.) kemoterapi uygulayan hemşireler örneklem 

dışında kalmıştır. Kemoterapi uygulaması yapılan ancak onkoloji birimi olmayan bir 

çok hastanenin örneklem dışında kalması, hemşire sayısında sınırlılıklara neden 

olmuştur. 

Ayrıca, araştırmada örneklemi oluşturan hastanelerden, 6 özel hastanenin ve 1 

vakıf hastanesinin çalışmaya izin vermemesi de, bu hastanelerin onkoloji birimlerinde 

görevli hemşirelerin araştırmaya alınmamasına, dolayısıyla örneklem büyüklüğünün 

azalmasına neden olmuştur.  

Araştırma sonuçları, örneklem sayısı ile sınırlı olup genelleme için uygun 

değildir. 

MTÖ’nin, ‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyutunun puanlamasında; toplam puanın 

artmasıyla kişisel başarının azalması yönündeki negatif ilişki alt boyutların 

karşılaştırılması ve sonuçların değerlendirilmesinde güçlüklere yol açmıştır. 

Ayrıca, ‘‘Đş Stres Ölçeği’’nin, ‘‘ Đş rolü yükü’’ alt boyutunun  cronbach alfa 

değerinin bu örneklem grubunda çok düşük çıkması (cronbach alfa .11) da veri toplama 

aracının sınırlılığı açısından değerlendirilebilir. 

 
 
 
  
 



 50

4. BULGULAR 

Araştırmadan elde edilen bulgular 5 başlık altında incelenmiştir. 

 1.Onkoloji hemşirelerinin kişisel özellikleri ile ilgili bulgular. 

 2.Onkoloji hemşirelerinin mesleğine ve çalıştıkları birimin özelliklerine yönelik 

bulgular. 

 3.Onkoloji hemşirelerinin iş stres düzeyi ve bunu etkileyen faktörlere yönelik 

bulgular. 

 4.Onkoloji hemşirelerinin tükenme düzeyi ve bunu etkileyen faktörlere yönelik 

bulgular. 

 5.Onkoloji hemşirelerinde iş stresi düzeyi ile tükenme düzeyi arasındaki ilişkiye 

yönelik bulgular. 
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4.1. Onkoloji Hemşirelerinin Ki şisel Özellikleri Đle Đlgili Bulgular 

Tablo 4-1: Onkoloji Hemşirelerinin Ki şisel Özellikleri Đle Đlgili Bulguların Da ğılımı 
(S:189) 

Değişkenler s % 

Cinsiyet Kadın 176 93.1 

Erkek 13 6.9 

Yaş grupları 24 yaş ve altı 32 16.9 

25-29 yaş arası 55 29.1 

30-34 yaş arası 47 24.9 

35 yaş ve üzeri 55 29.1 

Eğitim durumu Sağlık meslek lisesi 56 29.6 

Önlisans 61 32.3 

Lisans/Yükseklisans 72 38.1 

Medeni durum Evli 103 54.5 

Bekar 86 45.5 

Çocuk sayısı Çocuğum yok 99 52.4 

1 Çocuk 37 19.6 

2 Çocuk ve üzeri 53 28.0 

 

Araştırmaya katılan onkoloji hemşirelerin kişisel özellikleri ile ilgili bulguların 

dağılımı incelendiğinde (Tablo 4-1); % 93.1’inin kadın olduğu, % 29.1’inin 25-29 yaş 

aralığında ve 35 yaş ve üstü (yaş ortalaması 32.13±8.58) olduğu, % 38.1’inin 

lisans/yükseklisans mezunu olduğu, % 54.5’inin evli olduğu ve % 52.4’ünün çocuk 

sahibi olmadığı belirlenmiştir.  
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4.2. Onkoloji Hemşirelerinin Mesleğine ve Çalıştıkları Birimin Özelliklerine 
Yönelik Bulgular 

Tablo 4-2: Onkoloji Hemşirelerinin Mesleki Özellikleri Đle Đlgili Bulguların Da ğılımı 
(S:189) 

Değişkenler s % 

Çalışılan kurum Devlet hastanesi 60 31.7 

Üniversite hastanesi 54 28.6 

Özel hastane 75 39.7 

Meslekte çalışma yılı 3 yıl ve altı 41 21.7 

4-6 yıl 30 15.9 

7-9 yıl 29 15.3 

10-12 yıl 25 13.2 

13 yıl ve üzeri 64 33.9 

Onkoloji biriminde 
çalışma yılı 

2 yıl ve altı 57 30.2 

3-7 yıl 70 37.0 

8-12 yıl 21 11.1 

13 yıl ve üzeri 41 21.7 

 

Araştırmaya katılan onkoloji hemşirelerin mesleki özellikleri ile ilgili bulguların 

dağılımı incelendiğinde (Tablo 4-2); hemşirelerin % 39.7’sinin özel hastanede çalıştığı, 

% 33.9 ‘nun 13 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip (meslekte deneyim ortalaması 

10.88±8.79) olduğu ve %37’sinin 3-7 yıl arasında onkoloji biriminde çalıştığı (onkoloji 

biriminde çalışma yılı ortalaması 7.07±6.38) belirlenmiştir.  
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Tablo 4-3: Onkoloji Hemşirelerinin Mesleğine ve Çalıştıkları Birimin Özelliklerine 
Yönelik Bulguların Dağılımı (S:189) 

Değişkenler s % 

Hemşirelerin 
hemşirelik mesleğini 
isteyerek seçme 
durumu  

Đsteyerek seçenler 120 63.5 

Đstemeyerek seçenler 69 36.5 

Mesleğini 
istemeyerek seçen 
hemşirelerin mesleği 
sürdürme nedenleri* 
(S: 69)  

Hemşirelik mesleğini yapma konusundaki aile ısrarı 30 43.5 

Ekonomik nedenler 26 37.7 

Hemşirelik yapmaktan memnun olmak 13 18.8 

Hemşire olarak kolay iş buluyor olmak 11 15.9 

Đkinci bir meslek eğitimi almayı istememek 6 8.7 

Onkoloji biriminde 
çalışmada etkili olan 
faktörler * 

Görevlendirme 151 79.9 

Onkoloji hastalarına bakım vermeyi sevme 49 25.9 

Sağlık ekibi üyeleriyle iyi anlaşma 34 18.0 

Gündüz çalışma olanağı 27 14.3 

Nöbet sayısının azlığı 19 10.1 

Đş yoğunluğunun azlığı 1 0.5 

Onkoloji biriminde 
çalışma isteği  

Onkoloji briminde çalışmak istemiyorum 113 59.8 

Onkoloji biriminde çalışmak istiyorum 76 40.2 

Birim değiştirmek 
isteyen hemşirelerin 
değiştirmeyi isteme 
nedenleri * (S: 113)  

Kemoterapik ajanlara maruz olma/etkilenme 85 75.2 

Đş yoğunluğu 84 74.3 

Maddi yönden desteklenmemek 54 47.8 

Hastalardan psikolojik olarak etkilenme 46 40.7 

Çalışanlar arasında iletişimin iyi olmaması 17 15.0 

Fazla mesai ve nöbet 15 13.3 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

Araştırmaya katılan onkoloji hemşirelerinin büyük çoğunluğunun hemşirelik 

mesleğini isteyerek seçtiği (% 63.5), hemşirelerin çoğunluğunun  aile ısrarı ve baskısı 

(% 43.5) ve ekonomik nedenlerle (% 37.7) hemşirelik mesleğini yapmayı sürdürdükleri, 
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onkoloji hemşirelerinin büyük çoğunluğunun (% 79.9) çalıştıkları birime kendi istekleri 

dışında görevlendirme yoluyla atandıkları, % 59.8’inin birim değişikli ği yapmayı 

istediği ve bu istek ayrıntılı ele alındığında ise; hemşirelerin çoğunluğunun kemoterapik 

ajanlara maruz olma/etkilenme (% 75.2), iş yoğunluğu (% 74.3), maddi yönden 

desteklenmeme (% 47.8) ve hastalardan olumsuz etkilenme (% 40.7) nedeniyle başka 

bir birimde çalışmak istedikleri saptanmıştır (Tablo 4-3). 

 

Tablo 4-4: Onkoloji Hemşirelerinin Çalı ştıkları Birimde Ya şadıkları Sorunların Dağılımı 
(S:189) 

Değişkenler s % 

Aşırı iş yüküne bağlı gerilim 160 84.7 

Hastanın terminal dönemde olmasına bağlı yaşanan gerginlikler 158 83.6 

Hasta bakım prosedürleri ile ilgili yaşanan sorunlar 128 67.7 

Hasta ve yakınlarının tedaviye müdahale etmesi 80 42.3 

Hasta ve hasta yakınlarıyla yaşanan iletişimsel sorunlar 79 41.8 

Hemşireler arasında görev dağılımında yaşanan sorunlar 62 32.8 

Birimde çalışan diğer hemşirelerle iletişim sorunlarının yaşanması   47 24.9 

Yönetici hemşirelerle yaşanan iletişim sorunları 46 24.3 

Hasta ve hasta yakınlarıyla ücretleme/faturalama sistemiyle ilgili yaşanan 
sorunlar  

45 23.8 

Diğer ekip üyelerinin sürekli kendini haklı görmesi 45 23.8 

Yönetimin taraflı davranması 42 22.2 

Hemşireler arasında ekip ruhunun olmamamsı 40 21.2 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

Araştırmaya katılan onkoloji hemşirelerinin  aşırı iş yüküne bağlı gerilim 

(%84.7) ve çalıştıkları birimdeki hastanın terminal dönemde olmasına bağlı gerginlikler 

(% 83.6) yaşadıkları, hasta bakım prosedürleri ile ilgili sorunların (%67.7), hasta ve 

yakınlarının tedaviye müdahale etmesi (% 42.3) ve hasta ve hasta yakınlarıyla yaşanan 

iletişimsel  (% 41.8) sorunlar yaşadıkları saptanmıştır (Tablo 4-4). 
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Tablo 4-5: Onkoloji Hemşirelerinin Çalı şma Koşullarına Yönelik Bulguların Dağılımı    
(S: 189) 

Değişkenler s % 

Onkoloji hemşirelerinin çalı şma 
şekilleri 

Nöbet/Vardiya 137 72.5 

Sadece gündüz 52 27.5 

Onkoloji birimlerindeki hem şire 
sayısının yeterlilik durumu  

Yeterli 32 16.9 

Yetersiz 157 83.1 

Onkoloji hemşirelerinin 
hemşirelik dı şındaki işlerinin, i ş 
yükünü artırma durumu  

Artırıyor 183 96.8 

Artırmıyor 6 3.2 

Onkoloji hemşirelerinin i ş 
yükünü arttıran i şlerin dağılımı *  

Hasta dosyası hazırlamak 129 68.3 

Destek hizmetlerin yönetimi 127 67.2 

Depodan eksik malzeme ve çamaşır isteminde 
bulunmak 

105 55.6 

Günlük hasta tedavilerini düzenlemek 79 41.8 

Servisin güvenliğini ve huzurunu sağlamak 73 38.6 

Đstatistik formlarını doldurmak 20 10.0 

Reçete yazmak 4 2.1 

Onkoloji hemşirelerinin birimde 
daha iyi hizmet yürütebilmek için 
yapılmasını istediği 
düzenlemeler* 

Hemşirelerin iş yükünü arttıran işlerin 
yapılmaması 

170 89.9 

Yeterli sayıda hemşirenin çalışması 166 87.8 

Kişi başına düşen hasta sayısının daha az 
olması 

153 81.0 

Kayıt/dökümantasyonda standardizasyonun 
sağlanması 

122 64.6 

Çalışan güvenliğinin sağlanması (maske, 
eldiven, gömlek vb) 

116 61.4 

Tehdit ve şiddete karşı önlemlerin alınması 105 55.6 

Yeterli tıbbi malzeme ve ilaç temin edilmesi 103 54.5 

Çalışanlar arasında uyumlu bir iletişimin olması 95 50.3 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 



 56

Araştırmaya katılan onkoloji hemşirelerinin çalışma koşullarına yönelik 

bulgularının dağılımı incelendiğinde (Tablo 4-5); büyük çoğunluğunun nöbet/vardiya 

usulü çalıştığı (% 72.5), onkoloji birimlerindeki hemşire sayısının yetersiz olduğu (% 

83.1), hemşirelik dışında yürütülen işlerin iş yükünü artırdığı (% 96.8); bu işlerin hasta 

dosyası hazırlama (% 68.3), destek hizmetlerin yönetimi (% 67.2) ve depodan eksik 

malzeme ve çamaşır isteminde bulunma (% 55.6) vb. olduğu; onkloji hemşirelerinin 

daha iyi hizmet yürütebilmek için; hemşirelerin iş yükünü artıran işlerin yapılmaması 

(% 89.9), yeterli sayıda hemşirenin sağlanmasını (% 87.8) ve kişi başına düşen hasta 

sayısının azaltılması (% 81) gibi isteklerin olduğu belirlenmiştir.  

4.3. Onkoloji Hemşirelerinin Đş Stresi Düzeyi ve Bunu Etkileyen Faktörlere 
Yönelik Bulgular 

Tablo 4-6: Onkoloji Hemşirelerinin Đş Stres Düzeylerinin Dağılımı (S: 189) 

Đş stres 

ölçeğinin alt 

boyutları 

Ort 

(Ortalama) 

±ss 

(Standart 

sapma) 

Minimum Maximum 

Đş rolü 

belirsizliği 

15.22 4.35 7.00 30.00 

Đş rolü 

uyuşmazlığı 

24.52 5.58 8.00 39.00 

Đş rolü yükü 7.98 1.77 3.00 12.00 

 

 Araştırmaya katılan onkoloji hemşirelerinin iş stres düzeyleriyle ilgili bulgular, 

kısacası ‘‘Đş Stres Ölçeği’’nden aldıkları alt boyut puan ortalamaları 

değerlendirildiğinde (Tablo 4-6); ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ ( x=15.22±4.35), ‘‘Đş Rolü 

Uyuşmazlığı’’ ( x=24.52±5.58) ve ‘‘Đş Rolü Yükü’’ (x=7.98±1.77) alt boyut puan 

ortalamalarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır. 
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Tablo 4-7: Onkoloji Hemşirelerinin Đş Stres Düzeyleri Đle Çalıştıkları Kurumların 
Kar şılaştırması (S: 189) 

Đş stres 

ölçeğinin 

alt 

boyutları  

Devlet Hastanesi 

(s: 60) 

Üniversite 

Hastanesi 

(s: 54) 

Özel Hastane 

(s: 75) 

χ2
KW  p 

Ort  ±ss 
Mean 

Rank 
Ort  ±ss 

Mean 

Rank 
Ort  ±ss 

Mean 

Rank 

Đş rolü 

belirsizliği 
16.68 4.42 114.94 16.55 4.90 111.07 13.09 2.79 67.47 31.83 0.0001*** 

Đş rolü 

uyuşmazlı

ğı 

26.18 5.35 114.18 25.41 6.23 100.98 22.55 4.66 75.35 17.78 0.0001*** 

Đş rolü 

yükü 
7.88 1.81 91.51 7.57 1.65 82.54 8.35 1.77 106.77 6.85 0.033* 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

 

Onkoloji hamşirelerinin çalıştıkları kurumlar ile ‘‘Đş Stres Ölçeği’’ alt boyut 

puan ortalamaları ‘‘Kruskal-Wallis’’ testi ile karşılaştırıldığında (Tablo 4-7); ‘‘Đş Stres 

Ölçeği’’nin ‘‘ Đş Rolü Belirsizliği’’ alt boyut puan ortalamasının SB hastanelerinde 

(16.68±4.42) ve üniversite hastanelerinde (16.55±4.90) orta düzeyde, özel hastanelerde 

(13.09±2.79) düşük düzeyde olduğu; hastaneler arasında yapılan istatistiksel 

karşılaştırmada ise özel hastanelerden kaynaklanan çok ileri derecede anlamlı farklılığın 

bulunduğu (p≤0.001) belirlenmiştir. 
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 ‘‘ Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ alt boyutu puan ortalamasının SB hastanelerinde 

(26.18±5.35) orta düzeyde olduğu ve hastaneler arasında yapılan istatistiksel 

karşılaştırmada özel hastanelerden kaynaklanan çok ileri derecede anlamlı farklılığın 

bulunduğu (p≤0.001) görülmüştür.  

‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt boyutunda ise puan ortalamasının özel hastanelerde 

(8.35±1.77) ve diğer hastanelerde daha düşük olmakla birlikte, orta düzeyde olduğu; 

yapılan istatistiksel karşılaştırmada hastaneler arasında anlamlı farklılığın bulunduğu 

(p≤0.05) saptanmıştır (Tablo 4-7). 

Tablo 4-8: Onkoloji Hemşirelerinin Đş Stres Düzeyleri Đle Cinsiyetlerinin Kar şılaştırması 
(S: 189) 

Đş stres 

ölçeğinin alt 

boyutları 

Kadın (s: 176) Erkek (s: 13) 

ZMU p 

Ort ±ss 
Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 

Đş rolü 

belirsizliği 
15.16 4.07 95.38 16.08 7.40 89.85 -0.353 0.724 

Đş rolü 

uyuşmazlığı 
24.78 5.33 96.69 20.92 7.63 72.15 -1.564 0.118 

Đş rolü yükü 7.90 1.74 92.93 9.00 1.96 123.00 -1.961 0.050* 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤ 0.001 

 

 Onkoloji hemşirelerinin cinsiyetleri ile ‘‘Đş Stres Ölçeği’’ alt boyut puan 

ortalamaları ‘‘Mann-Whitney U’’ testi ile karşılaştırıldığında (Tablo 4-8); ‘‘Đş Stres 

Ölçeği’’nin ‘‘ Đş Rolü Belirsizliği’’ alt boyut puan ortalamasının kadınlarda (15.16±4.07) 

ve erkeklerde (16.08±7.40) orta düzeyde olduğu; yapılan istatistiksel karşılaştırmada 

anlamlı bir farklılığın bulunmadığı (p>0.05) belirlenmiştir.  
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‘‘ Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ alt boyut puan ortalamasının kadınlarda (24.78±5.33) ve 

erkeklerde (20.92±7.63) orta düzeyde olduğu; yapılan istatistiksel karşılaştırmada 

anlamlı bir farklılığın bulunmadığı (p>0.05) saptanmıştır.  

‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt boyut puan ortalamasının ise kadınlarda (7.90±1.74) ve 

erkeklerde (9.00±1.96) orta düzeyde olduğu; yapılan istatistiksel karşılaştırmada gruplar 

arasında sınır düzeyde anlamlı farklılığın bulunduğu (p≤0.05) görülmektedir (Tablo 4-

8). 

Tablo 4-9: Onkoloji Hemşirelerinin Đş Stres Düzeyleri Đle Yaş Gruplarının Kar şılaştırması 
(S: 189) 

Đş stres 

ölçeğinin alt 

boyutları  

24 yaş ve altı 

(s: 32) 

25-29 yaş 

(s: 55) 

30-34 yaş 

(s: 47) 

35 yaş ve üzeri 

(s: 55) 

χ2
KW  p 

Ort  ±ss 
Mean 

Rank 
Ort  ±ss 

Mean 

Rank 
Ort  ±ss 

Mean 

Rank 
Ort  ±ss 

Mean 

Rank 

Đş rolü 

belirsizliği 
14.94 4.63 89.14 14.71 3.71 89.72 15.53 5.03 95.77 15.64 4.21 103.04 2.09 0.554 

Đş rolü 

uyuşmazlığı 
22.72 5.49 74.44 24.24 5.56 91.90 24.15 5.87 95.89 26.16 5.09 109.30 8.51 0.037*

Đş rolü yükü  8.31 1.82 102.20 7.96 1.90 96.66 8.30 2.00 104.50 7.53 1.29 81.03 5.90 0.117 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

 

 Onkoloji hemşirelerinin yaş grupları ile ‘‘Đş Stres Ölçeği’’ alt boyut puan 

ortalamaları ‘‘Kruskal-Wallis’’ testi ile karşılaştırıldığında (Tablo 4-9); ‘‘Đş Rolü 

Belirsizliği’’ alt boyut puan ortalamasının 35 yaş ve üzeri hemşirelerde (15.64±4.21) ve 

diğer yaş gruplarında orta düzeyde olduğu ve gruplar arasında yapılan istatistiksel 

karşılaştırmada anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>0.05)  bulunmuştur.  
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‘‘ Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ alt boyutu puan ortalamasının ise 35 yaş ve üzeri 

hemşirelerde (26.16±5.09) ve diğer yaş gruplarında orta düzeyde olduğu; gruplar 

arasında yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı farklılığın bulunduğu (p≤0.05) 

belirlenmiştir. 

‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt boyutunda da puan ortalamasının 24 yaş ve altı 

hemşirelerde (8.31±1.82) ve diğer yaş gruplarında daha düşük olmakla beraber, orta 

düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada gruplar arasında anlamlı farklılık 

bulunmadığı (p>0.05) görülmektedir (Tablo4-9). 

Tablo 4-10: Onkoloji Hemşirelerinin Đş Stres Düzeyleri Đle Eğitim Durumlarının 
Kar şılaştırması (S: 189) 

Đş stres 

ölçeğinin alt 

boyutları 

Sağlık Meslek 

Lisesi (s: 56) 

Önlisans 

(s: 61) 

Lisans/Lisansüstü  

(s: 72) 
χ2

KW  p 

Ort ±ss 
Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 

Đş rolü 

belirsizliği 
15.28 4.90 93.52 15.24 3.93 98.25 15.15 4.30 93.40 0.32 0.852 

Đş rolü 

uyuşmazlığı 
24.27 5.76 96.63 25.44 5.93 103.05 23.93 5.09 86.92 2.96 0.228 

Đş rolü yükü 7.95 1.62 92.68 7.75 1.64 89.54 8.19 1.98 101.43 1.79 0.408 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

 

 Onkoloji hemşirelerinin eğitim durumları ile ‘‘Đş Stres Ölçeği’’ alt boyut puan 

ortalamaları ‘‘Kruskal-Wallis’’ testi ile karşılaştırıldığında (Tablo 4-10); ‘‘Đş Rolü 

Belirsizliği’’ alt boyut puan ortalamasının sağlık meslek lisesi mezunlarında 

(15.28±4.90) diğer gruplardan biraz daha yüksek olmakla birlikte orta düzeyde olduğu 

ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir farklılığın bulunmadığı (p>0.05) 

saptanmıştır.  
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‘‘ Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ alt boyutu puan ortalamasının önlisans mezunlarında 

(25.44±5.93) diğer gruplardan biraz daha yüksek olmakla birlikte orta düzeyde olduğu 

ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir farklılığın bulunmadığı (p>0.05) 

görülmüştür.  

‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt boyutu puan ortalamasının ise lisans/lisansüstü 

mezunlarında (8.19±1.98) ve diğer gruplardan orta düzeyde olduğu ve yapılan 

istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir farklılığın bulunmadığı (p>0.05) görülmüştür 

(Tablo 4-10). 

Tablo 4-11: Onkoloji Hemşirelerinin Đş Stres Düzeyleri Đle Medeni Durumlarının 
Kar şılaştırması (S: 189) 

Đş stres 

ölçeğinin alt 

boyutları 

Evli (s: 103) Bekar (s: 86) 

ZMU p 

Ort ±ss 
Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 

Đş rolü 

belirsizliği 
15.48 4.30 99.74 14.91 4.41 89.32 -1.309 0.191 

Đş rolü 

uyuşmazlığı 
24.27 5.47 92.39 24.81 5.72 98.13 -0.720 0.472 

Đş rolü yükü 7.94 1.74 92.48 8.02 1.82 98.02 -0.712 0.477 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

 

Onkoloji hemşirelerinin medeni durumları ile ‘‘Đş Stres Ölçeği’’ alt boyut puan 

ortalamaları ‘‘Mann-Whitney U’’ testi ile karşılaştırıldığında (Tablo 4-11); ‘‘Đş Rolü 

Belirsizliği’’ alt boyut puan ortalamasının evlilerde (15.48±4.30) ve bekarlarda 

(14.91±4.41) orta düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir 

farklılığın bulunmadığı (p>0.05) saptanmıştır.  
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‘‘ Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ alt boyutunda puan ortalamasının evlilerde 

(24.27±5.47) ve bekarlarda (24.81±5.72) orta düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel 

karşılaştırmada anlamlı bir farklılığın bulunmadığı (p>0.05) belirlenmiştir.  

‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt boyutu puan ortalamasının da evlilerde (7.94±1.74) ve 

bekarlarda (8.02±1.82) orta düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada 

anlamlı bir farklılığın bulunmadığı (p>0.05) görülmüştür (Tablo 4-11). 

Tablo 4-12: Onkoloji Hemşirelerinin Đş Stres Düzeyleri Đle Çocuklu Olma Durumlarının 
Kar şılaştırması (S: 189) 

Đş stres 

ölçeğinin alt 

boyutları 

Çocuğum yok 

(s: 99) 

1 Çocuk 

(s: 37) 

2 Çocuk ve üzeri 

(s: 53) 
χ2

KW  p 

Ort ±ss 
Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 

Đş rolü 

belirsizliği 
14.84 4.40 88.62 15.94 4.92 103.11 15.43 3.82 101.25 2.87 0.238 

Đş rolü 

uyuşmazlığı 
24.26 6.22 93.06 23.38 4.63 83.49 25.79 4.70 106.67 4.20 0.123 

Đş rolü yükü 8.10 1.97 98.80 8.16 1.77 100.12 7.62 1.32 84.33 2.96 0.227 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

 

Onkoloji hemşirelerinin çocuklu olma durumları ile ‘‘Đş Stres Ölçeği’’ alt boyut 

puan ortalamaları ‘‘Kruskal-Wallis’’ testi ile karşılaştırıldığında (Tablo 4-12); ‘‘Đş Rolü 

Belirsizliği’’ alt boyutu puan ortalamasının çocuğu olmayanlarda (14.84±4.40), 1 

çocuğu olanlar ile 2 çocuk ve üzeri olanlarda biraz daha yüksek olmakla birlikte orta 

düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir farkın bulunmadığı  

(p>0.05) görülmektedir.  

‘‘ Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ alt boyutu puan ortalamasının 1 çocuğu olanlarda 

(23.38±4.63), çocuğu olmayan ile 2 çocuk ve üzeri olanlarda orta düzeyde olduğu ve 
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yapılan istatistiksel karşılaştırmada  anlamlı bir farkın bulunmadığı (p>0.05) 

bulunmuştur. 

 ‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt boyutunda da puan ortalamasının 2 çocuğu ve üzeri 

olanlarda (7.62±1.32), çocuğu olmayan ve 1 çocuğu olanlardan biraz daha düşük 

olmakla birlikte orta düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada  anlamlı bir 

farkın bulunmadığı (p>0.05)  saptanmıştır (Tablo4-12). 

Tablo 4-13: Onkoloji Hemşirelerinin Đş Stres Düzeyleri Đle Meslekte Çalışma Yıllarının 
Kar şılaştırması (S: 189) 

ĐSÖ 

Alt 

Boy

utlar

ı 

3 yıl ve altı 

(s: 41) 

4-6 yıl 

(s: 30) 

7-9 yıl 

(s: 29) 

10-12 yıl 

(s: 25) 

13 yıl ve üzeri 

(s: 64) 

χ2
KW  p 

Ort ±ss 
Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mea

n 

Rank 

Ort ±ss 

Mea

n 

Rank 

Ort ±ss 
Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 

ĐRB 15.41 5.11 93.07 14.73 3.82 89.85 13.17 3.85 65.78 16.32 4.22 110.36 15.83 4.11 105.89 13.18 0.010** 

ĐRU 23.66 6.61 87.09 22.90 5.51 78.60 23.59 4.63 86.53 25.40 5.10 106.22 25.91 5.22 107.21 8.53 0.074 

ĐRY 8.49 2.00 106.7 7.90 2.17 94.70 7.76 1.53 90.67 8.36 1.68 107.62 7.64 1.48 84.70 5.93 0.204 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

 

Onkoloji hemşirelerinin meslekte çalışma yılları ile ‘‘Đş Stres Ölçeği’’ alt boyut 

puan ortalamaları ‘‘Kruskal-Wallis’’ testi ile karşılaştırıldığında (Tablo 4-13); ‘‘Đş Rolü 

Belirsizliği’’ alt boyutu puan ortalamasının 7-9 yıl arası çalışmış olan hemşirelerde 

(13.17±3.85) düşük düzeyde olduğu, 10-12 yıl arası çalışmış hemşirelerde (16.32±4.22) 

ve diğer gruplardan biraz daha yüksek olmakla birlikte orta düzeyde olduğu ve yapılan 

istatistiksel karşılaştırmada 7-9 yıl arası çalışmış olan hemşirelerden kaynaklı ileri 

derecede anlamlı farklılığın bulunduğu (p<0.01) saptanmıştır.  

‘‘ Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ alt boyutu puan ortalamasının 4-6 yıl arası çalışmış olan 

hemşirelerde (22.90±5.51) ve diğer gruplarda orta düzeyde olduğu ve yapılan 

istatistiksel karşılaştırmada anlamlı farklılığın bulunmadığı (p>0.05)  belirlenmiştir.  



 64

‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt boyutu puan ortamasının ise 13 yıl ve üzeri çalışmış olan 

hemşirelerde (7.64±1.48), diğer gruplardan biraz daha düşük olmakla birlikte orta 

düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı farklılığın bulunmadığı 

(p>0.05) görülmüştür (Tablo 4-13).  

Tablo 4-14: Onkoloji Hemşirelerinin Đş Stres Düzeyleri Đle Hemşirelik Mesleğini Đsteyerek 
Seçip Seçmeme Durumlarının Karşılaştırılması (S: 189) 

Đş stres 

ölçeğinin alt 

boyutları 

Hemşirelik mesleğini 

isteyerek seçen (s: 120) 

Hemşirelik mesleğini 

istemeyerek seçen (s: 69) 

ZMU p 

Ort ±ss 
Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 

Đş rolü 

belirsizliği 
14.84 3.89 92.02 15.88 5.01 100.18 -0.991 0.322 

Đş rolü 

uyuşmazlığı 
24.26 5.55 93.00 24.97 5.64 98.48 -0.664 0.506 

Đş rolü yükü 8.08 1.76 96.92 7.80 1.80 91.67 -0.651 0.515 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

 

 Onkoloji hemşirelerinin hemşirelik mesleğini isteyerek seçip seçmeme 

durumları ile ‘‘Đş Stres Ölçeği’’ alt boyut puan ortalamaları ‘‘Mann-Whitney U’’ testi 

ile karşılaştırıldığında (Tablo 4-14); ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ alt boyutu puan 

ortalamasının istemeyerek seçenlerde (15.88±5.01) biraz daha yüksek olmakla birlikte 

orta düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada ise anlamlı bir farklılığın 

bulunmadığı (p>0.05) saptanmıştır.  

‘‘ Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ alt boyutu puan ortalamasının hemşirelik mesleğini 

istemeyerek seçenlerde (24.97±5.64) biraz daha yüksek olmakla bereber orta düzeyde 

olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir farklılığın bulunmadığı 

(p>0.05) belirlenmiştir.  
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‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt boyutu puan ortalamasının ise hemşirelik mesleğini 

isteyerek seçenlerde (8.08 ±1.76) biraz daha yüksek olmakla beraber orta düzeyde 

olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir farklılığın bulunmadığı 

(p>0.05) saptanmıştır (Tablo 4-14). 

Tablo 4-15: Onkoloji Hemşirelerinin Đş Stres Düzeyleri Đle Onkoloji Biriminde Çalı şma 
Yıllarının Kar şılaştırılması (S: 189)  

Đş stres 

ölçeğinin 

alt 

boyutları  

2 yıl ve altı 

(s: 57) 

3-7 yıl 

(s: 70) 

8-12 yıl 

(s: 21) 

13 yıl ve üzeri 

(s: 41) 

χ2
KW  p 

Ort  ±ss 
Mean 

Rank 
Ort  ±ss 

Mean 

Rank 
Ort  ±ss 

Mean 

Rank 
Ort  ±ss 

Mean 

Rank 

Đş rolü 

belirsizliği 
15.03 3.92 94.11 15.38 5.01 93.56 15.38 2.96 102.53 15.12 4.44 94.93 0.44 0.931 

Đş rolü 

uyuşmazlığı 
23.44 5.13 83.17 23.96 6.02 90.92 25.43 4.84 103.36 26.51 5.33 114.13 8.60 0.035* 

Đş rolü 

yükü 
8.24 1.71 103.91 7.87 2.07 90.59 8.09 1.26 101.17 7.73 1.50 86.98 3.28 0.351 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

 

Hemşirelerinin onkoloji biriminde çalışma yılları ile ‘‘Đş Stres Ölçeği’’ alt boyut 

puan ortamaları ‘‘Kruskal-Wallis’’ testi ile karşılaştırıldığında (Tablo 4-15); ‘‘Đş Rolü 

Belirsizliği’’ alt boyutu puan ortalamasının onkoloji biriminde 2 yıl ve altı çalışan 

hemşirelerde (15.03±3.92), diğer gruplardan biraz daha düşük olmakla birlikte orta 

düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada gruplar arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı (p>0.05) saptanmıştır. 

 ‘‘ Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ alt boyutunda da onkoloji biriminde 2 yıl ve altı çalışan 

hemşirelerin puan ortalamalarının (23.44±5.13), diğer gruplardan biraz daha düşük 
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olmakla birlikte orta düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada 2 yıl ve altı 

çalışan hemşirelerden kaynaklı anlamlı farklılığın bulunduğu (p≤0.05) belirlenmiştir.  

‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt boyutu puan ortalamasının ise, onkoloji biriminde 13 yıl ve 

üzeri çalışmış hemşirelerde (7.73±1.50), diğer gruplardan biraz daha düşük olmakla 

birlikte orta düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada gruplar arasında 

anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>0.05) saptanmıştır (Tablo 4-15). 

Tablo 4-16: Onkoloji Hemşirelerinin Đş Stres Düzeyleri Đle Başka Birimde Çalışma 
Đsteklerinin Kar şılaştırılması (S: 189) 

Đş stres 

ölçeğinin alt 

boyutları 

Evet (s: 113) Hayır (s: 76) 

ZMU p 

Ort ±ss 
Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 

Đş rolü 

belirsizliği 
15.68 4.21 101.71 14.54 4.50 85.02 -2.064 0.039* 

Đş rolü 

uyuşmazlığı 
25.32 5.65 103.21 23.33 5.28 82.79 -2.523 0.012* 

Đş rolü yükü  8.02 1.87 96.28 7.92 1.63 93.09 -0.403 0.687 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

 

Onkoloji hemşirelerinin başka bir birimde çalışma istekleri ile ‘‘Đş Stres Ölçeği’’ 

alt boyut puan ortalamaları ‘‘Mann-Whitney U’’ testi ile karşılaştırıldığında (Tablo 4-

16); ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ alt boyut puan ortalamasının başka birimde çalışmak 

isteyenlerde (15.68±4.21) biraz daha yüksek olmakla beraber orta düzeyde olduğu ve 

yapılan istatistiksel karşılaştırmada, başka birimde çalışmak istemeyenlerden kaynaklı 

anlamlı farklılığın olduğu (p≤0.05) saptanmıştır.  

‘‘ Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ alt boyut puan ortalamasının ise başka birimde çalışmak 

isteyenlerde (25.32±5.65) biraz daha yüksek olmakla beraber orta düzeyde olduğu ve 

yapılan istatistiksel karşılaştırmada, başka birimde çalışmak istemeyenlerden kaynaklı 

anlamlı düzeyde bir farklılığın bulunduğu (p≤0.05) görülmektedir.  
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‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt boyutunda da başka birimde çalışmak isteyenlerde 

(8.02±1.87) biraz daha yüksek olmakla bereber orta düzeyde bir puan dağılımının 

olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı düzeyde bir farklılığın 

bulunmadığı (p>0.05) görülmektedir (Tablo 4-16). 

Tablo 4-17: Onkoloji Hemşirelerinin Đş Stres Düzeyleri Đle Çalışma Şekillerinin 
Kar şılaştırılması (S: 189) 

Đş stres 

ölçeğinin alt 

boyutları  

Nöbet/vardiya (s: 137) Sadece gündüz (s: 52) 

ZMU p 

Ort ±ss 
Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 

Đş rolü 

belirsizliği 
19.03 6.20 101.36 16.42 5.13 78.25 -2.600 0.009** 

Đş rolü 

uyuşmazlığı 
5.90 3.81 92.52 6.11 2.90 101.53 -1.015 0.310 

Đş rolü yükü  11.10 3.97 94.04 11.25 4.24 97.54 -0.395 0.693 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

 

Onkoloji hemşirelerinin çalışma şeklleri ile ‘‘ Đş Stres Ölçeği’’ alt boyut puan 

ortalamaları ‘‘Mann-Whitney U’’ testi ile karşılaştırıldığında (Tablo 4-17); ‘‘Đş Rolü 

Belirsizliği’’ alt boyut puan ortalamasının, nöbet/vardiya usulü çalışanlarda 

(19.03±6.20) daha yüksek olmasına karşın orta düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel 

karşılaştırmada, sadece gündüz çalışanlardan kaynaklı ileri derecede anlamlı farklılığın 

bulunduğu (p<0.01) belirlenmiştir.  

‘‘ Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ alt boyutu puan ortalamasının ise, sadece gündüz 

çalışanlarda (6.11±2.90) biraz daha yüksek olmakla beraber düşük düzeyde olduğu ve 

yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>0.05) 

saptanmıştır.  

‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt boyutunda sadece gündüz çalışanlarda (11.25±4.24) biraz 

daha yüksek olmakla beraber puan ortalamasının yüksek düzeyde olduğu ve yapılan 
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istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>0.05) saptanmıştır (Tablo 

4-17).  

Tablo 4-18: Onkoloji Hemşirelerinin Đş Stres Düzeyleri Đle Birimde Yeterli Sayıda 
Hemşire Olup Olmama Durumunun Kar şılaştırılması (S: 189) 

Đş stres 

ölçeğinin alt 

boyutları  

Yeterli sayıda hemşire 

mevcut (s: 32) 

Yeterli sayıda hemşire 

mevcut değil (s: 157) 

ZMU p 

Ort ±ss 
Mean 

Rank 
Ort  ±ss 

Mean 

Rank 

Đş rolü 

belirsizliği 
13.75 3.83 77.06 15.52 4.40 98.66 -2.042 0.041* 

Đş rolü 

uyuşmazlığı 
23.66 5.54 87.80 24.69 5.59 96.47 -0.819 0.413 

Đş rolü yükü  8.84 1.87 122.66 7.80 1.71 89.36 -3.218 0.001***

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

 

Onkoloji hemşirelerinin, birimlerinde yeterli sayıda hemşire olup olmadığıyla 

ilgili görüşleri ile ‘‘ Đş Stres Ölçeği’’ alt boyut puan ortalamaları ‘‘Mann-Whitney U’’ 

testi ile karşılaştırıldığında (Tablo 4-18); ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ alt boyut puan 

ortalamasının onkoloji biriminde yeterli sayısada hemşire olduğunu düşünenlerde 

(13.75±3.83) düşük düzeyde ve yeterli sayıda hemşire olmadığını düşünenlerde 

(15.52±4.40) orta düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada gruplar 

arasında anlamlı farklılığın bulunduğu (p≤0.05) belirlenmiştir.  

‘‘ Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ alt boyutu puan ortalamasının ise onkoloji biriminde 

yeterli sayısada hemşire olmadığını düşünenlerde (24.69±5.59) biraz daha yüksek 

olmakla birlikte, orta düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir 

farklılığın olmadığı (p>0.05) saptanmıştır.  

‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt boyutunda da onkoloji biriminde yeterli sayısada hemşire 

olmadığını düşünenlerde (7.80±1.71) biraz daha düşük olmakla birlikte puan 
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ortalamasının orta düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada, yeterli sayıda 

hemşire olomadığını düşünenlerden kaynaklı çok ileri derecede anlamlı bir farklılığın 

bulunduğu (p≤0.001) saptanmıştır (Tablo 4-18).  

Tablo 4-19: Onkoloji Hemşirelerinin Đş Stres Düzeyleri Đle Hemşirelik Dı şındaki Đşlerin Đş 
Yükünü Artırıp Artırmadı ğıyla Đlgili Görü şlerinin Kar şılaştırması (S: 189) 

Đş stres 

ölçeğinin alt 

boyutları  

Đş yükünü artırıyor (s: 183) Đş yükünü artırmıyor (s: 6)  

ZMU p 

Ort ±ss 
Mean 

Rank 
Ort  ±ss 

Mean 

Rank 

Đş rolü 

belirsizliği 
15.27 4.38 95.53 13.67 3.08 78.83 -0.738 0.460 

Đş rolü 

uyuşmazlığı 
24.66 5.56 96.39 20.17 4.53 52.75 -1.927 0.054 

Đş rolü yükü  7.90 1.72 92.83 10.50 1.64 161.25 -3.091 0.002** 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

 

Onkoloji hemşirelerinin hemşirelik dışındaki işlerin iş yükünü artırıp 

artırmadığıyla ilgili görüşleri ile ‘‘ Đş Stres Ölçeği’’ alt boyut puan ortalamaları ‘‘Mann-

Whitney U’’ testi ile karşılaştırıldığında (Tablo 4-19); ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ alt boyut 

puan ortalamasının hemşirelik dışındaki işlerin iş yükünü artırdığını düşünenlerde 

(15.27±4.38) orta düzeyde ve iş yükünü artırmadığını düşünenlerde (13.67±3.08) düşük 

düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir farklılığın 

bulunmadığı (p>0.05) saptanmıştır. 

 ‘‘ Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ alt boyutunda da, hemşirelik dışındaki işlerin iş yükünü 

artırdığını düşünenlerde (24.66±5.56) biraz daha yüksek olmakla beraber, puan 

ortalamasının orta düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı  

farklılığın bulunmadığı (p>0.05) belirlenmiştir.  

‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt boyutu puan ortalamasının ise hemşirelik dışındaki işlerin iş 

yükünü artırmadığını düşünenlerde (10.50±1.64) orta düzeyde olduğu ve yapılan 
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istatistiksel karşılaştırmada, iş yükünü artırdığını düşünenlerden kaynaklı ileri derecede 

bir farklılığın bulunduğu (p<0.01) görülmektedir (Tablo 4-19).  

4.4. Onkoloji Hemşirelerinin Tükenme Düzeyi ve Bunu Etkileyen Faktörlere 
Yönelik Bulgular 

Tablo 4-20: Onkoloji Hemşirelerinin Tükenme Düzeyleri Đle Đlgili Bulguların Da ğılımı        
(S: 189) 

MTÖ’nin alt 

boyutları 

Ort 

(Ortalama) 

±ss 

(Standart 

sapma) 

Minimum Maximum 

Duygusal 

tükenme 

18.31 6.02 2.00 34.00 

Duyarsızlaşma 5.96 3.58 0.00 16.00 

Ki şisel başarı 11.14 4.04 0.00 22.00 

 

 Araştırmaya katılan onkoloji hemşirelerinin tükenmişlik düzeylerini ile ilgili 

bulgular değerlendirildiğinde (Tablo 4-20); ‘‘Duygusal Tükenme’’ alt boyutunun orta 

düzeyde (x=18.31±6.02), ‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyutunun düşük düzeyde                     

(x=5.96±3.58) ve ‘‘Kişisel Başarı’’ alt boyutunun ise yüksek düzeyde 

(x=11.14±4.04) olduğu saptanmıştır.  
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Tablo 4-21: Onkoloji Hemşirelerinin Tükenmi şlik Düzeyleri Đle Çalıştıkları Kurumların 
Kar şılaştırması (S: 189) 

MTÖ’nin 

alt 

boyutları  

SB Hastanesi 

(s: 60) 

Üniversite 

Hastanesi 

(s: 54) 

Özel Hastane 

(s: 75) 

χ2
KW  p 

Ort  ±ss 
Mean 

Rank 
Ort  ±ss 

Mean 

Rank 
Ort  ±ss 

Mean 

Rank 

Duygusal 

tükenme 
19.82 5.73 

 

113.51 

 

17.98 4.47 91.92 17.35 6.98 82.41 11.07 0.004** 

Duyarsızla

şma 
7.77 3.47 

 

123.66 

 

4.70 2.81 77.68 5.43 3.62 84.55 24.82 0.0001*** 

Ki şisel 

başarı 
12.23 3.46 

 

108.78 

 

11.42 3.72 100.8 10.07 4.44 79.81 10.31 0.006** 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

  

Onkoloji hemşirelerinin çalıştıkları kurumlar ile MTÖ alt boyut puan 

ortalamaları ‘‘Kruskal-Wallis’’ testi ile karşılaştırıldığında (Tablo 4-21); ‘‘Duygusal 

Tükenme’’ alt boyut puan ortalamasının SB hastanelerinde (19.82±5.73) orta düzeyde 

olduğu; diğer hastanelerde ise daha düşük olduğu ve gruplar arasında ise ileri derecede 

anlamlı farklılığın bulunduğu (p<0.01) saptanmıştır. 

‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyutunun puan ortalamasının SB hastanelerinde 

(7.77±3.47) orta düzeyde, üniversite hastanelerinde (4.70±2.81) ve özel hastanelerde 
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(5.43±3.62) düşük düzeyde olduğu bulunurken, hastaneler arasında yapılan istatiksel 

karşılaştırmada çok ileri derecede anlamlı farlılığın bulunduğu (p≤0.001) belirlenmiştir.  

‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyutunun puan ortalamasının ise, özel hastanelerde 

(10.07±4.44) en düşük düzeyde olduğu ve diğer hastanelerin puan ortalamalarının daha 

yüksek olduğu ve gruplar arasında yapılan istatiksel karşılaştırmada, özel hastanelden 

kaynaklanan ileri derecede anlamlı farklılığın bulunduğu (p<0.01) saptanmıştır (Tablo 

4-21).  

Tablo 4-22: Onkoloji Hemşirelerinin Tükenmi şlik Düzeyleri Đle Cinsiyetlerinin 
Kar şılaştırması (S: 189) 

MTÖ’nin alt 

boyutları 

Kadın (s: 176) Erkek (s: 13) 

ZMU p 

Ort ±ss 
Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 

Duygusal 

tükenme 
18.68 5.98 98.43 13.38 4.35 48.58 -3.179 0.001*** 

Duyarsızlaşma 6.08 3.61 96.68 4.31 2.72 72.23 -1.561 0.118 

Ki şisel başarı 11.12 3.95 95.00 11.38 5.24 95.00 0.000 1.000 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤ 0.001 

 

Onkoloji hemşirelerinin cinsiyetleri ile MTÖ alt boyut puan ortalamaları 

‘‘Mann-Whitney U’’ testi karşılaştırıldığında (Tablo 4-22); ‘‘Duygusal Tükenme’’ alt 

boyut puan ortalamasının kadınlarda (18.68±5.98) orta düzeyde, erkeklerde 

(13.38±4.35) düşük düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada çok ileri 

derecede anlamlı farklılığın bulunduğu (p≤0.001) belirlenmiştir. 
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 ‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyutu puan ortalamasının kadınlarda (6.08±3.61) biraz 

daha fazla da olsa, erkeklerde (4.31±2.72) de düşük düzeyde olduğu ve yapılan 

istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir faklılığın bulunmadığı (p>0.05) belirlenmiştir.  

‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyutunda da kadınlarda (11.12±3.95) ve erkelerde 

(11.38±5.24) puan ortalamalarının yüksek düzeyde olduğu; yapılan istatistiksel 

karşılaştırmada anlamlı bir farklılığın bulunmadığı (p>0.05)  belirlenmiştir (Tablo 4-

22).  

Tablo 4-23: Onkoloji Hemşirelerinin Tükenmi şlik Düzeyleri Đle Yaş Gruplarının 
Kar şılaştırması (S: 189) 

MTÖ’nin alt 

boyutları  

24 yaş ve altı 

(s: 32) 

25-29 yaş 

(s: 55) 

30-34 yaş 

(s: 47) 

35 yaş ve üzeri 

(s: 55) 

χ2
KW  p 

Ort  ±ss 
Mean 

Rank 
Ort  ±ss 

Mean 

Rank 
Ort  ±ss 

Mean 

Rank 
Ort  ±ss 

Mean 

Rank 

Duygusal 

tükenme 
16.19 7.26 74.75 19.34 6.27 103.34 18.38 5.16 95.17 18.45 5.51 101.30 5.67 0.129 

Duyarsızlaşma 4.94 4.01 75.77 6.45 3.72 100.97 6.25 3.14 101.93 5.82 3.47 94.30 5.42 0.144 

Ki şisel başarı 10.31 4.45 85.14 10.98 3.95 91.10 11.66 3.98 100.48 11.34 3.95 99.95 2.27 0.519 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

 

Onkoloji hemşirelerinin yaş grupları ile MTÖ alt boyut puan ortalamaları 

‘‘Kruskal-Wallis’’ testi ile karşılaştırıldığında (Tablo 4-23); ‘‘Duygusal Tükenme’’ alt 

boyut puan ortalamasının 25-29 yaş arasındaki hemşirelerde (19.34±6.27) ve diğer yaş 

gruplarındaki hemşirelerde biraz daha düşük olmakla bereber orta düzeyde olduğu ve 

yapılan istatiksel karşılaştırmada gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı 

(p>0.05)  belirlenmiştir.  
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‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyut puan ortalamasının 25-29 yaş arasındaki 

hemşirelerde (6.45±3.72) ve diğer yaş grubundaki hemşirelerde düşük düzeyde olduğu; 

gruplar arasında yapılan istatistiksel karşılaştırmada da anlamlı bir farklılığın 

bulunmadığı (p>0.05) görülmektedir.  

‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyut puan ortalamsının ise 24 yaş ve altı hemşirelerde 

(10.31±4.45) ve diğer yaş grubundaki hemşirelerde biraz daha yüksek olmakla birlikte 

yüksek düzeyde olduğu; gruplar arasında yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir 

farklılığın bulunmadığı (p>0.05) saptanmıştır (Tablo 4-23). 

Tablo 4-24: Onkoloji Hemşirelerinin Tükenmi şlik Düzeyleri Đle Eğitim Durumlarının 
Kar şılaştırması (S: 189) 

MTÖ’nin alt 

boyutları 

Sağlık Meslek 

Lisesi (s: 56) 

Önlisans 

(s: 61) 

Lisans/Lisansüstü 

(s: 72) 
χ2

KW  p 

Ort ±ss 
Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 

Duygusal 

tükenme 
17.71 5.45 90.40 18.85 5.43 103.48 18.32 6.90 91.39 2.189 0.335 

Duyarsızlaşma 6.43 3.17 105.38 5.61 3.18 91.60 5.90 4.15 89.81 2.92 0.232 

Ki şisel başarı 11.34 3.90 96.71 11.67 3.69 103.47 10.54 4.38 86.49 3.29 0.193 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

 

 Onkoloji hemşirelerinin eğitim durumu ile MTÖ alt boyut puan ortalamaları 

‘‘Kruskal-Wallis’’ testi ile karşılaştırıldığında (Tablo-24); ‘‘Duygusal Tükenme’’ alt 

boyut puan ortalamasının sağlık meslek lisesi mezunlarında (17.71±5.45) ve diğer 

gruplarda biraz daha yüksek olmakla birlikte orta düzeyde olduğu; yapılan istatistiksel 

karşılaştırmada, anlamlı bir faklılığın bulunmadığı (p>0.05) belirlenmiştir.  
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‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyutu puan ortalamasının sağlık meslek lisesi 

mezunlarında (6.43±3.17) ve diğer gruplarda biraz daha düşük olmakla birlikte düşük 

düzeyde olduğu; gruplar arasında yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir 

faklılığın bulunmadığı (p>0.05) saptanmıştır.  

‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyutunda da lisans/lisansüstü mezunlarının (10.54±4.38) 

ve diğer gruplarda biraz daha yüksek olmakla birlikte puan ortalamalarının yüksek 

düzeyde olduğu; yapılan istatistiksel karşılaştırmada ise anlamlı bir faklılığın 

bulunmadığı (p>0.05) görülmektedir (Tablo 4-24). 

Tablo 4-25: Onkoloji Hemşirelerinin Tükenmi şlik Düzeyleri Đle Medeni Durumlarının 
Kar şılaştırması (S: 189) 

MTÖ’nin alt 

boyutları 

Evli (s: 103) Bekar (s: 86) 

ZMU p 

Ort ±ss 
Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 

Duygusal 

tükenme 
18.58 4.97 98.93 17.99 7.10 90.29 -1.084 0.278 

Duyarsızlaşma 5.90 3.15 96.59 6.03 4.05 93.10 -0.438 0.661 

Ki şisel başarı 11.90 3.49 105.68 10.23 4.46 82.20 -2.954 0.003** 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

 

 Onkoloji hemşirelerinin medeni durumu ile MTÖ alt boyut puan ortalamaları 

‘‘Mann-Whitney U’’ testi karşılaştırıldığında (Tablo 4-25); ‘‘Duygusal Tükenme’’ alt 

boyut puan ortalamasının evlilerde (18.58±4.97) ve bekarlarda (17.99±7.10) orta 

düzeyde olduğu; yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir farklılığın bulunmadığı 

(p>0.05) belirlenmiştir. 

 ‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyut puan ortalamasının evlilerde (5.90±3.15) ve 

bekarlarda (6.03±4.05) düşük düzeyde olduğu; yapılan istatistiksel karşılaştırmada 

anlamlı bir farklılığın bulunmadığı (p>0.05) saptanmıştır.  
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‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyutunda ise puan ortalamasının evlilerde (11.90±3.49) ve 

bekarlarda (10.23±4.46) yüksek düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada 

ileri derecede anlamlı bir farklılığın bulunduğu (p<0.01) görülmektedir (Tablo 4-25).  

Tablo 4-26: Onkoloji Hemşirelerinin Tükenmi şlik Düzeyleri Đle Çocuklu Olma 
Durumlarının Kar şılaştırması (S: 189) 

MTÖ’nin alt 

boyutları 

Çocuğum yok 

(s: 99) 

1 Çocuk 

(s: 37) 

2 Çocuk ve üzeri 

(s: 53) 
χ2

KW  p 

Ort ±ss 
Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 

Duygusal 

tükenme 
18.32 6.76 93.21 17.67 4.62 89.73 18.73 5.45 102.02 1.33 0.515 

Duyarsızlaşma 6.07 3.95 94.36 5.46 2.50 91.34 6.11 3.50 98.75 0.44 0.806 

Ki şisel başarı 10.68 4.40 88.61 11.78 3.37 103.01 11.57 3.69 101.35 2.89 0.236 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

 

Onkoloji hemşirelerinin çocuklu olma durumları ile MTÖ alt boyut puan 

ortalamaları ‘‘Kruskal-Wallis’’ ve testi ile karşılaştırıldığında (Tablo 4-26); ‘‘Duygusal 

Tükenme’’ alt boyut puan ortalamasının 1 çocuğu olanlarda (17.67±4.62), çocuğu 

olmayan ve 2 ve üzeri çocuğu olanlardan biraz daha düşük olmakla birlikte orta 

düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir farkın bulunmadığı 

(p>0.05) görülmektedir.  

‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyut puan ortalamasının 1 çocuğu olanlarda (5.46±2.50), 

çocuğu olmayan ve 2 ve üzeri çocuğu olanlarda düşük düzeyde olduğu ve yapılan 

istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>0.05) bulunmuştur.  

‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyutunda ise puan ortalamasının çocuğu olmayanlarda 

(10.68±4.40), 1 çocuğu ile 2 ve üzeri çocuğu olanlardan biraz daha düşük olmakla 

birlikte yüksek düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada ise anlamlı bir 

farklılığın olmadığı (p>0.05) saptanmıştır (Tablo 4-26).  
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Tablo 4-27: Onkoloji Hemşirelerinin Tükenmi şlik Düzeyleri Đle Meslekte Çalışma 
Yıllarının Kar şılaştırılması (S: 189) 

MTÖ’  

nin alt 

boyutla

rı 

3 yıl ve altı 

(s: 41) 

4-6 yıl 

(s: 30) 

7-9 yıl 

(s: 29) 

10-12 yıl 

(s: 25) 

13 yıl ve üzeri 

(s: 64) 

χ2
KW  p 

Ort ±ss 
Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mea

n 

Ran

k 

Ort ±ss 
Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 

DT 17.27 7.58 81.96 17.77 5.74 87.65 20.59 5.22 114.43 17.80 5.96 89.74 18.41 5.25 100.05 7.34 0.119

DU 5.68 4.06 88.11 5.23 3.48 81.85 7.38 3.42 117.00 6.24 2.80 102.44 5.73 3.55 92.70 7.71 0.103

KB 11.05 4.80 92.88 10.87 3.94 89.30 10.65 4.05 87.43 11.60 3.07 100.92 11.37 3.95 100.15 1.82 0.768

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

 

Onkoloji hemşirelerinin meslekte çalışma yılları ile MTÖ alt boyut puan 

ortalamaları ‘‘Kruskal-Wallis’’ testi ile karşılaştırıldığında (Tablo 4-27); ‘‘Duygusal 

Tükenme’’ alt boyut puan ortalamasının meslekte 7-9 yıl arası çalışmış hemşirelerde 

(20.59±5.22) ve diğer gruplarda biraz daha düşük olmakla birlikte orta düzeyde olduğu; 

gruplar arasında yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir farklılığın bulunmadığı 

(p>0.05) belirlenmiştir.  

 ‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyut puan ortalamasının meslekte 7-9 yıl çalışmış olan 

hemşirelerde (7.38±3.42) orta düzeyde ve diğer çalışma gruplarında düşük düzeyde 

olduğu; yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir farklılığın bulunmadığı (p>0.05) 

saptanmıştır. 

 ‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyutu puan ortalaması ise 10-12 yıl arası çalışmış olan 

hemşirelerde (11.60±3.07), diğer gruplarda biraz daha düşük olmakla birlikte, yüksek 

düzeyde olduğu ancak yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir farklılığın 

bulunmadığı (p>0.05) görülmektedir (Tablo 4-27). 
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Tablo 4-28: Onkoloji Hemşirelerinin Tükenmi şlik Düzeyleri Đle Hemşirelik Mesleğini 
Đsteyerek Seçip Seçmeme Durumlarının Karşılaştırılması (S: 189) 

MTÖ’nin alt 

boyutları 

Hemşirelik mesleğini 

isteyerek seçen (s: 120) 

Hemşirelik mesleğini 

istemeyerek seçen (s: 69) 

ZMU p 

Ort ±ss 
Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 

Duygusal 

tükenme 
17.60 5.68 89.20 19.55 6.43 105.08 -1.926 0.054 

Duyarsızlaşma 5.64 3.17 91.32 6.52 4.16 101.41 -1.226 0.220 

Ki şisel başarı 10.91 3.63 91.48 11.55 4.66 101.12 -1.173 0.241 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

 

 Onkoloji hemşirelerinin hemşirelik mesleğini isteyerek seçip seçmeme 

durumları ile MTÖ alt boyut puan ortalamaları ‘‘Mann-Whitney U’’ testi ile 

karşılaştırıldığında (Tablo 4-28); ‘‘Duygusal Tükenme’’ alt boyut puan ortalamasının 

hemşirelik mesleğini istemeyerek seçenlerde (19.55±6.43) daha yüksek olmakla birlikte 

orta düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı  farklılığın 

bulunmadığı (p>0.05) belirlenmiştir.  

‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyut puan ortalamasının hemşirelik mesleğini isteyerek 

seçenlerde (5.64±3.17) ve hemşirelik mesleğini istemeyerek seçenlerde (6.52±4.16) 

düşük düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı düzeyde bir 

farklılığın bulunmadığı (p>0.05) saptanmıştır.  

‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyut puan ortalamasının ise, hemşirelik mesleğini 

istemeyerek seçenlerde (11.55±4.66) daha yüksek olmakla beraber, diğer grupta da 

yüksek düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir farklılığın 

bulunmadığı (p>0.05) görülmüştür (Tablo 4-28).  
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Tablo 4-29: Onkoloji Hemşirelerinin Tükenmi şlik Düzeyleri Đle Onkoloji Biriminde 
Çalışma Yıllarının Kar şılaştırılması (S: 189) 

MTÖ’nin alt 

boyutları 

2 yıl ve altı 

(s: 57) 

3-7 yıl 

(s: 70) 

8-12 yıl 

(s: 21) 

13 yıl ve üzeri 

(s: 41) 
χ2

KW  p 

Ort ±ss 
Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 

Duygusal 

tükenme 
17.96 7.70 89.00 18.03 5.50 92.84 19.43 5.12 104.00 18.71 4.59 101.99 2.16 0.54 

Duyarsızlaşma 6.02 4.19 92.83 6.01 3.10 97.69 6.62 3.29 105.69 5.46 3.61 87.95 1.75 0.62 

Ki şisel başarı 10.61 4.29 88.23 11.40 4.28 96.68 12.57 3.72 116.98 10.71 3.23 90.29 4.68 0.20 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

  

Hemşirelerinin onkoloji biriminde çalışma yılları ile MTÖ alt boyut puan 

ortalamaları ‘‘Kruskal-Wallis’’ testi ile karşılaştırıldığında (Tablo 4-29); ‘‘Duygusal 

Tükenme’’ alt boyut puan ortalamasının onkoloji biriminde 2 yıl ve altı çalışan 

hemşirelerde (17.96±7.70) ve diğer gruplardan biraz daha düşük olmakla birlikte orta 

düzeyde olduğu; gruplar arasında yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı düzeyde 

bir farklılığın bulunmadığı (p>0.05) belirlenmiştir. 

 ‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyut puan ortalamasının onkoloji biriminde 8-12 yıl 

arası çalışan onkoloji hemşirelerinde (6.62±3.29) ve diğer gruplarda düşük düzeyde 

olduğu; yapılan istatistiksel karşılaştırmada da anlamlı bir farklılığın bulunmadığı 

(p>0.05) saptanmıştır.  

‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyutunda da onkoloji biriminde 8-12 yıl arası çalışan 

onkoloji hemşirelerinde (12.57±3.72) ve diğer gruplarda biraz daha düşük olmakla 

birlikte yüksek düzeyde puan ortalamalarının olduğu; ancak yapılan istatistiksel 

karşılaştırmada  anlamlı bir farklılığın bulunmadığı (p>0.05) belirlenmiştir (Tablo4-29). 
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Tablo 4-30: Onkoloji Hemşirelerinin Tükenmi şlik Düzeyleri Đle Başka Bir Birimde 
Çalışma Đsteklerinin Kar şılaştırılması (S: 189) 

MTÖ’nin alt 

boyutları 

Başka bir birimde çalı şmak 

isteyenler (s: 113) 

Başka bir birimde çalı şmak 

istemeyenler (s: 76) 

ZMU p 

Ort ±ss 
Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 

Duygusal 

tükenme 
19.50 6.55 106.75 16.54 4.65 77.53 -3.610 0.0001*** 

Duyarsızlaşma 6.37 3.82 100.34 5.35 3.10 87.06 -1.643 0.100 

Ki şisel başarı 11.54 4.16 100.30 10.55 3.80 87.12 -1.633 0.102 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

 

Onkoloji hemşirelerinin başka bir birimde çalışma istekleri ile MTÖ alt boyut 

puan ortalamaları ‘‘Mann-Whitney U’’ testi karşılaştırıldığında (Tablo 4-30); 

‘‘Duygusal Tükenme’’ alt boyut puan ortalamasının başka bir birimde çalışmak 

isteyenlerde (19.50±6.55) orta düzeyde ve çalışmak istemeyenlerde (16.54±4.65) düşük 

düzeyde  olduğu; yapılan istatistiksel karşılaştırmada ise gruplar arasında çok ileri 

derecede anlamlı farklılığın bulunduğu (p≤0.001) saptanmıştır. 

 ‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyutunda, başka bir birimde çalışmak isteyenlerde 

(6.37±3.82) daha yüksek düzeyde puan ortalamasının bulunmasına karşın düşük 

düzeyde olup; yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı düzeyde bir farklılık (p>0.05) 

bulunmamıştır.  

‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyut puan ortalamasının başka bir birimde çalışmak 

isteyenlerde (11.54±4.16) ve başka bir birimde çalışmak istemeyenlerde (10.55±3.80) 

yüksek düzeyde olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı düzeyde bir 

farklılığın bulunmadığı (p>0.05) görülmektedir (Tablo 4-30).   
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Tablo 4-31: Onkoloji Hemşirelerinin Tükenmi şlik Düzeyleri Đle Çalışma Şekillerinin 
Kar şılaştırması (S: 189) 

MTÖ’nin alt 

boyutları  

Nöbet/vardiya (s: 137) Sadece gündüz(s: 52) 

ZMU p 

Ort ±ss 
Mean 

Rank 
Ort ±ss 

Mean 

Rank 

Duygusal 

tükenme 
19.03 6.20 101.36 16.42 5.13 78.25 -2.600 0.009** 

Duyarsızlaşma 5.90 3.81 92.52 6.11 2.90 101.53 -1.015 0.310 

Ki şisel başarı 11.10 3.97 94.04 11.25 4.24 97.54 -0.395 0.693 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

 

Onkoloji hemşirelerinin çalışma şekilleri ile MTÖ alt boyut puan ortalamaları  

‘‘Mann-Whitney U’’ testi ile karşılaştırıldığında (Tablo 4-31); ‘‘Duygusal Tükenme’’ 

alt boyut puan ortalamasının nöbet/vardiya usulü çalışanlarda (19.03±6.20) orta 

düzeyde ve sadece gündüz çalışanlarda ise (16.42±5.13) düşük düzeyde olduğu; gruplar 

arasında yapılan istatistiksel karşılaştırmada ileri derecede anlamlı farklılığın bulunduğu 

(p<0.01)  belirlenmiştir.  

‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyut puan ortalaması sadece gündüz çalışanlarda 

(6.11±2.90) daha yüksek olmakla birlikte, her iki grupta da düşük düzeyde olduğu ve 

yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>0.05) 

saptanmıştır.  

‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyut puan ortalaması ise nöbet/vardiya usulü çalışanlarda 

(11.10±3.97)  ve sadece gündüz çalışanlarda (11.25±4.24) yüksek düzeyde olup; yapılan 

istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>0.05) saptanmıştır (Tablo 

4-31).  
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Tablo 4-32: Onkoloji Hemşirelerinin Tükenmi şlik Düzeyleri Đle Birimde Yeterli Sayıda 
Hemşirenin Olup Olmama Durumunun Kar şılaştırılması (S: 189) 

MTÖ’nin alt 

boyutları  

Yeterli sayıda hemşire 

mevcut (s: 32) 

Yeterli sayıda hemşire 

mevcut değil (s: 157) 

ZMU p 

Ort ±ss 
Mean 

Rank 
Ort  ±ss 

Mean 

Rank 

Duygusal 

tükenme 
16.69 5.34 78.36 18.64 6.12 98.39 -1.893 0.058 

Duyarsızlaşma 4.44 2.42 73.06 6.27 3.70 99.47 -2.499 0.012* 

Ki şisel başarı 10.28 4.44 83.41 11.32 3.94 97.36 -1.323 0.186 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

 

Onkoloji hemşirelerinin, birimlerinde yeterli sayıda hemşire olup olmadığıyla 

ilgili görüşleri ile MTÖ alt boyut puan ortalamaları ‘‘Mann-Whitney U’’ testi ile 

karşılaştırıldığında (Tablo 4-32); ‘‘Duygusal Tükenme’’ alt boyut puan ortalaması 

yeteri sayıda hemşire olduğunu düşünenlerde (16.69±5.34)  düşük düzeyde ve yeterli 

sayıda hemşire olmadığını düşünenlerde (18.64±6.12) orta düzeyde bulunurken; gruplar 

arasında yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı farklılığın bulunmadığı (p>0.05) 

saptanmıştır.  

‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyut puan ortalamasının yeterli sayıda hemşire 

olmadığını düşünenlerde (6.27±3.70) biraz daha yüksek olmakla beraber düşük düzeyde 

olduğu ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada da yeterli sayıda hemşire olduğunu 

düşünenlerden kaynaklı anlamlı farklılığın bulunduğu (p≤0.05) belirlenmiştir.  

‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyutu puan ortalamasının ise, yeterli sayıda hemşire 

olmadığını düşünenlerde (11.32±3.94) daha yüksek olmakla beraber yüksek düzeyde 

puan ortalamalarına sahip oldukları ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir 

farklılığın bulunmadığı (p>0.05) belirlenmiştir (Tablo 4-32).  
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Tablo 4-33: Onkoloji Hemşirelerinin Tükenmi şlik Düzeyleri Đle Hemşirelik Dı şındaki 
Đşlerin Đş Yükünü Artırıp Artırmadı ğıyla Đlgili Görü şlerinin Kar şılaştırması     
(S: 189) 

MTÖ’nin alt 

boyutları  

Đş yükünü artırıyor 

(s: 183) 

Đş yükünü artırmıyor 

(s: 6) 
ZMU p 

Ort ±ss 
Mean 

Rank 
Ort  ±ss 

Mean 

Rank 

Duygusal 

tükenme 
18.62 5.82 97.41 9.00 5.02 21.58 -3.350 0.001***

Duyarsızlaşma 6.04 3.56 96.06 3.67 3.50 62.75 -1.473 0.141 

Ki şisel başarı 11.09 4.05 94.06 12.38 3.54 123.67 -1.312 0.190 

*p ≤ 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

 

Onkoloji hemşirelerinin hemşirelik dışındaki işlerin iş yükünü artırıp 

artırmadığıyla ilgili görüşleri ile MTÖ alt boyut puan ortalamaları ‘‘Mann-Whitney U’’ 

testi ile karşılaştırıldığında (Tablo 4-33); ‘‘Duygusal Tükenme’’ alt boyut puan 

ortalamasının hemşirelik dışındaki işlerin iş yükünü artırdığını düşünenlerde 

(18.62±5.82) orta düzeyde ve iş yükünü artırmadığını düşünenlerde (9.00±5.02) düşük 

düzeyde olduğu; yapılan istatistiksel karşılaştırmada çok ileri derecede anlamlı bir 

farklılığın bulunduğu (p≤0.001) saptanmıştır.  

‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyut puan ortalamasının; hemşirelik dışındaki işlerin iş 

yükünü artırdığını düşünenlerde (6.04±3.56) ve diğer grupta da düşük düzeyde olduğu 

ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada da anlamlı bir farklılığın bulunmadığı (p>0.05) 

belirlenmiştir.  

‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyutu puan ortalamasının ise hemşirelik dışındaki işlerin 

iş yükünü artırdığını düşünenlerde (11.09±4.05) daha düşük olmakla beraber yüksek 

düzeyde puan ortalamalarına sahip oldukları ve yapılan istatistiksel karşılaştırmada 

anlamlı bir farklılığın bulunmadığı (p>0.05) görülmektedir (Tablo 4-33).  
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4.5. Onkoloji Hemşirelerinde Đş Stresi Düzeyi ile Tükenme Düzeyi Arasındaki 
Đlişkiye Yönelik Bulgular 

Tablo 4-34: Onkoloji Hemşirelerinin Đş Stresi Düzeyi Đle Tükenme Düzeyi Alt Boyutları 
Arasındaki Đlişki 

Đş Stres Ölçeği alt boyutları  Đş rolü belirsizli ği Đş rolü uyuşmazlığı Đş rolü yükü 

MTÖ alt boyutları r p r p r p 

Duygusal tükenme 0.33 0.0001*** 0.43 0.0001*** -0.29 0.0001*** 

Duyarsızlaşma 0.25 0.0001*** 0.52 0.0001*** -0.18 0.02* 

Kişisel başarı 0.49 0.0001*** 0.02 0.84 -0.12 0.11 

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p ≤  0.001 

 

 Onkoloji hemşirelerinin ‘‘Maslach Tükenmişlik Ölçeği’’ (MTÖ) ile belirlenen 

tükenmişlik düzeyleri ve ‘‘Đş Stres Ölçeği’’nin alt boyutları arasındaki ilişkiler 

incelendiğinde (Tablo  4-34); 

-‘‘Duygusal Tükenme’’ alt boyutu ile ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ ve ‘‘ Đş Rolü 

Uyuşmazlığı’’ alt boyutları arasında pozitif yönde ve çok ileri düzeyde anlamlı bir ilişki 

olduğu (p≤0.001), ‘‘Duygusal Tükenme’’ artarken ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ ve ‘‘ Đş Rolü 

Uyuşmazlığı’’nın da arttığı belirlenirken; ‘‘Duygusal Tükenme’’ alt boyutu ile ‘‘Đş Rolü 

Yükü’’ alt boyutu arasında negatif yönde ve çok ileri düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu 

(p≤0.001), ‘‘Duygusal Tükenme’’ artarken ‘‘Đş Rolü Yükü’’nün azaldığı saptanmıştır. 

-‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyutu ile ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ ve ‘‘ Đş Rolü  

Uyuşmazlığı’’ alt boyutları arasında pozitif yönde ve çok ileri düzeyde anlamlı bir ilişki 

olduğu (p≤0.001), ‘‘Duyarsızlaşma’’ artarken ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ ve ‘‘ Đş Rolü 

Uyuşmazlığı’’nın arttığı belirlenirken; ‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyutu ile ‘‘Đş Rolü Yükü’’ 

alt boyutu arasında negatif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu (p<0.05), 

‘‘Duyarsızlaşma’’ artarken ‘‘Đş Rolü Yükü’’nün azaldığı saptanmıştır. 

-‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyutu ile ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ alt boyutu arasında 

pozitif yönde ve çok ileri düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu (p≤0.001), ‘‘Kişisel Başarı’’ 
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artarken ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’nin de arttığı belirlenirken, ‘‘Đş Rolü Uyşmazlığı’’ ve ‘‘ Đş 

Rolü Yükü’’ alt boyutları arasında anlamlı bir ilişkiye (p>0.05) rastlanamamıştır (Tablo 

4-34). 
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5. TARTI ŞMA 

Araştırma; onkoloji birimlerinde görev yapan hemşirelerin iş stresi ve 

tükenmişlik düzeyleri ile bunları etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla, tanımlayıcı 

ve ilişki belirleyici tasarımda gerçekleştirilmi ştir. 

Onkoloji hemşirelerinin mesleğine ve çalıştıkları birimin özelliklerine yönelik 

bulguların dağılımı incelendiğinde; onkoloji hemşirelerinin, meslekte çalışma yılı 

ortalamasının 10.88±8.79 ve onkoloji biriminde çalışma yılı ortalamasının 7.07±6.38 

olduğu; % 39.7’sinin özel hastanede, % 33.9’unun 13 yıl ve üzeri ve % 37’sinin 3-7 

yıldır onkoloji biriminde çalıştığı saptanmıştır (Tablo 4-2).  

Onan (2009)’ın, çalışmasında onkoloji hemşirelerinin meslekte çalışma yılı 

ortalaması 13.87±8.8 ve onkoloji biriminde çalışma yılı ortalaması 6.77±6.9 yıl olarak 

bulunmuş; Topuz (2006)’un yaptığı çalışmada araştırmaya katılan hemşirelerin %27.1’i 

1–5 yıl arasında çalışma deneyimine sahipken; Ergin ve ark. (2005)’nın yaptığı 

çalışmada, %51.3’ünün 9 ve daha fazla yıldır çalışma deneyimine sahip ve %65.4’ünün 

bulunduğu klinikte 2 ve daha az yıl deneyime sahip olduğu belirlenmiştir.  

Bu araştırmada diğer araştırmalardan farklı olarak daha deneyimli hemşirelerin 

ve daha uzun süreli onkoloji briminde çalıştığının belirlenmiş olması, bu birimde devir 

hızının çok yüksek olmadığını düşündürmektedir. 

Araştırmaya katılan onkoloji hemşirelerinin büyük çoğunluğunun hemşirelik 

mesleğini isteyerek seçtiği (% 63.5), hemşirelerin çoğunluğunun  aile ısrarı ve baskısı 

(% 43.5) ve ekonomik nedenlerle (% 37.7) nedeniyle hemşirelik mesleğini yapmayı 

sürdürdükleri, onkoloji hemşirelerinin büyük çoğunluğunun (% 79.9) çalıştıkları birime 

kendi istekleri dışında görevlendirme yoluyla atandıkları, % 59.8’inin birim değişikli ği 

yapmayı istediği ve bu istek ayrıntılı ele alındığında ise; hemşirelerin çoğunluğunun 

kemoterapik ajanlara maruz olma/etkilenme (% 75.2), iş yoğunluğu (% 74.3) vb. 

nedenlerle başka bir birimde çalışmak istedikleri saptanmış (Tablo 4-3) olup; bu 

bulgular diğer araştırmalarla desteklenmektedir. 

Onan (2009)’ın çalışmasında onkoloji hemşirelerinin % 70’inin onkoloji 

biriminde çalışmaya istemeyerek başladıkları, % 66.7’sinin onkoloji biriminde 
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çalışmaktan memnun olmadığı, buna rağmen % 76.7’sinin işten ayrılmayı düşünmediği; 

Onan (2001)’ın yaptığı diğer bir çalışmada ise hemşirelerin % 56.2’sinin onkoloji 

biriminde çalışmaktan kısmen memnun olduğu; Işık (2005)’ın onkoloji hemşireleriyle 

yapmış olduğu çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. 

Onkoloji hemşirelerinin,  ilaç hazırlanması-uygulanması ve sonrasında yapılan 

bakım girişimleri sırasında, kanser hastalarının tedavisinde kullanılan antineoplastik 

ilaçlara maruz kalmaları çalışma koşullarında olumsuzluk yaratan bir diğer durum 

olarak ifade edilmiştir (Burgaz 1996, Tülek 1999, Pınar 2003, Baykal ve ark. 2009). Bu 

sonuçlarda bu  çalışmanın sonuçlarını destekler niteliktedir. 

Onkoloji hemşirelerinin  çalıştıkları birime yönelik bulgular incelendiğinde; 

aşırı iş yüküne bağlı gerilim (%84.7) ve hastanın terminal dönemde olmasına bağlı 

gerginlikler (% 83.6) yaşadıkları, hasta bakım prosedürleri ile ilgili sorunların (%67.7) 

olduğu vb. (Tablo 4-4); büyük çoğunluğunun nöbet/vardiya usulü çalıştığı (% 72.5), 

birimde hemşire sayısının yetersiz olduğu (%83.1), hemşirelik dışı faaliyetlerin iş 

yükünü arttırdığı (%96.8) ve faaliyetlerin; hasta dosyası hazırlama (%68.3), destek 

hizmetlerin yönetimi (%67.2), eksik malzeme sağlamak (%55.6) vb. şeklinde olduğu; 

daha iyi hizmet yürütebilmek için; hemşirelerin iş yükünü arttıran hemşirelik dışı işlerin 

yapılmaması konusunda düzenlemelerin yapılması (%89.9), yeterli sayıda hemşirenin 

sağlanması (%87.8) ve daha az hastaya bakma (%81) gibi iyileştirmelerin yapılmasını 

istedikleri (Tablo 4-5) görülmüş olup, bu bulgular diğer çalışmalarla uyumlu 

bulunmuştur. 

Onan (2009)’ın çalışmasında onkoloji hemşirelerinin % 60’ının nöbet/vardiya 

usulü çalıştığı; Kanbay ve Üstün (2009)’ün yapmış olduğu çalışmada hemşirelerin 

%84.9’unun nöbet/vardiya usulü çalıştığı; Barutçu ve Serinkan (2008)’ın yapmış olduğu 

çalışmada da % 60.9’unun nöbet vardiya usulü çalıştığı belirlenmiş olup; bu bulgular 

hemşirelik mesleğinin özellikleri dikkate alındığında beklenen bir sonuç olarak 

değerlendirilebilir.  

Onan (2009)’ın yapmış olduğu çalışmada da benzer şekilde, onkoloji 

hemşirelerinin çalıştıkları bölümden memnun olmama nedenleri; terminal dönem hasta 

ve ölüm olayının çok olması (%50), fiziksel çevre, malzeme ve eleman yetersizliği 

(%40) olarak belirlenirken; buna ek olarak yapılan bir çok araştırmada, onkoloji 
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hemşirelerinin her geçen gün artan hasta sayısı ve iş yoğunluğu, antineoplastik ajanların 

hazırlanmasında yetersiz kalan koruyucu önlemler, iş yükünü arttıran işler vb. 

nedenlerle sorun yaşadıkları tespit edilmiştir (Burgaz 1996, Tülek 1999, Pınar 2003, 

Baykal ve ark. 2009). 

Onkoloji hemşirelerinin i ş stresi düzeyi ve bunu etkileyen faktörlere yönelik 

bulgular incelendiğinde; Đş Stres Ölçeği’’nin ‘‘ Đş Rolü Belirsizliği’’ ( x=15.22±4.35), 

‘‘ Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ ( x=24.52±5.58) ve ‘‘Đş Rolü Yükü’’ (x=7.98±1.77) alt 

boyut puan ortalamalarının orta düzeyde olduğunun saptanması (Tablo 4-6), iş stresiyle 

ilgili olarak yapılan diğer çalışmalarda da, çalışmamızda kullanılan ‘‘Đş Stres 

Ölçeği’’nden farklı ölçekler kullanılmakla beraber, benzer bulgulara ulaşılmıştır. 

Işıkhan ve arkadaşlarının (2004) yaptıkları çalışmada hem hemşire hem de hekim 

grubunun için stres puanları orta düzeyde bulunurken; Onan (2009)’ın çalışmasında da 

onkoloji hemşirelerinin iş stresi orta düzeyde bulunmuştur.  

Onkoloji hamşirelerinin iş streslerini etkileyen faktörlerden çalıştıkları 

kurumlarla  ilgili bulgular (Tablo 4-7) ele alındığında; ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ ve ‘‘ Đş 

Rolü Uyuşmazlığı’’ alt boyutlarında özel hastanelerden kaynaklanan çok ileri derecede 

anlamlı farklılığın (p≤0.001) bulunduğu; ‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt boyutunda da üniversite 

hastanelerinden kaynaklanan anlamlı farklılığın olduğu (p≤0.05) saptanmış olup, bu 

bulgular diğer araştırmalarla desteklenmektedir. 

Bartram ve arkadaşlarının (2004); hemşirelerde iş stresi ve iş doyumunu 

etkileyen faktörleri belirlemek için yaptıkları çalışmada, sosyal destek ve yöneticileri 

tarafından yetki verilmesinin en önemli iki stres faktörü olduğu belirtilirken; 

yöneticilerin ve çalışma arkadaşlarının sosyal desteğini almanın, yöneticilerin 

hemşireleri karar verme sürecine katmalarının iş stresini önemli ölçüde düşürdüğü ifade 

edilmektedir. Özel hastaneler ile üniversite ve devlet hastaneleri arasında; yönetim tarzı, 

ast üst ilşkileri, kişi başına düşen hasta sayısı, iş yoğunluğu, iletişimsel sorunlar vb. 

faktörler nedeniyle farklı düzeylerde iş stresinin yaşandığı söylenebilir. 

Onkoloji hemşirelerinin cinsiyetleri ile ‘‘ Đş Stres Ölçeği’’ alt boyut puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında (Tablo 4-8); ‘‘Đş Stres Ölçeği’’nin ‘‘ Đş Rolü 

Belirsizliği’’ ve ‘‘ Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ alt boyutlarında kadın ve erkeklerde orta 

düzeyde puan ortalamalarının elde edildiği ve anlamlı farklılığın olmadığı (p>0.05) 
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saptanırken; ‘‘Đş Rolü Yükü’’ alt boyutunda ise cinsiyetler arasında, kadın 

hemşirelerden kaynaklanan sınır düzeyde anlamlı farklılık bulunduğunun (p≤0.05) 

belirlenmesi diğer araştırma bulguları ile uyumlu bulunmuştur. 

Đş stresiyle ilgili olarak yapılan diğer çalışmalarda; Topuz (2006)’un 

çalışmasında, hemşirelerin cinsiyetleri ile iş stresi arasında anlamlı fark bulunamamıştır. 

Draper ve arkadaşlarının (2004) çalışmasında ise erkek hemşirelerin iş doyumu ve iş 

stresleri arasında negatif korelasyonun olduğu bulunmuştur.  

Onkoloji hemşirelerinin yaş grupları  ile ‘‘ Đş Stres Ölçeği’’ alt boyut puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında (Tablo 4-9); ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ ve ‘‘ Đş Rolü Yükü’’ 

alt boyutlarında orta düzeyde puan ortalamalarının elde edildiği ve anlamlı bir 

farklılığın (p>0.05) bulunmadığı; ‘‘ Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ alt boyutunda ise puan 

ortalamasının orta düzeyde  ve anlamlı bir farklılık bulunduğu (p≤0.05) ve bu farklılığın 

35 yaş ve üzeri hemşireler ile 24 yaş ve altı hemşirelerden kaynaklandığı saptanmış 

olup, bu bulgu diğer çalışma bulguları ile desteklenmektedir. 

Chang ve Hancock (2003)’un yeni mezun olup mesleğe başlayan hemşireler ile 

yaptığı çalışmasında da rol tanımlarının olmaması sonucunda yaşanan rol belirsizliğinin 

en büyük iş stresi kaynağı olduğu saptanmıştır. Chang ve Hancock (2003)’un 10 ay 

sonra tekrarladıkları çalışmalarında da hemşirelerin iş stresi düzeylerinde önemli bir 

değişim olmadığı, iş memnuniyetsizliği olduğu ve işten ayrılmayı yoğun bir şekilde 

düşündükleri saptanmıştır. Işıkhan ve arkadaşlarının (2004) çalışmasında da yaşın iş 

stresine neden olduğu belirtilmiştir. 24 yaş altı hemşirelerde yeni işe başlamaları ve 

deneyimsiz olmalarına bağlı; 35 yaş ve üstü hemşirelerde ise zaman içinde mesleğinin 

ve işinin gereklerinin daha fazla farkında oldukları ve dolayısıyla iş stres düzeylerinin 

farklılık gösterdiği düşünülebilir. 

Onkoloji hemşirelerinin eğitim durumları  ile ‘‘ Đş Stres Ölçeği’’ alt boyut puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında (Tablo 4-10); ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’, ‘‘ Đş Rolü 

Uyuşmazlığı’’ ve ‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt boyutlarında orta düzeyde puan ortalamalarının 

olduğu ve anlamlı bir farklılığın (p>0.05)  bulunmadığı saptanmış olup, bu bulgular 

Topuz (2006)’un araştırmasıyla desteklenmemektedir. 

Topuz (2006) çalışmasında ise, eğitim durumu ile iş stresi arasında negatif 

korelasyon (p<0.05) saptanmıştır. 
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Onkoloji hemşirelerinin medeni durumları ile ‘‘ Đş Stres Ölçeği’’ alt boyut puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında (Tablo 4-11); ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’, ‘‘ Đş Rolü 

Uyuşmazlığı’’ ve ‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt boyutlarının puan ortalamaları orta düzeyde olup; 

anlamlı bir farklılık (p>0.05)  bulunmamış olup, bu çalışma bulguları Al-Aameri 

(2003)’nin çalışmasıyla desteklenmektedir.  

Al-Aameri (2003)’nin çalışmasında ise, medeni durumun hemşirelerde iş stresini 

etkilemediği saptanmıştır. 

Onkoloji hemşirelerinin çocuklu olma durumları ile ‘‘ Đş Stres Ölçeği’’ alt 

boyut puan ortalamaları karşılaştırıldığında (Tablo 4-12); ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’, ‘‘ Đş 

Rolü Uyuşmazlığı’’ ve ‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt boyutlarında orta düzeyde puan ortalamaları 

bulunurken, gruplar arasında anlamlı bir farklılık (p>0.05)  görülmemiş olup, bu 

bulgular diğer araştırmalarla desteklenmemektedir. 

Çalışma verilerimizi desteklememekle beraber yapılan diğer çalışmalarda; iş 

yerinde yoğun çalışma koşulları ile karşılaşan hemşirelerin evlenip çocuk sahibi olunca, 

işteki yoğunluklarının yanı sıra ev sorumluluklarını da yüklenmek zorunda kalmaları ve 

bu durumun da onların yüklerini daha da ağırlaştırdığı belirtilmektedir. Evlenen ve 

çocuğu olan hemşirelerin, genç yaşta işe başlamışlarsa, emeklilik fırsatı bulur bulmaz 

işten ayrılmayı düşündüklerinin belirtilmesi de bu gerçeğin bir yansıması olarak 

değerlendirilebilir (T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü 

2000).  

Onkoloji hemşirelerinin meslekte çalışma yılı ile ‘‘ Đş Stres Ölçeği’’ alt boyut 

puan ortalamaları karşılaştırıldığında (Tablo 4-13); ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ alt boyutunda 

ileri derecede anlamlı farklılık (p<0.01) bulunduğu ve bu farklılığın 7-9 yıl ile 10-12 yıl 

arası çalışmış hemşireler arasındaki anlamlı farktan kaynaklandığı saptanmış olup, 

bulgu diğer araştırmalarla desteklenmektedir. ‘‘Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ ve ‘‘ Đş Rolü 

Yükü’’ alt boyutlarında ise orta düzeyde puan ortalamalarının olduğu ve anlamlı bir 

farklılığın (p>0.05) bulunmadığı saptanmış olup, bu bulgular diğer araştırmalarla 

desteklenmemektedir.  

Callaghan ve arkadaşlarının (2000) yaptıkları çalışmada, hemşirelerin aşırı iş 

yükü nedeni ile hasta bakım kalitesinin düştüğü ve mesleksel doyumun azaldığı; bu 

durumun da hemşirelerin meslekten uzaklaşmasına neden olduğu belirtilmiştir. 
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Onkoloji hemşirelerinin mesleği isteyerek seçip seçmeme durumları ile ‘‘Đş 

Stres Ölçeği’’ alt boyut puan ortalamaları karşılaştırıldığında (Tablo 4-14); ‘‘Đş Rolü 

Belirsizliği’’, ‘‘ Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ ve ‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt boyutlarında puan 

ortalamaları orta düzeyde olup; anlamlı bir farklılık (p>0.05) saptanmamış olup, bu 

çalışma bulguları diğer araştırmalarla desteklenmemektedir. 

Sever (1997) ve Nehir (2003)’in yapmış olduğu çalışmalarda ‘‘mesleği 

istemeyerek seçme ve çalışma’’, hemşirelerde iş stresini arttıran başlıca faktörlerden biri 

olarak ifade edilmiştir. 

Onkoloji hemşirelerinin onkoloji biriminde çalı şma yılları ile ‘‘ Đş Stres 

Ölçeği’’ alt boyut puan ortamaları karşılaştırıldığında (Tablo 4-15); ‘‘Đş Rolü 

Belirsizliği’’ ve ‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt boyutlarında orta düzeyde puan ortalamaları elde 

edilmiş ve anlamlı bir farklılık (p>0.05) bulunmamışken, ‘‘Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ alt 

boyutunda ise anlamlı farklılık (p≤0.05) saptanmış olup, bu farklılığın 13 yıl ve üzeri 

çalışmış olan hemşirelerden kaynaklandığı saptanmış olup, bu çalışma bulgusu diğer 

araştırmalarla desteklenmektedir. 

Onan (2009)’ın yapmış olduğu çalışmada onkoloji biriminde çalışma yılı 

arttıkça fizyolojik stres belirtilerinin arttığı gözlenmiş olup; Douglas ve arkadaşları 

(1996) da ölmek üzere olan hasta ile çalışmanın iş stresini arttırdığını belirtmişlerdir. 

Onkoloji hemşirelerinin başka bir birimde çalı şma istekleri ile ‘‘ Đş Stres 

Ölçeği’’ alt boyut puan ortalamaları karşılaştırıldığında (Tablo 4-16); ‘‘Đş Rolü Yükü’’ 

alt boyutunda puan ortalamasının orta düzeyde olup, anlamlı bir farklılık bulunmadığı 

(p>0.05) görülmüş olup; ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ ve ‘‘ Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ alt 

boyutlarında anlamlı farklılık (p≤0.05) saptandığı ve bu farklılığın, birim değiştirmek 

isteyen hemşirelerden kaynaklandığı belirlenmiş olup, bu bulgular diğer araştırmalarla 

desteklenmektedir.  

Hemşireler, mesleklerinin özellikleri açısından çalışma ortamında birçok stres 

yaratan durumla karşılaşmaktadırlar (McVicar, 2003). Yapılan araştırmalarda 

hemşireleri iş ortamında en çok etkileyen stres etkenlerinden birisi de istekleri dışındaki 

birimlerde çalışmak olarak belirtilmiştir (Stordeur ve ark. 2001, Nehir 2003).  

Onkoloji hemşirelerinin çalışma şekilleri  ile ‘‘ Đş Stres Ölçeği’’ alt boyut puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında (Tablo 4-17); ‘‘Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ alt boyutunda 
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puan ortalamasının düşük düzeyde ve ‘‘Đş Rolü Yükü’’ alt boyutunda ise yüksek 

düzeyde olduğu ve karşılaştırmalarda anlamlı bir farklılık bulunmadığı (p>0.05) 

saptanmış olup; ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ alt boyutunda ise ileri derecede anlamlı farklılık 

(p<0.01) bulunduğu ve bu farklılığın nöbet/vardiya usulü çalışan hemşirelerden 

kaynaklandığı belirlenmiş olup, bu bulgu diğer araştırmalarla desteklenmektedir.  

 Yapılan diğer çalışmalarda, vardiyalı çalışmanın ve bakım verilen hasta 

sayısının (Ergüney ve ark. 2001, McVicar, 2003) iş stresini arttırdığı belirlenmiştir. 

Yine uygun olmayan çalışma ortamı, uygun olmayan çalışma saatleri, haftalık ortalama 

çalışma süresinin uzun olmasının, hemşirelerde iş stresini arttıran başlıca faktörler 

olduğu belirtilmektedir (Sever 1997, Nehir 2003, Topuz 2006).  

Onkoloji hemşirelerinin, birimde yeterli sayıda hemşire olup olmadığıyla ilgili 

görüşleri  ‘‘ Đş Stres Ölçeği’’ alt boyut puan ortalamalarıyla karşılaştırıldığında (Tablo 4-

18); ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ alt boyutunda anlamlı farklılık  (p≤0.05) bulunduğu ve bu 

faklılığın yeterli sayıda hemşire olmadığına inanlardan kaynaklandığı; ‘‘ Đş Rolü 

Uyuşmazlığı’’ alt boyutu puan ortalamasının orta düzeyde olduğu ve anlamlı bir 

farklılığın (p>0.05) saptanmadığı; ‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt boyutunda da çok ileri derecede 

anlamlı bir farklılık saptandığı (p≤0.001) ve bu farklılığın yeterli sayıda hemşire 

olmadığına inananlardan kaynaklandığı görülmüş olup, bu bulgular diğer araştırmalarla 

desteklenmektedir.  

Fernington (1995), Riding, Wheeler (1995), Yamashita (1995), Douglas ve 

arkadaşları (1996), Boey (1998) ile Bryart ve arkadaşları (2000) sağlık çalışanlarında iş 

gerginliği nedenlerinin hasta, hasta yakınları ve sağlık ekibi üyeleri arasındaki iletişim 

sorunları, kaynak eksikliği, zaman yetersizliği, iş yükü, personel yetersizliği, hasta 

bakımında aksama kaygısı ve ölmek üzere olan hasta ile çalışmak olduğunu 

belirtmişlerdir. Callaghan ve arkadaşlarının (2000) yaptığı çalışmada yetersiz personel 

sayısı nedeni ile hemşirenin iş ve zaman baskısı altında kalması da iş stresini tetikleyen 

bir etken olduğu belirtilmiştir. 

Onkoloji hemşirelerinin hemşirelik dı şındaki işlerin i ş yükünü artırıp 

artırmadı ğıyla ilgili görü şleri  ‘‘ Đş Stres Ölçeği’’ alt boyut puan ortalamalarıyla 

karşılaştırıldığında (Tablo 4-19); ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ ve ‘‘ Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ alt 

boyutlarında anlamlı bir farklılığın (p>0.05) bulunmadığı; ‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt 
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boyutunda ise ileri dercede bir farklılığın saptandığı (p<0.01) ve bu farklılığın 

hemşirelik dışındaki işlerin iş yükünü artırmadığını düşünenlerden kaynaklandığı 

bulunmuş olup, bu bulgu diğer araştırmalarla desteklenmektedir.  

Clegg (2001) hemşirelerde iş stresine neden olan durumları iş yükü, hasta 

bakımı ve kişilerarası ilişkilerdeki sorunlar olarak saptamıştır. Callaghan ve ark. 

(2000)’nın yaptıkları çalışmada ise, hemşirelerde en fazla stres yaratan faktörlerin 

başında iş yükü fazlalığı gelmekte olup; Yeşilyut (2009)’un yaptığı çalışmada da, 

hemşirelerin rol belirsizliği düzeyleri arttığında iş stresi düzeylerinin de arttığı 

belirtilmiştir.  

Onkoloji hemşirelerinin tükenme düzeyi ve bunu etkileyen faktörlere yönelik 

bulgular incelendiğinde; MTÖ’den aldıkları alt boyut puan ortalamaları ‘‘Duygusal 

Tükenme’’ alt boyutunda orta düzeyde (x=18.31±6.02), ‘‘Duyarsızlaşma’’ alt 

boyutunda düşük düzeyde (x=5.96±3.58) ve ‘‘Kişisel Başarı’’ alt boyutunda ise 

yüksek düzeyde (x=11.14±4.04) bulunmuştur (Tablo 4-20). 

Ergin ve ark. (2005)’nın yapmış olduğu çalışmada dahiliye hemşirelerinde 

‘‘Duygusal Tükenme’’, ‘‘Duyarsızlaşma’’ ve ‘‘Ki şisel Başarı’’nın orta düzeyde; 

Sinat’ın (2007) yapmış olduğu çalışmada ise, psikiyatri hemşirelerinde ‘‘Duygusal 

Tükenme’’ ve ‘‘Duyarsızlaşma’’nın düşük, ‘‘Ki şisel Başarı’’nın yüksek olduğu 

saptanmış olup, bu bulgular diğer araştırmalarla desteklenmektedir. 

Lopez-Castillo ve arkdaşlarının (1999), Dorz ve arkadaşlarının (2003), Işık 

(2005) ve Düzgün (2009)’ün onkoloji çalışanlarında tükenmişliği araştırdıkları 

çalışmalarda, tükenmişlik seviyelerini orta düzeyde saptanmış olup; onkoloji biriminde 

görev yapan hemşirelerin ölümle sık karşılaşması, hasta-aile-ekip üyeleriyle çatışmalar 

vb. nedenlerle onkoloji hemşirelerinde tükenmenin daha fazla görüldüğü belirtilmiştir. 

Onkoloji hemşirelerinin çalıştıkları kurumlar ile  MTÖ alt boyut puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında (Tablo 4-21); ‘‘Duygusal Tükenme’’ ve ‘‘Kişisel 

Başarı’’ alt boyutlarında özel hastanelerden kaynaklı ileri derecede anlamlı farklılık 

bulunmuş (p<0.01) olup; ‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyutunda ise üniversite hastanelerinden 

kaynaklı çok ileri derecede anlamlı farklılık (p≤0.001) bulunmuş olup, bu çalışma 

bulguları diğer araştırmalarla desteklenmektedir. 
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Çam (1991)’ın yapmış olduğu çalışmada çalışılan kurum ve tükenmişlik 

arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki saptanmış; Kavlu (2008)’nun 

çalışmasında da tükenmişlik, çalışılan kurumdan etkilenmiş, devlet hastanesinde çalışan 

hemşirelerde duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşmanın üniversite hastanelerinde 

çalışan hemşirelere göre daha fazla bulunmuş, duyarsızlaşma alt boyut puanları 

açısından da iki grup arasında anlamlı bir farklılık (p<0.05) bulunmuştur. Demir ve ark. 

(2003)’nın çalışmasında da devlet hastanesinde çalışanlarda duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma daha fazla bulunmuştur.  

Onkoloji hemşirelerinin cinsiyetleri ile göre MTÖ alt boyut puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında (Tablo 4-22); ‘‘Duygusal Tükenme’’ alt boyutunda erkek 

hemşirelerden kaynaklı çok ileri derecede anlamlı farklılık (p≤0.001) bulunmuş olup; 

‘‘Duyarsızlaşma’’ ve ‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyutlarında ise anlamlı farklılık (p>0.05) 

bulunmamış olup, bu çalışma bulguları diğer araştırmalarla desteklenmektedir.  

Maslach ve arkadaşlarına (2001) göre tükenmislikte cinsiyet değiskeni için kesin 

ifadelerde bulunmak çok zordur. Bazı araştırmalarda kadınların tükenmişlik düzeyleri 

daha yüksek bulunurken, bazılarında ise erkeklerin tükenmeye daha yatkın olduğu 

görülmüştür.  

Onkoloji hemşirelerinin yaş grupları  ile MTÖ alt boyut puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında (Tablo 4-23); ‘‘Duygusal Tükenme’’, ‘‘Duyarsızlaşma’’ ve ‘‘Ki şisel 

Başarı’’ alt boyutlarında anlamlı farklılıklar (p>0.05)  saptanamamış olup, yaşın 

tükenmişliğe etkisini inceleyen çalışma sonuçları birbiri ile çelişki oluşturmaktadır. 

 Bazı çalışmalarda, genç hemşirelerin 30 yaş ve üzeri hemşirelere göre daha 

fazla tükenmişlik yaşadıkları (Dinçsever 1997, Koivula ve ark. 2000, Garrosa ve ark. 

2008), özellikle bu tükenmişliğin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alanında 

yaşandığı (Koivula ve ark 2000) belirtilmektedir. Arifoğlu (2000)’nun çalışmasında 

hemşirelerin yaşının duygusal tükenme ve duyarsızlığı etkilemediği, ancak kişisel başarı 

algısını etkilediği, 40 yaş üzerindeki hemşirelerin daha genç olanlara göre daha az 

kişisel başarı noksanlığı yaşadıkları belirlenmiş olup; bu bulgu hemşirelerin 

kariyerlerinin ilerleyen yıllarında yeni şeyler öğrenmeyi istememeleri  ve bunun tersine 

yaşlı hemşirelerin gençlere göre iş ile ilgili streslerini daha kolay kontrol ettikleri ve 
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bununda kişisel başarı hissini artırdığı şeklinde açıklanmıştır (Gillespie ve Melby 2003, 

Adali ve Priami 2005).  

Onkoloji hemşirelerinin eğitim durumları ile MTÖ alt boyut puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında (Tablo 4-24); ‘‘Duygusal Tükenme’’, ‘‘Duyarsızlaşma’’ ve ‘‘Ki şisel 

Başarı’’ alt boyutlarında anlamlı farklılık (p>0.05)  görülmemiş olup, bu bulgular diğer 

araştırma bulguları ile desteklenmektedir. 

Çam (1991), Üstün (1995), Gözüm (1996), Çıtak (2006), Taycan ve ark. (2006) 

ile Yıldız (2009)’ın araştırmalarında da benzer şekilde tükenmişliğin, duygusal tükenme 

ve duyarsızlaşma boyutlarında eğitim durumuna göre bir farklılık bulunmamıştır. Demir 

ve arkadaşları (2003) ise, eğitim düzeyi yüksek olanlarda duyarsızlaşma ve başarı 

noksanlığının fazla olduğunu, buna karşın açık öğretim ön lisans bölümlerinden mezun 

olanların en az başarı noksanlığı yaşadıklarını bulmuştur. Bu bulgular eğitim düzeyi 

yüksek olan hemşirelerin klinik alanda beklentilerinin karşılanmaması, yapılan işin 

farklı eğitim düzeylerine göre olmaması, bir başka ifade ile görev tanımlarının yetersiz 

olması, farklı eğitim düzeylerinin, hemşirelerin ücretlerine yansımamasının bir sonucu 

olarak açıklanabilir. 

Onkoloji hemşirelerinin medeni durumları ile MTÖ alt boyut puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında (Tablo 4-25); ‘‘Duygusal Tükenme’’ ve ‘‘Duyarsızlaşma’’ alt 

boyutlarında puan ortalamaları orta düzeyde saptanmış olup; anlamlı bir farklılık 

(p>0.05) saptanmamış; ‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyutunda ise bekar hemşirelerden 

kaynaklanan ileri derecede anlamlı bir farklılık (p<0.01) belirlenmiş olup, medeni 

durumun tükenmişlik düzeyi üzerindeki etkisine yönelik araştırma bulguları farklılık 

göstermektedir.  

Çam (1991), Üstün (1995), Gözüm (1996), Kavla (1998), Işık (2005), Bahar 

(2006) ve Yıldız (2009)’ın çalışmalarındada medeni durum ve tükenmişlik arasında 

anlamı bir ilişki bulunamadığı; benzer şekilde Işık (2005)’ın, Günüşen ve Üstün 

(2008)’ün ve Düzgün (2009)’ün yaptıkları çalışmalarda da medeni durumun 

tükenmişlik alt boyut düzeylerini etkilemediği belirtilmiştir. Bu çalışmayla onkoloji 

hemşirelerinde tükenmişlik ve medeni durum arasında, bekar hemşirelerin kendilerini iş 

yaşamında daha aktif ve sorumluluk sahibi olarak görmek istemelerine, buna karşın 
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zaman içerisinde yaşanan hayal kırıklıkları ile tükenmişlik düzeylerinin arttığı ve evli 

hemşirelere oranla daha fazla tükenmişlik yaşadıkları belirlenmiştir. 

Onkoloji hemşirelerinin çocuklu olma durumları ile MTÖ alt boyut puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında (Tablo 4-26); ‘‘Duygusal Tükenme’’ alt boyutunda 

puan ortalaması orta düzeyde, ‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyutunda düşük düzeyde ve 

‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyutunda da yüksek düzeyde saptanmış olup; anlamlı bir farklılık 

(p>0.05) görülmemiş olup, bu çalışma bulguları Şahin ve arkadaşlarının (2008) yapmış 

olduğu çalışma ile desteklenmektedir.  

Barutçu ve Serinkan (2008)’ın yapmış oldukları araştırmada hemşirelerin çocuk 

sayısına göre tükenmişlik düzeyleri ‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyutunda  istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde fark (p<0.05) yaratırken; bir çocuğa sahip olan hemşirelerin daha fazla 

duyarsızlaşma yaşadıkları saptanmıştır. Karadağ ve arkadaşlarının (2001) yapmış 

olduğu çalışmada çocuk sahibi olanların, olmayanlara göre duygusal tükenmeyi daha az 

yaşadıkları ve kişisel başarı duygularının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Şahin ve 

arkadaşlarının (2008) yapmış olduğu çalışmada ise çocuk sayısı ile tükenmişlik 

arasındaki karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Onkoloji hemşirelerinin meslekte çalışma yılları ile MTÖ alt boyut puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında (Tablo 4-27); ‘‘Duygusal Tükenme’’, ‘‘Duyarsızlaşma’’ 

ve ‘‘Ki şisel Başarı’’  alt boyutlarında anlamlı farklılığın (p>0.05) bulunmamış olup, bu 

çalışma bulguları diğer çalışmalarlaa desteklenmemektedir. 

Aslan ve arkadaşları (1996), çalışma yılı arttıkça duyarsızlaşmanın azaldığını 

belirlemişlerdir. Bu sonuç Çam (1991), Ergin (1996), Sever (1997), Işık (2005) ve Onan 

(2009)’ın araştırma bulguları ile de uyum göstermektedir. Çalışma yaşamının 

başlangıcında, deneyimsizlik ve buna bağlı olarak olaylardan kişilerin daha az 

etkilendiği ve zaman içerisinde oluşan deneyim, benzer durumlarla karşılaşma 

olasılığının artmasıyla kişinin, bir süre sonra kişi daha az tükenmişlik yaşamaya 

başladığı belirtilmektedir.  

Onkoloji hemşirelerinin hemşirelik mesleğini isteyerek seçip seçmeme 

durumları ile MTÖ alt boyut puan ortalamaları karşılaştırıldığında (Tablo 4-28); 

‘‘Duygusal Tükenme’’, ‘‘Duyarsızlaşma’’ ve ‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyutlarında anlamlı 
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bir farklılık görülmediği (p>0.05) saptanmış olup, bu çalışma bulguları diğer 

araştırmalarla desteklenmemektedir.  

Literatürde meslek seçimini bilinçli ve isteyerek yapanların, tükenmişlik 

sendromu yaşama risklerinin azaldığı belirtilmektedir (Taormina ve Law 2000). 

Mollaoğlu ve arkadaşlarının (2003) çalışmasında mesleğini istemeyerek seçenlerin daha 

fazla ‘‘Duygusal Tükenme’’ yaşadıkları; Taycan ve arkadaşları (2006) ve Sinat 

(2007)’ın yaptıkları çalışmalarda ise mesleğini isteyerek seçenlerin tükenmişliği daha az 

yaşadığı belirtilmiştir.  

Onkoloji hemşirelerinin onkoloji biriminde çalı şma yıllarına ile MTÖ alt 

boyut puan ortalamaları karşılaştırıldığında (Tablo 4-29); ‘‘Duygusal Tükenme’’, 

‘‘Duyarsızlaşma’’ ve ‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyutlarında anlamlı bir farklılıkların 

(p>0.05) olmadığı saptanmamış olup, bu çalışma bulguları Onan (2009)’ın çalışması ile 

desteklenmektedir. 

Onan (2009)’ın yapmış olduğu çalışmada da benzer şekilde onkolojide çalışma 

yılı ile tükenmişlik alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Onkoloji hemşirelerinin başka bir birimde çalı şma istekleri ile MTÖ alt boyut 

puan ortalamaları karşılaştırıldığında (Tablo 4-30); ‘‘Duyarsızlaşma’’ ve ‘‘Ki şisel 

Başarı’’ alt boyutlarında anlamlı düzeyde bir farklılık (p>0.05)  görülmemiş olup; 

‘‘Duygusal Tükenme’’ alt boyutunda ise başka bir birimde çalışmak istemeyenlerden 

kaynaklı çok ileri derecede anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p≤0.001) olup, bu bulgu 

diğer çalışma bulguları ile desteklenmektedir.  

Tel ve arkadaşları (2007), Işık (2005) ve Demir (1999) çalışma ortamından 

memnuniyetsizliğin; ‘‘Duygusal Tükenme’’ ve ‘‘Duyarsızlaşmayı’’ arttırdığını, 

‘‘Ki şisel Başarı’’yı düşürdüğünü; Çam (1991) da ‘‘Duygusal Tükenme’yi arttırdığını 

belirtmiştir.  

Onkoloji hemşirelerinin çalışma şekilleri  ile MTÖ alt boyut puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında (Tablo 4-31); ‘‘Duyarsızlaşma’’ ve ‘‘Ki şisel Başarı’’ alt 

boyutlarında anlamlı bir farklılık (p>0.05) bulunamamış olup; ‘‘Duygusal Tükenme’’ 

alt boyutunda ise sadece gündüz çalışanlardan kaynaklı ileri derecede anlamlı bir 

farklılık bulunmuş (p<0.01) olup; gece çalışmasının hemşirelerin fizik güçlerini 

zorlaması ve motivasyonlarını olumsuz etkileyebilen koşullar yaratması nedeniyle daha 
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hızlı tükenmelerine neden olduğu; aynı zamanda gece çalışanların, genellikle daha uzun 

saatler çalıştığı ve daha fazla sayıda hastaya bakım vermek zorunda kaldığı 

belirtilmektedir (Demir 2004). Bu veriler, çalışma bulgularıyla ile paralellik gösterirken; 

Koç (1999)’un, Ebrinç ve arkadaşları (2000) ile Taycan ve arkadaşlarının (2006) 

hemşirelerle yaptıkları araştırmalarda çalışma şekli ile tükenmişlik düzeyi arasında 

anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 

Onkoloji hemşirelerinin, birimde  yeterli sayıda hemşire olup olmadığıyla 

ilgili görü şleri  MTÖ alt boyut puan ortalamaları karşılaştırıldığında (Tablo 4-32); 

‘‘Duygusal Tükenme’’ ve ‘‘Kişisel Başarı’’ alt boyutlarında anlamlı farklılık (p>0.05)  

bulunmazken; ‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyutunda ise anlamlı bir farklılık bulunduğu 

(p≤0.05)  ve bu farklılığın birimde yeterli sayıda hemşire olmadığına inanlardan 

kaynaklandığı görülmüş olup, bu bulgular diğer araştırmalarla desteklenmektedir. 

Demir (1999)’in yaptığı çalışmada, çalışılan ortamdaki hemşire sayısının ve araç 

gerecin yeterli olduğu zaman tükenme düzeyinin azaldığı; Karadağ ve arkadaşlarının 

(2001) yapmış olduğu çalışmada ise birimdeki personel sayısının yetersizliğinden 

yakınanların ‘‘Duygusal Tükenme’’ ve ‘‘Duyarsızlaşma’’ düzeylerinin daha yüksek 

olduğu ve ‘‘Kişisel Başarı’’ boyutunda ise anlamlı fark bulunmadığı belirtilmiştir. 

Onkoloji hemşirelerinin hemşirelik dı şındaki işlerin i ş yükünü artırıp 

artırmadı ğıyla ilgili görü şleri  MTÖ alt boyut puan ortalamasıyla karşılaştırıldığında 

(Tablo 4-33); ‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyutunda puan ortalamasının düşük düzeyde ve 

‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyutunda ise puan ortalamasının yüksek düzeyde olduğu anlamlı 

bir farklılığın görülmediği (p>0.05) belirtilmiş olup; ‘‘Duygusal Tükenme’’ alt 

boyutunda ise hemşirelik dışındaki işlerin iş yükünü artırmadığını düşünenlerden 

kaynaklı çok ileri derecede anlamlı farklılığın (p≤0.001) bulunduğu saptanmış olup, bu 

bulgu Çam (1991)’ın araştırması ile desteklenmektedir. 

Çam (1991)’ın yapmış olduğu çalışmada hemşirelerin, hemşirelik dışındaki 

işlerin iş yükünü artırıp artırmadığı konusundaki görüşleri ile tükenmişlik puanları 

arasında, yüksek düzeyde anlamlı ilişkiler belirtilmiştir. 
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Onkoloji hemşirelerinde iş stresi düzeyi ile tükenme düzeyi arasındaki ilişkiye 

yönelik bulgular incelendiğinde (Tablo 4-34);  

-‘‘Duygusal Tükenme’’ alt boyutu ile ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ ve ‘‘ Đş Rolü 

Uyuşmazlığı’’ alt boyutları arasında pozitif yönde ve çok ileri derecede anlamlı bir 

ili şkinin (p≤0.001) olduğu ve ‘‘Duygusal Tükenme’’ arttığında ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ 

ve ‘‘Đş Rolü Uyuşmazlığı’’nın da arttığı; ‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt boyutu arasında ise negatif 

yönde ve çok ileri derecede anlamlı bir ilişkinin (p≤0.001) olduğu ve ‘‘Duygusal 

Tünme’’ arttığında ‘‘Đş Rolü Yükü’’nün azaldığı saptanmış olup, bu çalışma bulguları 

diğer araştırmalarla desteklenmektedir. 

-‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyutu ile ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ ve ‘‘ Đş Rolü 

Uyuşmazlığı’’ alt boyutları arasında pozitif yönde ve çok ileri derecede anlamlı bir 

ili şki (p≤0.001) bulunduğu ve ‘‘Duygusal Tükenme’’ arttığında ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ 

ve ‘‘Đş Rolü Uyuşmazlığı’’nın arttığı; ‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt boyutunda ise negatif yönde 

ve anlamlı bir ilişki bulunduğu (p<0.05) ve ‘‘Duyarsızlaşma’’ arttığında ‘‘Đş Rolü 

Yükü’’nün azaldığı belirtilmiş olup, bu çalışma bulguları diğer araştırmalarla 

desteklenmektedir. 

- ‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyutu ile ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ alt boyutu arasında 

pozitif yönde ve çok ileri derecede anlamlı bir ilişki saptandığı (p≤0.001) ve ‘‘Kişisel 

Başarı’’ arttığında ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’nin de arttığı görülmüş olup, bu çalışma 

bulgusu diğer araştırmalarla desteklenmektedir.  

Lopez-Castillo ve arkadaşlarının (1999)’nın, stresli olarak algılanan iş koşulları 

ile tükenmişlik arasında ilişkinin pozitif olduğunu; Bernard ve Annette (2006) 

stresörlerin artmasının ‘‘Duygusal Tükenme’’ ve ‘‘Duyarsızlaşma’’yı arttırdığını; Sever 

(1997), Payne (2000), Dorz ve arkadaşları (2003) ile Quattrin ve arkadaşları (2006) da 

stres artışının tükenmişlik için hazırlayıcı bir etken olduğunu belirtmektedirler.  

Araştırma sonucunda: 

-Onkoloji hemşirelerinin kişisel değişkenleri incelendiğinde; 25-29 yaş (% 

29.1) ile 35 ve yaş üzeri (% 29.1) yaş grubunda, lisans/yükseklisans eğitim düzeyinde 

(% 38.1), bayan (% 91.3), evli (% 54.5), çocuk sahibi olmadıkları (%52.4), 
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-Mesleki değişkenleri incelendiğinde; özel hastanede çalıştıkları (% 39.7), 13 

yıl ve üzeri mesleki deneyim (% 33.9) ve onkoloji biriminde 3-7 yıl deneyimli oldukları 

(% 37), mesleği isteyerek seçtikleri (% 63.5), hemşireleik mesleğini istemeyerek 

seçenlerin ise aile baskısı (% 43.5) ve ekonomik nedenlerle (% 37.7) bu mesleği 

yürüttükleri, onkoloji biriminde çalışmayı isteyerek seçmedikleri (% 59.8) ve 

‘‘görevlendirme’’ yolu ile onkoloji biriminde çalışmaya başladıkları (% 79.9); onkoloji 

hemşirelerinin ‘‘kemoterapik ajanlara maruz olma’’ (%75.2), ‘‘i ş yoğunluğu’’ (% 74.3), 

‘‘maddi yönden desteklenmemek’’ (% 47.8), ‘‘hastalardan piskolojik olarak etkilenme’’ 

(% 40.7) vb. nedenlerle birim değiştirmek istedikleri; onkoloji hemşirelerinin ‘‘aşırı iş 

yükü’’ (% 84.7), ‘‘hastaların terminal dönemde olması’’ (% 83.6), ‘‘hasta bakım 

prosedürleri’’ (% 67.7), ‘‘hasta ve yakınlarının tedaviye müdahale  etmesi’’ (% 42.3), 

‘‘hasta ve hasta yakınlarıyla yaşanan iletişimsel sorunlar’’ (% 41.8) vb. yaşadıkları, 

-Çalışma koşullarına yönelik değişkenler incelendiğinde; onkoloji 

hemşirelerinin nöbet/vardiya usulü çalıştıkları (% 72.5), hemşire sayısının yetersiz 

olduğu (% 83.1); ‘‘hasta dosyası hazırlama’’ (% 68.3), ‘‘destek hizmetlerin yönetimi’’ 

(%67.2), ‘‘depodan eksik malzeme ve çamaşır isteminde bulunma’’ (% 55.6) vb. iş 

yükünü arttıran işleri yaptıkları (% 96.8); daha iyi hizmet yürütebilmek için ‘‘iş yükünü 

arttıran işlerin yapılmaması’’ (% 89.9), ‘‘yeterli sayıda hemşirenin çalışması’’ (% 87.8), 

‘‘ki şi başına düşen hasta sayısının daha az olması’’ (% 81) vb. düzenlemeler 

yapılmasını istedikleri, 

-Onkoloji hemşirelerinin, ‘‘ Đş Stres Ölçeği’’ alt boyut puan ortalamaları ele 

alındığında; ‘‘ Đş Rolü Belirsizliği’’ ( x=15.22±4.35), ‘‘Đş Rolü Uyuşmazlığı’’                

(x=24.52±5.58) ve ‘‘Đş Rolü Yükü’’ (x=7.98±1.77) alt boyutlarında orta düzeyde iş 

stresi yaşadıkları, 

-Çalışılan kurum bağımsız değişkeniyle ‘‘Đş Stres Ölçeği’’ alt boyutları 

karşılaştırıldığında; ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ ve ‘‘ Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ alt boyutlarında 

SB hastanelerinde daha yüksek, özel hastanelerde daha düşük olmasından kaynaklanan 

çok ileri derecede anlamlı bir farklılığın olduğu (p<0.001); ‘‘Đş Rolü Yükü’’ alt 

boyutunda da özel hastanelerde daha yüksek, üniversite hastanelerinde daha düşük 

olmasından kaynaklı anlamlı farklılığın olduğu (p<0.05), 
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-Cinsiyet bağımsız değişkeniyle ‘‘Đş Stres Ölçeği’’ alt boyutları 

karşılaştırıldığında; ‘‘Đş Rolü Yükü’’ alt boyutunda kadın hemşirelerde daha yüksek, 

erkek hemşirelerde daha yüksek olmasından kaynaklı sınır düzeyde anlamlı farklılığın 

olduğu (p<0.05), 

-Yaş grubu bağımsız değişkeniyle ‘‘Đş Stres Ölçeği’’  alt boyutları 

karşılaştırıldığında; ‘‘Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ alt boyutunda 24 yaş ve altı hemşirelerde 

daha düşük, 35 yaş ve üzeri hemşirelerde daha yüksek olmasından kaynaklı anlamlı 

farklılığın olduğu (p<0.05), 

-Eğitim durumu, medeni durum, çocuklu olma ve hemşirelik mesleğini isteyerek 

seçip seçmeme bağımsız değişkenleri ile ‘‘Đş Stres Ölçeği’’ alt boyutları 

karşılaştırıldığında; 3 alt boyutta da anlamlı faklılığın olmadığı (p>0.05), 

-Meslekte çalışma yılı bağımsız değişkeniyle ‘‘Đş Stres Ölçeği’’ alt boyutları 

karşılaştırıldığında; ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ alt boyutunda 7-9 yıl arası çalışmış olan 

hemşirelerde daha düşük, 10-12 yıl arası çalışmış olan hemşirelerde daha yüksek 

olmasından kaynaklı ileri decede anlamlı farklılığın bulunduğu (p<0.01),  

-Onkloji biriminde çalışma yılı bağımsız değişkeniyle ‘‘Đş Stres Ölçeği’’ alt 

boyutları karşılaştırıldığında; ‘‘Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ alt boyutunda 2 yıl ve altı 

çalışmış olan hemşirelerde daha düşük, 13 yıl ve üzeri çalışmış olan hemşirelerde daha 

yüksek olmasından kaynaklanan anlamlı farklılığın olduğu (p<0.05), 

-Başka bir birimde çalışma isteği bağımsız değişkeniyle ‘‘Đş Stres Ölçeği’’ alt 

boyutları karşılaştırıldığında; ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ ve ‘‘ Đş Rolü Uyuşmazlığı’’ alt 

boyutlarında başka bir birimde çalıışmak isteyen hamşirelerde daha yüksek, başka bir 

birimde çalışmak istemeyen hemşirelerde daha düşük olmasından kaynaklanan anlamlı 

farklılığın olduğu (p<0.05), 

-Çalışma şekli bağımsız değişkeniyle ‘‘Đş Stres Ölçeği’’ alt boyutları 

karşılaştırıldığında; ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ alt boyutunda nöbet/vardiya usulü 

çalışanlarda yüksek, sadece gündüz çalışanlarda düşük olmasından kaynaklanan ileri 

derecede anlamlı farklılığın olduğu (p<0.01), 

-Yeterli sayıda hemşire olup olmadığı bağımsız değişkeniyle ‘‘Đş Stres Ölçeği’’ 

alt boyutları karşılaştırıldığında; yeterli sayıda hemşirenin var olduğunu düşünenlerde 
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daha düşük, yeterli sayıda hemşire olmadığını düşünenlerde daha yüksek olmasından 

kaynaklanan ‘‘Đş Rolü Belirsizliği’’ alt boyutunda anlamlı farklılığın olduğu (p<0.05) ve 

‘‘ Đş Rolü Yükü’’ alt boyutunda çok ileri derecede anlamlı farklılığın olduğu (p<0.001), 

-Hemşirelik dışındaki işlerin iş yükünü artırıp artırmadığı bağımsız değişkeniyle 

‘‘ Đş Stres Ölçeği’’ alt boyutları karşılaştırıldığında; ‘‘Đş Rolü Yükü’’ alt boyutunda iş 

yükünü artırmadığını düşünenlerde daha yüksek, iş yükünü artırdığını düşünenlerde 

daha düşük olmasından kaynaklanan ileri derecede anlamlı farklılığın bulunduğu 

(p<0.01), 

-Onkoloji hemşirelerinin, MTÖ alt boyut puan ortalamaları ele alındığında; 

‘‘Duygusal Tükenme’’ alt boyutunda orta düzeyde (x=18.31±6.02), ‘‘Duyarsızlaşam’’ 

alt boyutunda düşük düzeyde (x=5.96±3.58) ve ‘‘Kişisel Başarı’’ alt boyutunda 

yüksek düzeyde (x=11.14±4.04) tükenmişlik yaşadıkları, 

-Çalışılan kurum bağımsız değişkeniyle MTÖ alt boyutları karşılaştırıldığında; 

‘‘Duygusal Tükenme’’ ve ‘‘Kişisel Başarı’’ alt boyutlarında SB hastanelerinde daha 

düşük, özel hastanelerde daha yüksek olmasından kaynaklanan ileri derece anlamlı 

farklılığın (p<0.01) olduğu; ‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyutunda ise SB hastanelerinde daha 

yüksek, özel hastanelerde dah düşük olmasından kaynaklanan çok ileri derece anlamlı 

farklılığın (p<0.001) olduğu,  

-Cinsiyet bağımsız değişkeniyle MTÖ alt boyutları karşılaştırıldığında; 

‘‘Duygusal Tükenme’’ alt boyutunda kadınlarda daha yüksek, erkeklerede daha düşük 

olmasından kaynaklanan çok ileri derecede anlamlı farklılığın olduğu (p≤0.001), 

-Yaş grubu, eğitim durumu, çocuklu olma, mesleki deneyim, hemşirelik 

mesleğini isteyerek seçip seçmeme ve onkoloji biriminde çalışma yılı bağımsız 

değişkenleri ile MTÖ alt boyutları karşılaştırıldığında; 3 alt boyutta da anlamlı 

farklılığın bulunmadığı (p>0.05), 

-Medeni durum bağımsız değişkeniyle MTÖ alt boyutları karşılaştırıldığında; 

‘‘Ki şisel Başarı’’ alt boyutunda bekar hemşirelerde daha yüksek, evli hemşirelerde daha 

düşük olmasından kaynaklı ileri derecede anlamlı farklılığın bulunduğu (p<0.01), 

-Başka bir birimde çalışma isteği bağımsız değişkeniyle MTÖ alt boyutları 

karşılaştırıldığında; ‘‘Duygusal Tükenme’’ alt boyutunda başka bir birimde çalışmak 
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isteyenlerde daha yüksek, başka bir birimde çalışmak istemeyenlerde daha düşük 

olmasından kaynaklanan çok ileri derecede anlamlı farklılığın olduğu (p≤0.001), 

-Çalışma şekli bağımsız değişkeniyle MTÖ alt boyutları karşılaştırıldığında; 

‘‘Duygusal Tükenme’’ alt boyutunda nöbet/vardiya usulü çalışanlarda daha yüksek, 

sadece gündüz çalışanlarda daha düşük olmasından kaynaklanan ileri derecede anlamlı 

farklılığın olduğu (p<0.01), 

-Yeterli sayıda hemşire olup olmadığı bağımsız değişkeniyle MTÖ alt boyutları 

karşılaştırıldığında; ‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyutunda yeterli sayıda hemşirenin olduğunu 

ifade edenlerde düşük, yeterli sayıda hemşire olmadığını ifade edenlerde daha yüksek 

olmasından kaynaklı anlamlı farklılığın olduğu (p<0.05), 

-Hemşirelik dışındaki işlerin iş yükünü artırıp artırmadığı bağımsız değişkeniyle 

MTÖ alt boyutları karşılaştırıldığında; ‘‘Duygusal Tükenme’’ alt boyutunda hemşirelik 

dışındaki işlerin iş yükünü artırdığını ifade edenlerde yüksek, iş yükünü artırmadığını 

düşünenlerde düşük olmasından kaynaklanan çok ileri derecede anlamlı farklılığın 

bulunduğu (p≤0.001), 

-Onkoloji hemşirelerinin ‘‘ Đş Stres Ölçeği’’ ve MTÖ alt boyutları arasındaki 

ili şki incelendiğinde ise; ‘‘Duygusal Tükenme’’ alt boyutu ile ‘‘Đş Stres Ölçeği’’nin 3 

alt boyutu arasında çok ileri dercede anlamlı bir ilişkinin olduğu (p≤0.001); 

‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyutu ile ‘‘Đş Stres Ölçeği’’nin ‘‘ Đş Rolü Belirsizliği’’ ile ‘‘ Đş 

Rolü Uyuşmazlığı’’ alt boyutları arasında çok ileri derecede anlamlı bir ili şkinin 

bulunduğu (p≤0.001) ve ‘‘Duyarsızlaşma’’ alt boyutu ile ‘‘Đş Rolü Yükü’’ alt boyutu 

arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu (p<0.05); ‘‘Kişisel Başarı’’ alt boyutu ile ‘‘Đş Rolü 

Belirsizliği’’ alt boyutu arasında çok ileri decerede anlamlı bir ili şkinin bulunduğu 

(p≤0.001) saptanmıştır. 

 Öneriler 

Araştırma soruları bir bütün olarak değerlendirildiğinde aşağıdaki öneriler 

geliştirilebilir. Bu öneriler; 

-Hemşirelerin onkoloji biriminde görevlendirilmelerinde isteklilik hallerinin 

dikkate alınması, 
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-Riskli birimler olması nedeniyle onkoloji birimlerinde, çalışan sağlığı ve 

güvenliğine yönelik önlemlerin alınmasına (koruyucu gömlek, maske, eldiven, 

gözlük, emici örtü, biyolojik güvenlik kabini vb.) daha fazla özen gösterilmesi, 

-Onkoloji birimlerinde insan gücü planmasının daha sağlıklı ve hasta bağımlılık 

düzeyleri dikkate alınarak yapılması, 

-Onkoloji hemşirelerinin iş yükünü arttıran hemşirelikle doğrudan ilgili olmayan 

işlerin (hasta dosyası hazırlamak, destek hizmetlerin yönetimi, depodan eksik 

malzeme ve çamaşır isteminde bulunmak, günlük hasta tedavilerini düzenlemek 

vb.) hemşirelere yaptırılmaması ve hemşirelerin aşırı iş yüklerinin azaltılması, 

-Onkoloji birimlerinde hasta profili dikkate alındığında, tüm sağlık çalışanlarına 

ve özellikle hemşirelere psikolojik/duygusal desteğin sağlanması, 

-Tüm sağlık çalışanları arasında etkili bir iletişimin ve ekip ruhunun 

yaratılmasına önem verilmesi, 

-Onkoloji hemşirelerinin iş stres düzeyi ve tükenmelerini azaltmaya yönelik 

olarak çalışma koşullarının iyileştirilmesi (riskli çalışma birimlerinde çalışmaları 

nedeniyle; daha az saat çalışma, uzun yıllık izin, nöbet saatlerinin kısa tutulması 

vb.) ve gerekli örgütsel düzenlemelerin yapılması şeklinde sıralanabilir. 
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EKLER 

 

EK 1: Ara ştırma Kapsamına Alınan Hastaneler 

1 Acıbadem Maslak Hastanesi * 

2 Alman Hastanesi * 

3 Amerikan Hastanesi 

4 Anadolu Sağlık Merkezi 

5 Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi * 

6 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

7 Florence Nightingale Metropolitan Hastanesi * 

8 Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

9 Đstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi 

10 Maltepe Üniversitesi Hastanesi * 

11 Marmara Üniversitesi Hastanesi 

12 Medical Park, Göztepe Şubesi 

13 Medicana Đnternational Hastanesi * 

14 Memorial Hastanesi * 

15 Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

16 Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

17 Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

18 Yeditepe Üniversitesi Hastanesi 

*Araştırma kapsamına alınamayan, izin vermeyen hastaneler. 
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EK 2: 

VERĐ TOPLAMA ARACI 
 

Değerli Meslektaşım, 

 

Hastanelerin Onkoloji Birim’lerinde ‘Onkoloji Hemşirelerinin Đş Stresi ve Tükenme 
Düzeyleri ile Bunları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi’ amacıyla planladığımız bu 
araştırmaya vereceğiniz katkılar onkoloji hemşirelerinin çalışma koşullarının 
belirlenmesine katkı sağlayacaktır. Sorulara vereceğiniz yanıtlar, gizli tutulacak ve 
yalnız araştırmacı tarafından araştırmada kullanılacaktır. Araştırmanın güvenilir olması 
için her soruyu içtenlikle ve doğru olarak yanıtlamanızı rica eder, gösterdiğiniz ilgi ve 
yardımlar için şimdiden teşekkür ederim. 

 

Araştırmaya katılmayı kabul ediyorum:     ( ) Evet          ( ) Hayır 

 

                                                                                                                  Rujnan Tuna                                                                                                                  

                                                                                                            Đstanbul Üniversitesi 

                                                                                                    Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

                                                               Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı,  

Yüksek Lisans Öğrencisi 

                                                                             (Tez Danışman: Doç. Dr. Ülkü Baykal) 

 

 

BÖLÜM 1.  Kişisel ve Mesleki Durum Değişkenleri 

 

1) Çalıştığınız kurum; 

   a) Devlet Hastanesi                   

   b) Üniversite Hastanesi                         

   c) Özel Hastane 

 

2) Yaşınız:……….. 

 

3) Cinsiyetiniz; 

   a) Kadın                    b) Erkek 

 

4) Eğitim durumunuz; 

   a)Sağlık Meslek Lisesi 

   b) Önlisans 

   c) Lisans/Lisansüstü 
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5) Medeni durumunuz; 

   a) Evli                       b) Bekar 

 

6) Çocuk durumunuz;  

   a) Çocuğum yok 

   b) 1 çocuk 

   c) 2 çocuk ve üzeri 

 

7) Hemşirelik mesleğini isteyerek mi seçtiniz; 

   a) Evet                        b) Hayır (Cevabınız ‘hayır’ ise lütfen 8. soruyu cevaplayınız) 

 

8) Yanıtınız ‘hayır’  ise niçin bu mesleği yürütüyorsunuz; 

  ( ) Hemşire olarak kolay iş buluyor olmak. 

  ( ) Ekonomik nedenlerle çalışmam gerek. 

  ( ) Đkinci bir meslek eğitimi almak istemiyorum/zor geliyor. 

  ( ) Ailemin bu mesleği yapmam konusunda ki ısrarı. 

  ( ) Hemşirelik yapmaktan memnun olduğum/mesleğimi sevdiğim için. 

  

9) Hemşire olarak kaç yıldır çalışıyorsunuz;………….. 

 

10) Onkoloji Birimi’nde kaç yıldır çalışıyorsunuz;…………….. 

 

11) Onkoloji Birimi’nde çalışmanızda neler etkili oldu; 

 ( Birden fazla şıkkı işaretleyebilirsiniz.) 

 ( ) Bu birimi ben tercih etmedim, görevlendirildim. 

 ( ) Onkoloji hastalarına bakım vermeyi  ve onlara psikolojik açıdan destek olmayı 
seviyorum. 

 ( ) Đş yoğunluğu az olduğu için. 

 ( ) Diğer birimlere göre daha yüksek maddi olanak sağladığı için. 

 ( ) Gündüz çalışma olanağı sağladığı için. 

 ( ) Nöbet sayısı az olduğu için. 

 ( ) Bu birimde ki sağlık ekibi üyeleriyle iyi anlaştığım için. 

 

12) Onkoloji Birimi’ nden başka bir birimde çalışmak ister miydiniz; 

  ( ) Evet  (Yanıtınız ‘evet’ ise 13. soruyu cevaplayınız)                        

  ( ) Hayır 
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13) Yanıtınız ‘Evet’ ise bu birimden ayrılmak istemenizde etkili olan etmenler nelerdir; 

 ( Birden fazla şıkkı işaretleyebilirsiniz.) 

  ( ) Hastalardan psikolojik olarak çok etkileniyor olmam. 

  ( ) Kemoterapik ajanlara maruz kalıyor olmam. 

  ( ) Birimde ekip anlayışı ve iletişimin iyi olmaması. 

  ( ) Aşırı iş yoğunluğu. 

  ( ) Fazla mesai ve nöbet tutuyor olmam. 

  ( ) Maddi yönden yeterince desteklenmemem. 

 

14) Çalışma şekliniz nasıl; 

  a) Nöbet/Vardiya    b) Sadece gündüz 

 

15) Onkoloji hemşiresi olarak hasta ve hasta yakınlarıyla yaşadığınız problemler 
nelerdir; 

 ( Birden fazla şıkkı işaretleyebilirsiniz.) 

  ( ) Faturalama, ödeme/ücretleme sistemiyle ilgili sorunlar. 

  ( ) Hastaların sıklıkla düşük sosyo-ekonomik düzeyden gelmesine bağlı iletişimsel 
sorunlar  ( yeterince anlaşamama, dil sorunları). 

  ( ) Uygulanan tedaviye müdahale veya red etme. 

  ( ) Yatış, çıkış, konsültasyon, kan istemi vb durumlarda var olan prosedürün hasta 
yakınlarını sinirli kılmasına bağlı yaşanan sorunlar. 

  ( ) Onkoloji hastalarının özellikle son dönemlerinde, hasta yakınlarının bu durumu 
kabullenmemesine bağlı, sağlık üyelerine/hemşirelere gösterdikleri olumsuz 
davranışlar.  

   

16) Onkoloji hemşiresi olarak diğer hemşire arkadaşlarınızla yaşadığınız sorunlar 
nelerdir; 

  ( Birden fazla şıkkı işaretleyebilirsiniz.) 

  ( ) Dayanışmanın ve ekip ruhunun olmaması. 

  ( ) Görev dağılımında yaşanan sıkıntılar. 

  ( ) Yönetimin bazı meslektaşlarıma yanlı bir tutum sergilemesi. 

  ( ) Meslektaşlarımla yanlış anlaşılma/iletişim sorunları yaşamam. 

  ( ) Bazı meslektaşlarımın sürekli kendini haklı ve diğerlerinden üstün görmesi. 

  ( ) Yönetici hemşirelerimle; iletişim, sağlıklı konuşamama, otoriter tutum, empati 
göstermeme, aşırı güç kullanma vb. 

  ( ) Aşırı iş yüküne bağlı gerilim/tartışmalar.  

 

17) Biriminizde yeterli sayıda hemşire olduğunu düşünüyor musunuz; 

  (  ) Evet                                      ( ) Hayır 
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18) Hemşirelik dışında başka ne tür işler yapıyorsunuz; 

 ( Birden fazla şıkkı işaretleyebilirsiniz.) 

  ( ) Reçete yazmak. 

  ( ) Hasta dosyasını hazırlamak. 

  ( ) Đstatistikleri düzenlemek. 

  ( ) Arıza bildirimi, genel temizlik, düzen gibi destek hizmetleri düzenlemek. 

  ( ) Günlük hasta ordırlarını/tedavilerini düzenlemek. 

  ( ) Güvenlik görevlisi olmadığında servisin güvenliğini ve huzurunu sağlamak. 

  ( ) Depodan malzeme ve temiz çamaşır isteminde bulunmak ve takip etmek.  

 

19) Hemşirelik dışındaki işlerin, iş yükünüzü arttırdığını düşünüyor musunuz; 

  ( ) Evet                                               ( ) Hayır 

 

20) Çalıştığınız birimde daha  iyi hizmet sunmak için ne tür düzenlemelerin yapılmasını 
istediniz; 

 ( Birden fazla şıkkı işaretleyebilirsiniz.) 

  ( ) Yeterli tıbbi malzeme ve ilaç olması. 

  ( ) Kişi başına düşen hasta sayısının daha az olması. 

  ( ) Yeterli sayıda hemşirenin çalışması. 

  ( ) Çalıştığım diğer sağlık meslek üyeleriyle uyumlu ve saygı çerçevesinde bir 
iletişimin olması. 

  ( ) Çalışan güvenliği’ nin yeterli düzeyde sağlanması (maske,eldiven, izolasyon, rutin 
kontroller vb.) 

  ( ) Hasta/hasta yakını ve diğer çalışanlara karşı tehdit ve şiddete karşı koruyucu 
önlemlerin alınması. 

  ( ) Hemşirelik dışında iş yükünü arttıran işlerin hemşireler tarafından yapılmaması. 

  ( ) Kayıt /dökümantasyonda standardizasyonun sağlanması ve gereksiz olanların 
ortadan kaldırılması. 
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BÖLÜM 2. Aşağıda belli bazı duyguları ve durumları içeren ifadeler yer almaktadır. 
Bu ifadelerde belirtilen duygu ve durumları yaşayıp yaşamadığınızı düşünerek size en 
uygun olan sıklık sayısını aşağıdaki tabloya bakarak her cümle için en uygun rakamı 
yazmanız gerekmektedir. 

 

Duyguları Yaşama Sıklığı ve Sayısı 

           0             1            2              3             4 

  Hiçbir zaman       Çok nadir        Bazen      Çoğu zaman      Her zaman 

 

  
 

MASLACH TÜKENM ĐŞLĐK ÖLÇEĞĐ 
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1 Đşimden soğuduğumu hissediyorum.      

2 Đş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş hissediyorum.      

3 Sabah kalktığımda bir gün daha bu işi kaldıramayacağımı düşünüyorum.      

4 Đşim gereği karşılaştığım insanların ne hissettiğini hemen anlarım.      

5 Đşim gereği bazı insanlara sanki insan değilmişler gibi davrandığımı fark ediyorum.      

6 Bütün gün insanlarla uğraşmak benim için gerçekten çok yıpratıcı.      

7 Đşim gereği 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 sertleştim.      

11 Bu işin beni giderek katılaştırmasından korkuyorum.      

12 Çok şeyler yapabilecek güçteyim.       

13 Đşimin beni kısıtladığını düşünüyorum.      

14 Đşimde çok fazla çalıştığımı hissediyorum.      

15 Đşim gereği karşılaştığım insanlara ne olduğu umurumda değil.      

16 Doğrudan doğruya insanlar ile çalışmak bende çok fazla stres yapıyor.      

17 Đşim gereği karşılaştığım insanlar ile aramda rahat bir hava yaratırım.      

18 Đnsanlarla yakın bir çalışmadan sonra kendimi canlanmış hissederim.      

19 Bu işte birçok kayda değer başarı elde ettim.      

20 Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum.      

21 Đşimde duygusal sorunlara serinkanlılıkla yaklaşırım.      

22 Đşim gereği karşılaştığım insanların bazı problemlerini sanki ben yaratmışım gibi 
davrandıklarını hissediyorum. 
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Aşağıdaki ankette yer alan sorular iş ortamında stres yaratabilecek etkenlerden 
oluşmuştur. Lütfen şu anda çalışmakta olduğunuz kurumu ve yapmakta olduğunuz işi 
düşünerek cevaplayınız. Sizin durumunuza uygun düşen cevap basamağının altındaki 
boşluğa çarpı (X) işareti koyunuz. 

 

 

  

 

 

ĐŞ STRESĐ ÖLÇEĞĐ 
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1 Görevimde ne kadar yetki sahibi olduğum konusunda kesin bir fikrim var.      

2 Đşimde açık ve planlanmış hedefler ve amaçlar var.      

3 Zamanımı en uygun şekilde işlere bölüştürdüğüme inanıyorum.      

4 Sorumluluklarımın tam olarak neler olduğunu biliyorum.      

5 Đşimde benden tam olarak neler beklendiğini biliyorum.      

6 Görevimde yapılması gereken işler açıkça tarif edilmiştir.      

7 Öyle işler yapmak durumundayım ki aslında daha farklı biçimde yapılması gerekir.      

8 Đnsan gücünün tamamlamasına imkan olmayan işler almak durumunda kalıyorum.      

9 Verilen bir görevi yerine getirebilmek için bir kuralı veya genel geçer bir politikayı 
ihlal etmek durumunda kalabiliyorum. 

     

10 Birbirinden çok farklı biçimde çalışan iki veya daha fazla grupla birlikte çalışıyorum.      

11 Đki veya daha fazla insandan birbiriyle çelişen istekler alıyorum.      

12 Bir kişi tarafından kabul görüp, diğerlerince kabul görmeyebilecek işler yapmak 
durumundayım.  

     

13 Öyle işler almak durumunda kalabiliyorum ki, elimde o işleri hakkıyla yerine 
getirebilecek yeterli kaynak ve materyal yok. 

     

14 Gereksiz işler üzerine çalışıyorum.      

15 Đşimde benden beklenileni yerine getirmeye yetecek kadar vaktim var.      

16 Genellikle, bir kişinin yetiştirebileceğinden daha fazla işim var.      

17 Đşimdeki performans standartları çok yüksek.      

 

 

 

 

 
Anketimiz bitmiştir 

 

Katılımınız için teşekkür ederim 
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EK 3: KURUM ĐZĐNLERĐ 
 

1. Amerikan Hastanesi 

2. Anadolu Sağlık Merkezi 

3. Đl Sağlık Müdürlüğü (Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma 
Hasatanesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi) 

4. Đstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığı (Đstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı) 

5. Đstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürlüğü 

6. Marmara Üniversitesi Hastanesi 

7. Medical Park, Göztepe Şubesi 

8. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi 
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EK 4: 
BĐLGĐLENDĐRĐLM ĐŞ  OLUR FORMU 

 

1. Aşağıda  imzası  olan  ben  “ Onkoloji  Hemşirelerinin Đş Stresi ve Tükenme 

Düzeyleri ile  Bunları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi  ” başlıklı  çalışmaya  

katılmayı  kabul  ediyorum. 

2. Bu çalışmayı yürüten Hemşire Rujnan Tuna ve Doç Dr Ülkü Baykal, çalışmanın yapısı, 

amacı ve muhtemel süresi, ne yapmam istendiği hakkında ayrıntılı sözlü ve yazılı bilgi 

verdi. 

3. Hemşire Rujnan Tuna ve Doç Dr Ülkü Baykal’ a çalışmasıyla ilgili her soruyu sorma 

fırsatını buldum. Cevapları ve bana verilen bilgiyi anladım. 

4. Çalışma boyunca tüm kurallara uyacağıma, Hemşire Rujnan Tuna ve Doç Dr Ülkü 

Baykal ile tam bir uyum içinde çalışacağıma ve sağlığımla ilgili herhangi bir sorun 

çıktığında hemen onu arayacağımı kabul ediyorum. 

5. Bu çalışmanın sonuçlarının kullanılmasını kısıtlamayacağımı ve özellikle dünya çapında 

yayınlar için kullanılabileceğini kabul ediyorum. 

6. Bu çalışmadan istediğim zaman çıkabileceğimi anladım. 

 

OKUDUM  VE  ONAYLADIM yazıp imzalayınız 

 

Katılımcının adı, soyadı: 

Đmza, tarih :  

 

 

 Araştırmacının adı, soyadı: 

Araştırmacıya ulaşılabilecek tel no’su: 05353475800 

Đmza, tarih : 

 

 

Tanığın  adı, soyadı: 

Đmza, tarih :  
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  ETĐK KURUL KARARI 

-Đstanbul 1 No’lu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu (Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi) 
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ÖZGEÇM ĐŞ 

Ki şisel Bilgiler 

Adı  Rujnan Soyadı  Tuna 

Doğ.Yeri  Silistre Doğ.Tar.  15.03.1982 

Uyruğu  TC TC Kim No 30490846048 

Email rujnantuna@yahoo.com Tel 02125383957 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora   

Yük.Lis.   

Lisans Đ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 2004 

Lise  Yabancı Dil Ağırlıklı Pertevniyal Lisesi 2000 

Đş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. Servis Hemşiresi S.B. Okmeydanı E.A.H. 6 Yıl (2004-…..) 

2. Poliklinik Hemşiresi Etiler Huzurevi 
3 Ay (2004-

2004) 

3.   - 

 

Yabancı 
Dilleri  

Okuduğunu 
Anlama* Konuşma* Yazma* KPDS/ÜDS 

Puanı 
(Diğer) 

                  Puanı 

Đngilizce Đyi Đyi Đyi 57.500  

      
*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 
 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

LES Puanı     

ALES Puanı 80.041 75.865 69.391 

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Microsoft Word Çok Đyi 

Microsoft Excel Orta 

Microsoft Power Point Çok Đyi 
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Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

-5. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi. 17-20 Haziran 2010, Đstanbul/Türkiye 
(Katılımcı). 

-18. Ulusal Kanser Kongresi. 21-26 Nisan 2009, Antalya/Türkiye (Katılımcı). 

-17. Ulusal Kanser Kongresi. 19-23 Nisan 2007, Antalya/Türkiye (Katılımcı). 

-II. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Kemoterapinin Over Kanserli Kadınların 
Yaşam Kalitesine Olan Etkisi. 8-9 Mayıs 2003, Đzmir/Türkiye (Poster sunusu). 

 

Özel Đlgi Alanları (Hobileri): Kitap okumak, seyahat etmek, müzik dinlemek. 
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