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ÖZET 

            Değirmenci, S. (2010). Hemşirelerin Duygusal Emek Davranışı ve Etkileyen 

Faktörler. Đstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim ABD.  

Yüksek Lisans Tezi. Đstanbul. 

            Araştırma, hemşirelerin duygusal emek davranışı ve etkileyen faktörleri 

belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tasarımda gerçekleştirilmiştir.  

            Araştırmanın örneklemi, Đstanbul ili Avrupa yakasında 100 yatak ve üzeri 

kapasiteye sahip 6 hastanede çalışan hemşireler oluşturmakta olup, oryantasyonunu 

tamamlamış (6 ay ve üzeri) olan hemşireler örnekleme alınmış ve 504 hemşireden veri 

toplanmıştır. 

            Araştırmada veri toplama aracı olarak, hemşirelerin kişisel ve mesleki 

özelliklerini tanımlayan bir soru formu (21 soru) ile “Duygusal Emek Davranış Ölçeği” 

(19 madde) kullanılmıştır. Veriler, sayı, yüzdelik, ANOVA, t- testi, Pearson Korelasyon 

Analizi ve Đleri Analiz Tukey testleri ile analiz edilmiştir. 

            Araştırmada hemşirelerin, sıklıkla lisans mezunu, kadın, yaş ortalamalarının 

29.86±6.71 olduğu, bekar, kamu sektöründe (SBH) çalıştıkları, kurumsal deneyim 

süresi ortalamasının 6.68±6.61 olduğu, sıklıkla servis hemşiresi, yönetici olanların ise 

yöneticilik deneyim süresi ortalamasının 5.40±7.13 olduğu, cerrahi birimlerde 

görevlendirildikleri, vardiyalı ve haftalık 40 saat çalıştıkları, 21 hastaya bakım 

verdikleri, kalıcı kadroda, kendi istekleriyle çalıştıkları kuruma ve birime 

görevlendirildikleri, hemşirelik mesleğini isteyerek seçmesine karşın tekrar aynı 

mesleği seçmek istemedikleri, genelde işinden memnun oldukları ve işten ayrılmayı 

düşündükleri, ayrılmayı düşünme nedenlerinin ise; daha kolay, rahat, kariyer olanağı 

fazla olan bir işte çalışma isteği olduğu, çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerin kötü olması, iş 

tanımlarının olmaması ve sinirlilik, varis, bel ağrısı vb. sağlık sorunları yaşadıkları 

belirlenmiştir. Hemşirelerin en çok derinlemesine, en az ise bastırma davranışını 

kullandıkları ve duygusal emek davranış ölçeğinin üç alt boyutu olan derinlemesine, rol 

yapma ve bastırma davranışları ile bağımsız değişkenler (kişisel-mesleki özellikler) 

arasında anlamlı ilişkilerin olduğu (p<0.05) saptanmıştır. 

             Anahtar kelimeler: Hastane, Hemşire, Hemşirelikte Yönetim, Duygusal Emek 

Davranışı. 
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                                               ABSTRACT 

            Değirmenci, S. (2010). Nurses' Emotional Labor Behavior and Factors 

Affecting. Istanbul University Health Science Institute, Nursing Management 

Departmant. Master of Science Thesis. Istanbul. 

             Research, emotional labor of nurses to identify factors that affect behavior and 

the relationship between descriptive and were conducted in tuner design.  

            The sample, Istanbul on the European side of 100 beds and over-capacity six 

hospital nurses are creating, and orientation have completed (6 months and above), the 

nurse sample was taken and 504 nurses from the data was collected.  

            As a means of data collection, nurses' personal and professional characteristics 

that define a questionnaire (21 questions) and "Emotional Labor Scale Behavior" 

(Article 19) is used. The data, numbers, percentages, ANOVA, t-test, Pearson 

correlation analysis and Tukey tests were analyzed with Advanced analysis. 

            Study of nurses, often graduates, women, average age of 29.86 ± 6.71 as single, 

public sector  (Ministry of Health hospitals) they work and business experience, the 

mean duration 6.68 ± 6.61 is often served with nurses, administrators those with 

management experience, the mean duration 5.40 ± 7.13 that surgery units were 

assigned, shift and week 40 hours they work, 21 patients maintain their permanent staff, 

the voluntary work with the institution and the unit they were assigned, nursing 

profession willingly choose, but repeated the same profession to choose do not want, 

generally satisfied with their jobs they are and quit thinking the reasons are; easier 

comfortable, have more career opportunities to work as a work that is bad for 

relationships with colleagues, lack of job descriptions and the nervousness, varicose 

veins, low back pain, etc. health problems were found. Nurses are most deeply, at least 

the suppression behavior that they use, and emotional labor behaviors scale and three 

sub-dimensions of depth, role-playing and printing behavior and the independent 

variables (personal-professional characteristics) among the significant relationship     

(p<0.05) was found.  

            Key words: Hospital, Nurse, Nursing Management, Emotional Labor Behavior.



 

 

1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

            Organizasyonlar, sosyal bir sistem olarak teknolojiden ve en önemli var olma 

unsuru olan insanlardan meydana gelmektedir. Đnsanlarla çalışmak ve onları yönetmek 

durumunda olan yöneticilerin, insan ve insan davranışları hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmaları; sağlıklı bir organizasyon yapısı, çalışan bireylerin motivasyonun sağlanması 

ve iş verimi açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. 

 

            Duygu, bireylerin sosyal etkileşimlerine karşı verdikleri olumlu veya olumsuz 

yanıtlardan oluşmakta; ister olumlu ister olumsuz olsun, bireyin diğer insanlarla 

ilişkilerini değerlendirmesine yardımcı olmakta ve içinde yaşanılan toplumun sosyal, 

ekonomik ve kültürel yapısını etkilemektedir. Bireyin içinde yer aldığı toplumsal 

yapılar duygularını ifade etmenin kurallarını da belirlemektedir (Erdoğan 2007, Güney 

2009). 

 

            Duygu iyi kavrayış ve doğru yargı için gerekli olup; insanlara sezgisel ve 

önceden üzerinde düşünülerek açıklığa kavuşturulan bir mantık sunarak, bireylerin 

davranışlarını, inançları ile şekillenen düşüncelerini yönlendirmeye yardımcı 

olmaktadır. Çünkü insanların öncelikle bir şeyi düşünmesi ve daha sonra ona inanması 

gerekir ki bunu davranışlarıyla gösterebilsin. Eğer bireyler, düşüncelerini anlayıp 

değiştirmek isteğini duygularıyla da gösterirlerse, davranışlarını kolayca control altına 

alabilirler  (Seçer 2003, Erdoğan 2007, Güney 2009). 

 

            Çalışma yaşamında duygular söz konusu olduğunda ise, çok çeşitli araştırma 

boyutları gündeme gelmektedir. Son yıllarda, davranış bilimlerinin bir çalışma alanı 

olarak çalışanların duygu yönetimi, duyguların dışa vurumu ve  bunları etkileyen 

faktörler arasındaki ilişkiler, sıkça araştırılan konulardan bir tanesi haline gelmiştir. 

Bunun yanında, özellikle son dönemde önemi giderek artan bir konu olan, müşteri veya 

hasta olan bireye sergilenen davranışlardaki duygusal bileşenler veya bu davranışların 

duygusal karakteri olan çalışma yaşamındaki duygu olgusu farklı bir boyut olarak 

incelenmektedir (Güney 2007, Seçer 2007).  
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            Birey işini yaparken sergilediği davranışlar ile karşı tarafa (müşteriye) belirli bir 

duygusal mesajın iletmektedir ki; bu duygularını kontrol etmesi üstlendiği iş rolünün bir 

özelliği olarak çoğu zaman işin gereklilikleri arasında yer almaktadır. Günümüzde 

duygular  işten kaynaklanan veya iş ile ilgili hissedilenler olarak değil, işi belirli bir 

“duygu ifadesi” takınarak yapma ve daha çok işin müşteri veya hasta olan bireye karşı 

bir duygu yaratma çabası boyutunda ele alınmakta olup gösterilen bu tür çabaya 

“duygusal emek” denilmektedir (Seçer 2007, Güney 2009). 

 

             Duygusal emek kavramı, hizmet sektöründe kritik başarı faktörü olarak ifade 

edilmekte ve duygusal emek, çalışanların iş pozisyonunun gerektirdiği duygusal tepkiyi 

vermesi şeklinde tanımlamaktadır. Bu tür tepkileri verme durumu, müşteri ile yüz yüze 

yapılan görevlerin bir parçası olarak ifade edilmekte ve örgütün talep ettiği duyguları 

sergileyebilen bu çalışanlar, işleri ve kurumları ile özdeşebilen, yüksek düzeyde 

sorumluluk üstlenerek duygusal uyum gösterebilen kişiler olarak tanımlanmakta iken bu 

tür yatkınlığı olmayan çalışanlar ise duyguları ile başa çıkmakta zorlanan, stres ve baskı 

nedeniyle sağlık sorunları yaşayan bireyler olarak tanımlanmaktadır (Güney 2007, 

Güngör 2009). 

 

            Hizmet sektöründeki gelişmelerle birlikte, artan rekabet, müşterileri kurum 

açısından odak noktası haline getirmiştir. Bu sektörlerde, hizmet sunumu sırasında 

çalışanlar, müşterilerle çok daha yakın bir etkileşim içine girmekte ve bu etkileşim, 

çalışanlardan işlerine duygusal emeklerini de katmaları yönündeki beklentileri arttırarak  

özellikle interaktif hizmet alanlarında duygusal emeği ön plana çıkarmaktadır.  

 

            Hizmet sektörü kapsamın giren sağlık hizmetlerinde; çalışanların temel amacı  

insanlara sağlıkları konusunda yardımcı olmaktır. Temel amaç insan olduğundan, sağlık 

çalışanlarının diğer insanlarla iletişim kurması kaçınılmaz olmakta ve toplumun genel 

olarak sağlık çalışanından sergilemesini beklediği bazı davranışlar bulunmaktadır. Bu 

davranışlar; mesleğiyle ilgili doğru ve en üst düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmak, 

hasta veya danışana yardım edebilmek için onu tanımaya ve anlamaya çalışmak, empati 

yapabilmek, davranışlarıyla güven verici olmak, bilgi ve becerilerini en iyi biçimde 

kullanmak, davranışlarının karşısındaki insana örnek oluşturması için gerçeklere uygun, 
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doğru, açık, toplumun kültürüne ve ahlak kurallarına uymak, bilgi verici, eğitici, yardım 

edici, saygılı ve anlayışlı bir şekilde karşısındaki bireyle iletişimde bulunmak ve uygun 

iletişim tekniklerini kullanarak bireyin iletişim becerisinin gelişmesine katkıda 

bulunmak vb. şeklinde belirtilmektedir (Doğan 2008, Güngör 2009). 

 

            Bir sağlık çalışanı olarak hemşireliğin temeli de sağlıklı/hasta bireyi anlamaya, 

tanımaya dayanmaktadır. Uluslararası hemşirelik konseyine göre hemşire; bireyin, 

ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde 

iyileştirme ve rehabilite etmeye katılan bir meslek grubudur. Özellikle hemşireler 

tarafından hasta veya sağlıklı bireyle iletişim sırasında sıklıkla yaşanan duygusal emek 

kavramının, zor bir süreç olduğu ve sağlıklı, hasta bireyler ile ilişkilerde sağlık 

çalışanlarının sadece çalıştıkları örgüt tarafından söylenen davranışları değil aynı 

zamanda kişisel anlamda da dikkat göstermeleri gerektiği belirtilmektedir (Birol 2004, 

Güney 2007). 

 

            Örgütsel davranış ve hemşirelikte yönetim alanında ulusal düzeyde yapılan 

araştırmalar incelendiğinde; duygusal emek davranışıyla ilgili olarak hemşirelik 

örnekleminde çok sınırlı araştırmanın olması ve konunun hemşirelik yönetimi açısından 

büyük önem taşıması nedeniyle bu çalışmaya yönelinmiştir. Bu doğrultuda; sağlık 

hizmetlerinin sunumunda yapı taşı olan hemşirelerin duygusal emek davranışını ve 

etkileyen faktörleri incelemek amacıyla bu araştırma gerçekleştirilmiştir. 
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2. GE
EL BĐLGĐLER 

2.1. DUYGULAR VE DUYGUSAL EMEK KAVRAMI
A YAKLAŞIM  

 

            Bir toplumun gelişmesinde etkili olan en önemli öğelerden biri insandır. 

Kendisine güvenen, kendi yetenek ve ilgisinin farkında olan, doğru kararlar alabilen, 

empati yapabilen, üretken, uyum içinde yaşayan, sorumluluk sahibi olan bireyler 

başarılı ve mutlu bir hayat sürerek içinde bulundukları toplumun da mutlu ve başarılı 

olmasında etkili olmaktadırlar (Akkoç 2007). 

 

            Son yıllarda çalışma yaşamında duygular ve onların yönetilmesi konusu önem 

kazanmaya başlamış ve bu konularda birçok araştırma yapılmıştır. Kurumsal 

kaynakların bir bütün olarak ele alındığı bilgi iletişim çağında, en önemli kaynaklardan 

biri olan insanın, bireysel ve sosyal yönden ele alınması gerekmekte; işgörenin iç ve dış 

çevreyle olan ilişkilerinde duyguların etkilerinin doğru analiz edilmesi zorunluluğu 

ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bireylerin duygularının incelendiği duygusal zeka 

kavramı önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmakta, bireysel ve örgütsel boyutlarıyla 

günümüzde incelenmektedir (Güney 2007, Özdemir 2007). 

 

            Duygular, bireyin düşünce ve davranışlarını adlandırmada çok önemli bir role 

sahip bulunmaktadır. Duygularla ilgili olarak bugüne kadar çok çeşitli araştırmalar 

yapılmış ve farklı görüşler ileri sürülmüş olmasına karşın duygusal zeka kavramını ilk 

olarak 1990’larda Salovey ve Mayer tarafından ortaya atılmıştır. Daha sonra 

Goleman’ın “Duygusal Zeka” adlı kitabında, iki tür zihinden söz edilmiştir. Bunlar, 

akılcı zihin ve duygusal zihin olarak adlandırılmıştır. Bu iki zihin, çoğunlukla uyum 

içerisinde farklı bilinç biçimlerini birbiriyle oluşturarak bireyin hayatta rol almasını 

sağlamaktadır. Duygu, akılcı zihnin işleyişine katkıda bulunurken, akılcı zihin ise 

duygusal verileri şekillendirerek bireyin düşüncelerine anlam kazandırmaktadır (Tuğrul 

1999, Doğan 2007). 

 

            Günümüz yönetim anlayışında bireysel üstünlük ve başarıların 

desteklenmesinden çok, ekibin başarılarına daha çok önem verilerek, birlikte 

çalışabilmenin en önemli etmenlerinden biri; ekip üyelerinin duygusal zekaya sahip 
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olmalarıdır. Özellikle hizmet sektöründe çalışan bireylerin müşteri veya hastasıyla 

sürekli iletişimde olmasından duygusal zekanın kullanımı ve geliştirilmesine daha fazla 

gereksinim duyulmaktadır (Akkoç 2007, Doğan 2007). 

 

            Salovey ve Mayer (1990) duygusal zekayı alt boyutlarıyla inceleyerek bunlar, 

duyguların farkında olma, duygularla başa çıkabilme, kendini motive edebilme, 

başkalarının duygularını fark etme ve ilişkileri yürütebilme şeklinde adlandırmışlardır. 

Duyguların farkında olma, belirli bir durum veya anda neler hissettiğinin farkına 

vararak iç görü kazanma ve kendini anlayabilmeyi gerektirmektedir. Duygularla başa 

çıkabilme ise farkına varılan duygularla başa çıkabilmek için kendini yatıştırma, 

karamsarlıktan ve alınganlıktan kurtulma yeteneğidir. Kendini motive etme, duygularını 

bir amaç doğrultusunda toplayarak duygusal öz denetimin sağlanmasıdır. Başkalarının 

duygularını ifade etme ise, bir diğer anlamıyla empati kurmak olup bireyin kendisini 

karşısındakinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakmasıdır. Son alt boyut 

ise ilişkileri yürütebilmek olup bireylerle iletişim halinde ilişkilerin sürdürülmesini 

içermektedir (Tuğrul 1999, Güney 2007, Erdoğdu 2008). 

 

            Organizasyonlar, çalışan bireylerin performansı ve aralarındaki ilişkiye bağlı 

bütünleşmiş bir sistem olarak; iletişim ve iş becerisi yüksek olan yönetici ve çalışanların 

var olması sağlanarak, bu bireylerin kurumsal rolleri gerçekleştirmede daha başarılı 

olmaları ve bu durum bireylerin duygularına ilişkin değerleri öğrenip kullanabilmeleri 

yani yüksek duygusal zekaya sahip olmaları ile başarının elde edilebilmesini 

sağlamaktadırlar (Doğan 2007, Güney 2007). 

 

            Duygusal zeka, kendini ve diğer bireyleri anlamanın en iyi yolu olup, bireyin 

yaşamındaki başarısını belirleyen beceriler bütününü kapsamaktadır. Başarının anlamı 

sadece statü, kariyer veya zenginlik olmayıp aynı zamanda bireyin kendisini iyi 

hissetmesi, başkalarıyla iyi ilişkiler kurması ve yaşamından keyif alması gibi faktörleri 

de içermektedir (Doğan 2007). 
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2.2. DUYGUSAL EMEK  KAVRAMI VE YAKLAŞIMLARI 

 

            Duygusal emek kavramı ile ilgili literatür incelendiğinde; farklı yaklaşımlar 

doğrultusunda birçok tanımlamaların olduğu literatürde günümüze kadar gelen 4 temel 

yaklaşımdan söz edilmektedir. Bu yaklaşımlar; Hochschild (1983), Ashforth ve 

Humphrey (1993),  Morris ve Feldman (1996) ve Grandey (2000) yaklaşımları şeklinde 

belirtilmektedir. 

 

            Burada konuyla ilgili yapılan araştırmalar ve oluşturulan modeller ışığında, 

duygusal emek kavramının tanımı, oluşturulması, nedeni, gerekliliği, önemi, etkileyen 

etmenleri ve sonuçlarından bahsedilmektedir. Aşağıda öncellikle 1983 yılında “The 

Managed Heart” adlı kitabında ilk defa duygusal emek olgusunu kavramsallaştıran 

Hochschild’in yaklaşımı ele alınmaktadır. 

 

2.2.1. Hochschild Yaklaşımı (1983) 

 

            Hochschild (1983) duygusal emeği, gözlemlenebilen yüz ve beden hareketleriyle 

duyguların yönetimi olarak tanımlamakta ve duygusal emeğin  bir ücret karşılığı 

meydana geldiği ve bu yüzden bir değişim değeri olduğunu savunmaktadır.  

 

            Örgütler, duygusal davranış kurallarını uygun olan ve uygun olmayan 

davranışlar olarak tanımlarken; Hochschild (1983) duygusal emeği iki temel mekanizma 

olarak ele alıp incelemektedir. Bunlar, derinlemesine ve yüzeysel davranışlar olarak; 

yüzeysel davranış, beden dili ile ilişkilendirilerek bireyin sahte gülümsemesi, iç çekmesi 

ve omuz silkmesi gibi davranışlarda bulunması olarak belirtilirken; derinlemesine 

davranış ise bireyin iyi ya da kötü görünmek gibi bir çabası olmayıp doğal bir biçimde 

duygularını ifade etmesi şeklinde açıklanmaktadır. Yüzeysel davranışta, birey sadece 

davranışlarını değiştirerek gerçekte öyle hissetmediği halde hissediyormuş gibi 

davranmaktadır.  Derinlemesine davranışta ise, birey duygularını düzenleyerek o anda 

yansıtması gereken duyguyu gerçekten hissediyor hale gelmekte ve ona uygun davranış 

göstermektedir. Hochschild (1983), yüzeysel davranış gösteren çalışanların sürekli 
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hissetmediği duyguları sergiledikleri için belli bir süre sonra duygusal çelişki 

yaşayacaklarını ifade etmektedir (Hochschid 1983, Güney 2007, Seçer 2007). 

 

            Hochschild’in duygusal emek teorisine bir diğer katkısı ise duygusal emek 

gerektiren mesleklerin üç temel özelliği olduğunu belirtmektedir. Bunlardan birincisi, 

insanlarla yüz yüze ve sözlü olarak iletişimde bulunulması, ikincisi, müşterilerin 

duygularını etkilemek durumunda olunması, üçüncüsü ise örgütün çalışanlar üzerinde 

duygusal anlamda denetim sahibi olunmasıdır. Hochschild, bu özelliklere göre duygusal 

emek gerektiren altı meslek grubu olarak; sosyal çalışanlar, anaokulu  öğretmenleri, 

sağlık çalışanları, uçuş mürettebatları, yemek sektöründe çalışanları ve satış 

görevlilerini belirtmektedir. Hochschild, kategorize ettiği bu meslek grupları dışında 

kalan mesleklerin duygusal emek davranışına ihtiyacı olmadığını savunmaktadır. 

 

            Hochschild (1983), duygusal emek kavramı ve alt boyutlarını oluştururken 

hostesler ile derinlemesine görüşmeler ve gözlemler yapmış ve bu süreçte cinsiyet 

farkının önemini ortaya koymuştur. Yaptığı araştırmada; kadın hosteslerin, yolcuların 

bebekleriyle daha fazla ilgilendikleri veya yemek servisinde daha ön planda oldukları; 

erkek çalışanların ise yolcularla iletişimde daha isteksiz olduklarını belirtmiştir. 

Hochschild (1983) tarafından duygusal emek gerektiren mesleklerin büyük oranda 

kadınlar tarafından yapıldığı ve kadınların duygu yönetimi konusunda daha başarılı 

oldukları açıklanmaktadır. Duygusal emek kavramında cinsiyet farkının öne çıktığı bir 

diğer araştırma ise Taylor ve Tyler (2000)’in, bir havayolu şirketinin telefonla satış ve 

uçuş personelleri üzerinde yaptığı araştırmadır. Bu araştırmada yine yoğun biçimde 

duygusal emek gerektiren bu işlerin kadın çalışanlar tarafından daha başarılı yerine 

getirildiği ve bu yüzden firmaların eleman seçimi sırasında özellikle kadın çalışanları 

tercih ettikleri ortaya konulmuştur (Hochschild 1983, Seçer 2007, Köksel 2009). 

 

           Hochschild’in (1983) meydana getirdiği duygusal emek kavramı, alt boyutları ve 

etkileyen faktörleri ilerleyen zamanlarda daha fazla önem kazanarak literatürde yerini 

almıştır. 
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2.2.2.Ashforth ve Humphrey Yaklaşımı (1993) 

 

            Öne çıkan ikinci yaklaşım ise Ashforth ve Humphrey’in 1993 yılında 

oluşturduğu duygusal emek yaklaşımdır. Ashforth ve Humphrey (1993), duygusal 

emeği uygun davranışın gösterimi olarak tanımlamakta ve Hochschild’in duygusal 

emek kavramından farklı olarak davranış kurallarının altında yatan nedenleri araştırmak 

yerine gözlenebilen davranışlar üzerinde odaklanmaktadır.  Bu yaklaşımda, çalışanın 

gerçek duygularını yaşaması veya davranış kurallarına uymasının ancak direkt gözlem 

yolu ile belirleneceği savunulmaktadır. 

 

             Ashforth ve Humphrey (1993), hizmet sektöründe duygusal emeğin yerini dört 

faktör ile belirtmektedir. Bunlardan birincisi, çalışanın örgüt ile müşteri arasındaki 

bağlantıyı sağlayarak örgütü temsil etmesi, ikincisi, çalışan ile müşterinin bire bir, yüz 

yüze iletişime geçmesi, üçüncüsü, çalışan ile müşteri arasındaki ilişkinin dinamik ve 

değişken bir yapıya sahip olması, dördüncü ise, hizmet sektöründe sunulan hizmetin 

genellikle soyut kavramlardan meydana gelmesi nedeniyle müşterinin hizmet kalitesini 

ölçmesinin oldukça güç olmasıdır. Sonuçta, bu dört faktör işgören ve müşteri arasındaki 

ilişkileri, sunulan hizmetin kalitesini ve duygusal emek kavramının önemini 

vurgulamaktadır (Ashforth ve Humphrey 1993). 

 

            Ashforth ve Humphrey (1993), yüzeysel ve derinlemesine davranış kurallarına 

ek olarak  “samimi duygular” kavramını oluşturmuşlardır. Bu yaklaşıma göre, yüzeysel 

ve derinlemesine davranış gösteren çalışanların belirli bir süre sonra bu davranış şekline 

alışarak çaba sarf etmeyecekleri yani bu davranışın alışkanlık haline geleceğini 

belirterek bazı durumlarda çalışanın ne rol yapması ne de duygularını uyumlu hale 

getirmesine gerek kalmayacağı çünkü çalışanın da gerçek duygularını yaşayabileceği ve 

bunun “samimi davranış” olduğu açıklanmaktadır. Örneğin, hemşirenin yaralanmış bir 

çocuğu tedavi ederken ne yüzeysel ne de derinlemesine davranışta bulunması bunların 

yerine gerçek duygularıyla samimi davranış kuralını sergilemesi söz konusu 

olabilmektedir (Ashforth ve Humphrey 1993, Seçer 2007). 
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            Bu yaklaşımda, ayrıca duygusal emek kavramı ile sosyal kimlik teoremini bir 

arada kullanılarak çalışanın örgüt tarafından belirgin görev tanımlarının yapılması 

sonucu, belirlenen roller doğrultusunda örgütsel davranış kurallarını benimseyerek 

duygusal emeğin yol açacağı olumsuz etmenleri önlenip, bunun yanında olumlu 

sonuçların artmasına çalışılmaktadır. Ayrıca duygusal emeğin olumlu ve olumsuz 

sonuçlarından bahsedilerek, duygusal davranış kurallarına uymanın müşterilerin 

isteklerini önceden belirleme ve iletişimde çeşitliliğin sağlanması ve örgüt 

performansının artması gibi olumlu sonuçlar doğuracağı belirtilmektedir. Burada 

duygusal emeğin olumsuz sonuçlarıyla da karşılaşabileceği açıklanarak, duygusal 

çelişkinin yaşanması ile bireyin kendisini sahte davranışlar içerisinde bulması 

sonucunda, duygusal yabancılaşma, işten uzaklaşma ve öz saygının azalması gibi 

olumsuz duyguların meydana geleceği savunulmaktadır (Asforth ve Humphrey 1993, 

Öz 2007, Köksel 2009). 

 

            Ashforth ve Humphrey yaklaşımında bazı eksik ve anlaşılmayan kısımlar 

bulunmaktadır. Đlk olarak, duygusal emeğin gözlenebilen davranışlar olduğunu 

savunurlarken, bu davranışların nasıl ölçülebileceğini bir model üzerinden detaylı bir 

şekilde açıklamamışlardır. Sadece samimi davranışın gözlenebileceği konusu üzerinde 

durmuşlar fakat samimiyetin nasıl gözlenip anlaşılabileceği hakkında bir açıklama 

yapmamışlardır. Đkincisi ise duygusal emeğin üç boyutu (yüzeyel, derinlemesine ve 

samimi duyguların yansıtılması) ile ilişkilendirdikleri değişkenleri (görev etkinliği, öz 

saygı ve kendi kendini ifade etme) bir araştırma ile test etmemeleri iddia ettikleri 

sonuçların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda bir fikir vermemektedir. Bu 

durum ise diğer araştırmacıların bu yaklaşımı kendi araştırmalarında kullanmalarını 

güçleştirmektir (Öz 2007). 
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2.2.3.Morris ve Feldman Yaklaşımı (1996) 

 

            Duygusal emek konusunda geliştirilen üçüncü yaklaşım ise; Morris ve Feldman 

(1996) tarafından oluşturulmuş ve duygusal emek tanımı kişilerarası etkileşim sürecinde 

örgütün talep ettiği duyguları sergilemek için oluşturulan çaba, planlama ve kontrol 

olarak açıklanmıştır. Bu yaklaşımda, Asforth ve Humphrey (1993) yaklaşımının aksine 

bireyin her türlü davranış içinde çaba harcadığı düşünülerek, çalışanın hissettiği duygu 

ile örgüt tarafından istenilen davranış arasında uyum olduğu durumlarda bile duyguların 

ifade edildiği sırada belli bir ölçüde çabanın harcandığı savunulmaktadır (Morris ve 

Feldman 1996, Köksel 2009). 

 

            Morris ve Feldman duygusal emeği dört boyut olarak ele almaktadır. Bunlar; 

               . Duygusal davranışının gösterilişindeki sıklık, 
               . Gerekli davranış kurallarına gösterilen dikkat, 
               . Gösterilmesi gereken duyguların çeşitliliği, 
               . Duygusal çelişki şeklinde belirtilmiştir. 
 
            Duygusal davranışının gösterilişindeki sıklık, duygusal emeğin en önemli 

faktörlerinden biri olup, çalışanlar ne kadar çok müşteri ile iletişime geçerse o oranda 

örgüt kurallarını sergilemek zorunda kalmakta ve bu da birey için daha fazla duygusal 

emek ihtiyacı doğurmaktadır. 

 

            Gerekli davranış kurallarına gösterilen dikkat ise kendi içinde ikiye 

ayrılmaktadır. Bunlar, duygusal davranışın süresi ve yoğunluğu olup, çalışanın müşteri 

ile iletişimi kısa süreli ise örneğin sadece bir gülümseme veya basit bir teşekkürler 

söylemi sırasında duygusal emek daha az iken; iletişim süresi uzadığında gösterilen 

çaba ve yaşanan duygusal emek daha fazla olmaktadır. Davranış yoğunluğu ise 

duyguların sergilenmesi ile ilişkili olup müşteriye yansıtılması gereken duygular 

güçlendikçe çalışanın kendini daha iyi ifade etme zorunluluğu doğarak duygusal emek 

ihtiyacı ise artış göstermektedir.  

 

            Üçüncü boyut ise gösterilmesi gereken duyguların çeşitliliği olup çalışan, 

müşteriye ne kadar çok çeşitli duygu göstermek zorunda kalınırsa bir o kadar duygusal 
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emek gereksinimi artmaktadır. Yani hizmet çalışanının sergilemesi gereken duygu 

çeşitliliği arttıkça kendi duyguları üzerindeki kontrolü artmakta ve daha çok emek 

göstermek zorunda kalmaktadır.  

 

             Son faktör olan duygusal çelişki ise bireyin hissettiği duygu ile örgüt tarafından 

talep edilen tepkinin birbirinden farklı olması sonucundan yaşanılan durumdur. Kişiler 

arası iletişimde gerçek duyguların bastırılması ve örgütün isteği şekilde duyguların 

düzenlenmesi büyük bir beceriye sahip olmayı gerektirmektedir. Örneğin; hemşireler 

uzun dönem bakım verdikleri hastaları öldüğünde  ortaya çıkan gerçek ile sergilemek 

zorunda oldukları duyguları arasında çatışma yaşamamaları için, daha fazla kontrollü, 

yetenekli ve özenli davranış özelliklerine sahip olmaları gerekmektedir (Morris ve 

Feldman 1996, Öz 2007, Köksel 2009). 
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            Morris ve Feldman (1996), duygusal emek yaklaşımı aşağıdaki şekilde 

görüldüğü gibi bir model oluşturarak açıklamaktadır. 

 

Şekil 2-1: Morris ve Feldman (1996) Modeli 

 

 

 

            Morris ve Feldman (1996), duygusal emek modelini; öncelleri, boyutları ve 

sonuçlarıyla 3 bölümde tanımlamıştır. Đlk önceli olan duygusal davranış kurallarının 

açıklığı, duygusal davranış gösterimindeki sıklıkla doğru orantılı olup örgüt performansı 

açısından içerdiği önem ne kadar fazla ise bireyin örgüt tarafından belirlenen duygusal 

davranış kurallarına duyacağı gereksinimde aynı ölçüde fazla olmaktadır. Đkinci öncel 

ise denetim derecesi olup Morris ve Feldman’a göre denetim derecesi ile duygusal 

davranışın gösterimindeki sıklık olumlu ilişki göstermekte ve çalışanın duygularını 
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aktardığı sırada yöneticileri tarafından denetlenmesi, duygular üzerindeki kontrolü ve 

gösterilen çabayı arttırmaktadır. Modele göre  cinsiyet kavramı ise kadınların erkeklere 

göre duygusal davranış gösterimi sıklığının daha fazla olmasıdır.  Bir diğer öncel olan 

görev rutinliği, duygusal davranış gösterimindeki sıklıkla doğru orantılı olup, davranış 

kurallarına gösterilen dikkat ile ters ilişkilidir. Bunun iki nedeni bulunmaktadır. 

Birincisi, çalışanın müşteri ile etkileşimi rutin bir hal aldığında duygusal davranıştan 

daha çok hizmetin sunum hızı önem kazanmaktadır. Đkinci neden ise  Ashforth ve 

Humhrey (1995) tarafından açıklanan, bireyin yoğun duygu ifadesi standartlaşan 

prosedür işlemleri tarafından zarar görmesidir. Bir diğer öncel ise hizmet sunulan 

müşterinin gücüdür. Bu öncel, davranış kurallarına gösterilen dikkat ile doğru orantılı 

olup bireyin hizmet verdiği kişinin statüsüne göre duygularını değiştirebilmesini 

içermektedir. Ancak, hizmet sunulan bireyin gücü ile sergilenmesi gereken duyguların 

çeşitliliği ters ilişki göstermektedir. Çünkü hizmet sunulan bireyin gücü arttıkça iletişim 

sırasında verilen tepkiler çoğu zaman olumlu olduğu için duyguların çeşitliliği de 

azalmaktadır. Bununla birlikte bireye verilen görev çeşitliliği arttıkça sergilenmesi 

gereken duygu çeşitliliği de artmaktadır. Modele göre diğer önceller olan yüz yüze 

iletişim, olumsuz duygulanım/olumlu duygulanım kavramları, duygusal çelişki boyutu 

ile doğru ilişkili olup otonomi ile ters ilişki göstermektedir. Yani çalışanlar, müşteri ile 

yüz yüze iletişim halinde bulunduklarında duygularını daha çok kontrol altında 

tutmaktadırlar. Bunun sonucunda da hem sözlü hem de sözsüz iletişimi ve beden dilini 

düzenlenmek zorunda kalan  çalışanlar daha çok duygusal çelişki yaşamaktadır. 

Çalışanın olumsuz duygulanıma  sahip olması ise duygusal çelişki yaşama üzerinde 

etkili olup otonomi ile duygusal çelişki arasında ters ilişki olup örgütün talep ettiği 

davranış kurallarıyla bireyin mesleğindeki otonomi düzeyinin uyumlu olması yaşanan 

duygusal çelişkiyi azaltmaktadır (Morris ve Feldman 1996, Öz 2007, Köksel 2009). 

 

            Morris ve Feldman, duygusal emek modelini bir araştırma ile test ederek iki 

sonuçtan biri olan tükenmişliği, duygusal emeğin dört boyutu olan duygusal davranış 

gösterimindeki sıklık, davranış kurallarına gösterilen dikkat, duyguların çeşitliliği ve 

duygusal çelişki ile doğru orantılı bulup  ikinci sonuç olan iş doyumu ile duygusal 

çelişki arasında ise ters ilişki olduğunu savunmaktadır. Sonuç olarak duygusal emek 

boyutları arttıkça tükenmişliğin arttığı ve duygusal çelişki arttığında ise iş doyumunun 

azaldığını savunmaktadırlar (Morris ve Feldman 1996). 
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2.2.4.Grandey Yaklaşımı (2000) 

 

            Grandey (1999) yaklaşımında; duygusal emek çalışanların örgütün talep ettiği 

şekilde duygularını ayarlama sürecinde harcadıkları çaba olarak tanımlanmakta ve 

burada diğer üç yaklaşımı birleştirip yeni bir duygusal emek modeli oluşturulduğu 

görülmektedir. 

 

Şekil 2-2: Grandey (2000) Duygusal Emek Modeli 

 

 

 

            Grandey, duygusal emek modelinin öncellerini iki grupta ele almıştır. Bunlar, 

etkileşim beklentileri ve duygusal olaylar olarak adlandırılmıştır. Etkileşim beklentileri 

ise sıklık, süre, çeşitlilik ve davranış kurallarını içermektedir. Hochschild (1983) 
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yaklaşımında da duygusal emek gerektiren mesleklerin müşteri ile etkileşimi sırasında 

üç özellikten meydana geldiği açıklanmakta ve en önemlisinin çalışanın müşteri ile yüz 

yüze ve sözlü olarak iletişime geçmesi olduğu belirtilmektedir. Morris ve Feldman 

(1996) ise sıklık ve süre faktörlerini etkileşim beklentileri içinde inceleyerek Grandey 

(2000), bu faktörleri duygusal emek öncelleri olarak belirtmektedir. Bir diğer öncel 

grubu ise duygusal olaylar içerisinde olumlu ve olumsuz olaylardır. Modelde olumsuz 

olayların daha çok bireyin duygu düzenin bozulmasına ve stres yaşamasına yol açtığı 

açıklanmaktadır. Olayların kaynağı ise müşteriler, iş arkadaşı, patron ya da bireysel 

etkiler olabilmektedir. Ashforth ve Humphrey (1993)’in  çalışmasında yer alan bireysel 

ve örgütsel faktörler  Grandey  (2000) tarafından duygusal emek modelinde incelenerek  

bireysel faktörleri, cinsiyet, duyguları ifade etme, duygusal zeka ve duygulanım olarak 

ele alınmaktadır. Hochschild (1983) ‘in araştırmasında ise kadınların erkeklere göre 

daha fazla duygusal emek gösterdikleri ve duygusal emek gerektiren hizmet sektöründe 

daha başarılı oldukları açıklanmıştır. Grandey de (2000) bireysel faktörlerin alt boyutu 

olarak aynı görüşü desteklemektedir (Grandey 2000, Seçer 2007, Köksel 2009). 

 

            Modele göre bireylerin duygularını ifade etme, duygusal zeka ve duygulanım 

şekillerinin duygusal emek üzerinde etkileri belirtilmektedir. Bununla birlikte Morris ve 

Feldman (1996) otonominin duygusal uyumsuzluk ve tükenmişlikle ters orantılı, 

mesleki memnuniyet ile doğru ilişkili olduğunu belirtmektedir. Grandey (2000) ise 

otonomisi elinden alınan çalışanın olumsuz sonuçlarla karşılaşacağını, yönetici ve iş 

arkadaşının desteğini alan bireyin ise örgüt açısından olumlu sonuçlar elde edeceğini 

açıklamaktadır. Modelde uzun süreli sonuçlar iki ayrı bölümde incelenerek bunlar 

bireye ve örgüte etkileri olup bireye etkileri, tükenmişlik ve iş tatminidir. Tükenmişliğin 

işareti ise duygusal bıkkınlık, duyarsızlaşma ve bireysel başarının azalmasıdır. Morris 

ve Feldman (1996) yaklaşımında, duygusal çelişki ile iş tatmini arasında olumsuz ilişki 

olduğunu savunarak Adelmann (1995) ise bir garsonun müşterisine gerçek duygularıyla 

gülümsemesi ile gerçek olmayan yalancı bir tebessüm gösteren bir çalışandan daha fazla 

iş tamimine sahip olduğunu açıklamaktadır. Yaklaşımda örgüt etkileri, performans ve 

işten uzaklaşma eğilimi şeklinde görülmekte olup, performans, derinlemesine davranış 

ile doğru orantılı ve bireyin içtenlikle gerçek duygularını göstermesi performansını 

arttırıcı özelliğe sahip olmaktadır. Đşten uzaklaşma eğilimi, örgüt tarafından çalışandan 

üst seviyede duygu ayarı talep edildiğinde bireyin işten uzaklaşma eğilimi içinde 
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olacağını açıklamaktadır (Morris ve Feldman 1996, Grandey 2000, Öz 2007, Güngör 

2009). 

 

             Grandey (1999) doktora tezinde modeline ışık tutacak duygusal emek ve duygu 

ayarı kavramlarını bir arada kullanmaktadır. Gross’un (1998) duygu ayarı tanımını 

kullanarak bireysel etkiler tarafından hangi duyguların, ne zaman ve ne şekilde 

deneyimlendiğinin yansıtılması süreci olarak tanımlanmaktadır. Çalışmasında 168 

kişilik yönetici asistanla yaptığı derinlemesine görüşmeler ve gözlemler sonucunda 

tükenmişlik ile  yüzeysel davranış arasında olumlu ilişki bulunup yüzeysel davranış 

arttıkça tükenmişlikte artış göstermektedir. Đşten ayrılma niyeti arttıkça, duygusal emek 

davranışında da artış görülmektedir. Çünkü duygularını sürekli denetim altında tutmak 

zorunda olan çalışanın içinde bulunduğu ortamı değiştirme çabasının daha da artacağı 

belirtilmektir. Çalışmada yine kadın çalışanların erkeklere göre daha çok duygusal emek 

içinde bulundukları belirtilmektedir. Müşteriler ile iletişim konusunda ise, yüzeysel 

davranış sergileyen işgörenin müşteriler ile olumsuz ilişkiler içerisinde bulunması, 

derinlemesine davranışın ise olumlu ilişkilerinin yaratılmasına yardımcı olduğu ifade 

edilmektedir (Grandey 1999, Seçer 2007, Köksel 2009). 

 

            Bu bölümde oluşturulan duygusal emek kavramları, modelleri ve etkileyen 

etmenleri dört farklı araştırmacı tarafından incelenerek hizmet çalışanlarının müşterileri 

ile bire bir iletişimi sırasında yaşadıkları duyguların ifade edilme şekilleri incelenmiştir. 

Bir hizmet çalışanı olarak sağlık sektörünün en önemli meslekleri gruplarından birini 

oluşturan hemşirelerin kullandıkları duygusal emek davranışları, hizmetin kalitesi ve 

müşteri memnuniyeti açısından büyük önem taşımaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17

2.3. DUYGUSAL EMEK DAVRA
IŞI  ĐLE ĐLĐŞKĐLĐ KAVRAMLAR 

 

 2.3.1.Duygusal Emek Davranışı ve Đş Memnuniyeti 

 

            Çalışanların iş memnuniyetine gösterilen ilgi, ilk olarak yönetimde insan 

ilişkileri yaklaşımının önem kazanması ile ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımdan önce, 

klasik yönetim anlayışı içerisinde insan, sistem içerisinde var olan diğer mekanik 

unsurlardan farklı bir yere sahip değildi. Ancak insan ilişkileri ile gelişen neoklasik 

yönetim anlayışı içerisinde örgütsel verimlilik yine önemli olmakla birlikte, çalışanların 

iş memnuniyetinin sağlanması gerektiği ortaya çıkmıştır (Erol 2006, Koçel 2007). 

 

            1930’lu yıllarda yapılan yoğun araştırmalarla çalışanların işlerindeki 

mutluluğun, bireylerin verimliliğini etkilediği görüşünün ortaya atılması, iş 

memnuniyeti kavramına güncellik kazandırarak iş memnuniyeti kavramını, çalışanın 

işini ve iş çevresini değerlendirmesi yoluyla geliştirdiği duygusal tepki olarak 

tanımlamaktadır (Söylemez 2002, Erol 2006). 

 

             Đş memnuniyeti, işgörenlerin bedensel ve ruhsal sağlıklarının bununla birlikte 

duygularının bir belirtisidir. Đşgörenin işten elde ettiği maddi kazanç ile birlikte 

çalışmaktan zevk aldığı iş arkadaşları ve elde ettiği başarıların sağladığı mutluluk akla 

gelmektedir (Bingöl 2003, Yeşilyurt 2009). 

 

            Đş memnuniyeti hakkında yapılan birçok çalışma sonucu iş memnuniyetinin 

boyutları, iş memnuniyeti ya da iş memnuniyetsizliği yaratan faktörler tarafından 

oluşturulmaktadır. Bunlar bireysel, içsel, dışsal faktörler olarak bireysel faktörler, 

cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, içsel faktörler; ihtiyaçlar, değerler ve beklentiler ve dışsal 

faktörler ise işin kendisi, ücret, terfi olanakları, çalışma koşulları ve yöneticiler ile 

ilişkiler olarak belirtilmektedir (Tekin 2001, Bayındır 2004, Erol 2004, Erdoğan 2007). 

 

            Sağlık sistemi açısından ise, insana hizmet veren sağlık çalışanlarının iş 

memnuniyeti ya da memnuniyetsizliği örgüt verimi açısından oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Sağlık çalışanı olarak hemşirelerin iş memnuniyetini birçok faktör 

etkilemektedir. Bunlar; çevre, iş yükü, çalışma arkadaşlarıyla ilişkiler, kişisel faktörler, 
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ücret, profesyonellik, beceri ve yeteneğini kullanma, eğitim düzeyi, iş güvencesi, terfi 

olanağı, çalışma koşulları gibi etmenlerdir (Erol 2006). 

 

             Hemşirelerin iş memnuniyeti üzerine yapılan çalışmalarda, iş 

memnuniyetsizliğini oluşturan birçok iç ve dış etmenlerin bulunduğu belirtilerek, 

bunlar; hemşirelerin, sağlık kurumlarında sayıca az olması ve bunun sonucunda iş 

yükünün fazlalığı, ücret yetersizliği, kendileri ile ilgili kararlar alınırken yönetim 

tarafından fikirlerinin alınmaması, yataklı kurumların 24 saat hizmet veren kuruluşlar 

olup ve bu süre içinde hemşirelerin ihtiyacı olduğu sosyal sorunların (kreş, lojman) 

yaşandığı, hemşirelerin iyi bir hasta bakımı verebilmesi için ekip anlayışının 

kurumlarda bulunmamasıdır (Tekin 2001, Bayındır 2004). 

 

             Literatürde çalışma esnasında hissedilen duyguların iş memnuniyetinin 

duygusal öğesini oluşturan ham maddesi olduğu, duyguların iş memnuniyeti ile önemli 

ölçüde ilişkili ve olumlu, olumsuz duyguların iş memnuniyetini belirlemede önemli bir 

role sahip olduğu, duyguların iş memnuniyetinin unutulan bir parçası olduğu görüşü 

desteklenmiştir (Seçer 2003, Öz 2007). 

 

             Morris ve Feldman (1996) modelinde, duygusal emek kavramının iş 

memnuniyeti açısından önemini vurgulayarak, işgörenin gerçekte hissetmediği 

duygularının gösterimi (yüzeysel davranma) ile yaşadığı duygusal çelişkinin iş 

memnuniyeti ile ters orantılı olduğunu savunmaktadır (Morris Feldman 1996, Öz 2007, 

Köksel 2009). 

 

            Grandey (1999), bir üniversitenin 168 idari personeli üzerinde yapığı çalışmada 

yönetici ve iş arkadaşlarından destek görmenin stresi azaltıcı ve yüzeysel (bastırma ve 

rol yapma) davranış göstermenin iş memnuniyeti üzerindeki olumsuz etkisini hafifletici 

bir faktör olduğu sonucunu elde etmiştir (Grandey 1999, Köksel 2009). 

 

 

 

 



 

 

19

            Seçer (2003) araştırmasında, iş memnuniyeti düşük olan hemşirelerdeki 

duygusal emek kullanımının kişisel başarı ile hem daha güçlü bir ilişkiye sahip olduğu, 

hem de onu daha iyi açıkladığı belirlenmiştir. Bu durum iş memnuniyetsizliği yaşayan 

hemşirelerin bunu kişisel başarılarını arttırarak telafi etmeye çalıştıkları şeklinde 

açıklanmıştır. 

 

2.3.2.Duygusal Emek Davranışı ve Tükenmişlik 

 

            Örgütlerin, tükenmişlik kavramı ile ilgili bütünsel bir bilgiye sahip olması hem 

çalışanlar hem yöneticiler açısından tükenmişliğin olumsuz etkilerini ortadan 

kaldırmakta önemli bir basamak olup özellikle yöneticilerin, çalışanların yaşadığı 

tükenmişliği fark etmesi için gerekli olan düzenlemeleri uygulaması gerekmektedir (Bal 

2008). 

 

            Tükenmişlik kavramı ilk olarak 1974 yılında Herbert Freudenberger tarafından 

kavramsallaştırılarak ‘uzun süren yorgunluk, çaresiz ve ümitsiz duygular, işe, yaşama 

ve diğer insanlara yönelik olumsuz tutumlar içeren fiziksel, duygusal ve mental’ bir 

sendrom olarak tanımlanmaktadır (Kocabıyık 2008, Şahin 2008). 

 

            Tükenmişlik sendromu üç boyutta değerlendirilmektedir. Bunlar; duygusal 

tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıdır. Duygusal tükenme, bireyin iş yaşamında 

kendisine aşırı yüklenmesi ve tükenmişlik yaşama duygularıdır. Duyarsızlaşma ise 

işgörenin hizmet verdiği bireye karşı duygudan yoksun bir biçimde davranmasıdır. 

Kişisel başarı, üretkenlik, yeterlilik olarak tanımlanmaktadır. Bireyin tükenmişlik 

yaşadığını ortaya koyan belirtiler ise, motivasyon eksikliği, kişisel güvende azalma, 

değersizlik hissi, huzursuzluk, çaresizlik, tatminsizlik, çabuk öfkelenme, kronik 

yorgunluk, uyku bozukluğu, mide problemleri vb. yaşanan sorunlardır (Arı 2008, 

Kocabıyık 2008). 

 

            Sağlık çalışanlarının, iş yükü, fazla stres yaşama, duygusal destek verme 

zorunluluğu, sağlık hizmetlerindeki yetersizlik, otonomi azlığı, düşük ücret, rol 

belirsizliği ve terfi olanaklarının azlığı yaşaması nedeniyle duygusal tükenme açısından 

en riskli meslek gruplarından biridir. Sağlık çalışanı olarak hemşirelerin ise, hastalık, 
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acı çekme, ağrı, ölüm, yalnızlık, güçsüzlük gibi olumsuz durumlar karşısında hastaya 

bakım vermesi sonucunda hemşirelik mesleğinin insanla en çok iletişimde bulunan ve 

hastaların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tüm sorunları ile iç içe olması nedeniyle en 

çok tükenmişlik yaşama riski olan sağlık çalışanlarıdır (Bektaş 2007, Şahin 2008). 

 

            Kırıkkale Devlet hastanesinde 107 sağlık çalışanıyla yapılan araştırmada yaş, 

cinsiyet, eğitim durumu, meslekte çalışma süresi, çalışma sisteminin tükenmişlik 

düzeyini etkilemediği, medeni durum ve mesleği isteyerek seçmenin duygusal 

tükenmişliği, çocuk sayısının ise duyarsızlaşma düzeyini etkilediği saptanmıştır (Şahin 

2008). 

 

            Đstanbul ilinde 5 huzurevinde çalışan 100 hemşireyle yapılan çalışmada ise 

çalışma yılı az olan hemşirelerin, çalışmakta olduğu bölümden memnun olmayan, 

huzurevindeki çalışma yılı fazla olan ve vardiyalı çalışanların tükenmişlik düzeyi daha 

yüksek bulunmuştur (Bektaş 2007). 

 

            Tükenmişlik konusundaki araştırmaların bir çoğu özellikle sağlık, sosyal 

hizmetler ve öğretmenler gibi yardıma dayalı mesleklerde görev alan bireyler üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Duygu gösteriminin düzenlenmesi ve uygun duygunun 

gösterilmesine yönelik çabaların derecesine bağlı olarak, çalışanların benlik 

duygularının ve duygusal tepkilerinin olumsuz yönde etkilenebileceği ileri 

sürülmektedir. Buna göre, kişilerarası etkileşimin sıklığı ve yoğunluğu gibi duygusal 

olarak yoğun işlerde çalışanların, diğer mesleklere göre daha yüksek düzeyde 

tükenmişlik yaşayacağı belirtilmektedir (Seçer 2003, Güney 2007). 

 

            Grandey (1999) çalışmasında, gerçekte hissedilmeyen duyguların gösterimi (rol 

yapma ve bastırma) ile tükenmişlik arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu, yüzeysel 

davranan işgörenin duygusal tükenmişlik seviyelerinin arttığı belirlenmiştir. Morris ve 

Feldman (1996) modelinde, duygusal davranışın gösterilmesindeki sıklık, gerekli 

davranış kurallarına gösterilen dikkat, gösterilmesi gereken duyguların çeşitliliği ve 

yüzeysel davranış (rol yapma ve bastırma) gösterimi ile yaşanan duygusal çelişkinin 

tükenmişlikle doğru orantılı olduğu, yani duygusal emeğin bütün alt boyutlarındaki 

artışın tükenmişliği de artıracağı öne sürülmüştür. Hochschild (1983) yaklaşımında ise 
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sürekli hissetmediği duyguları hissediyormuş gibi yüzeysel davranış gösteren bireylerin 

duygusal çelişki yaşayacakları bunun sonucunda stres ve tükenmişlik gibi olumsuz 

sonuçlarla karşılaşılacağını belirtmektedir. 

 

            ABD’de yapılan bir araştırmada, işyerinde kadınların erkeklere göre insanlarla 

daha fazla iletişim halinde olmaları ve kadınların olumsuz duygularını daha sık bastırma 

ve tükenmişlik yaşama eğilimlerinin daha fazla olduğu açıklanmıştır (Köksel 2009). 

 

            Seçer (2003) çalışmasında hemşirelerin tükenmişlik kaynağı olarak duygusal 

emek davranışını inceleyerek, özel sektörde çalışan hemşirelerin kamu sektörüne göre 

daha az tükenme ve duyarsızlaşma yaşadıkları, literatürde duygusal emek kullanımının 

tükenmişliğe yol açarak kişisel başarıyı düşürdüğü düşünülürken, çalışmada ise tam 

tersi bir durum duygusal emek ile kişisel başarı arasında olumlu bir ilişki bulunmuştur. 

 

 

2.4.DUYGUSAL EMEK DAVRA
IŞI VE HEMŞĐRELĐK 

 

           Hizmet sektöründe verimliliği etkileyen faktörler incelendiğinde insan 

kaynağının uygunluğu öne çıkmaktadır. Bu sektörde ürünlerin çoğunlukla sayılması ve 

ölçülmesinin her zaman mümkün olmadığı ayrıca sunulan hizmet ile birey arasında 

etkileşimin son derece yüksek olması, sağlık hizmetinin verimi açısından insan 

kaynağının ne derece önemli olduğunu göstermektedir (Güney 2007). 

  

           Günümüz koşullarında hizmet sektöründe çalışanlar, aldıkları ücret karşılığında 

kendi duygularını kullanarak karşı tarafın duygularını yönlendirme görevini de yerine 

getirmek durumunda kalmaktadır. Duygusal emeğin çıkış noktasını da bu olgu 

oluşturmaktadır. Müşteriler ile birebir iletişim halinde olan çalışanların, duygu 

gösterimlerini örgüt tarafından belirlenen standartlara uygun hale getirmeleri ve bu 

süreçte harcadıkları çaba, duygusal emek olarak adlandırılmaktadır. Bir hizmet çalışanı 

olan hemşirelik mesleği hemşirelik kanuna göre, her ortamda bireyin, ailenin ve 

toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını 

belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde 



 

 

22

hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve 

yetkili sağlık olarak tanımlanmaktadır (Köksel 2009).  

 

            Hemşirelik mesleğinde uygulamalara etki eden ve onu yönlendiren dört temel 

kavram yer almaktadır. Bunlar, insan, toplum, sağlık ve hemşirelik olup, bu dört 

kavramın en önemlisi ise insandır. Çünkü sağlıklı veya hasta olsun, hemşirelik kavramı 

doğrudan “insan” ile ilgilidir. Çünkü insan biyopsikososyal ve kültürel bir varlık olarak  

onu biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel yönü ile bir bütün olarak ele almak 

gerekmektedir. Đnsanla uğraşan bir sağlık disiplini olan hemşirelik, birey ya da 

toplumların sağlık ve hastalıkla ilgili gereksinimlerini saptamak ve bu gereksinimler 

doğrultusunda hastaya iyi ve bilimsel bir bakım verebilmek için insanı biyolojik, 

psikolojik, sosyal ve kültürel yönleri ile bir bütün olarak ele alarak bilimsel bir 

yaklaşımda bulunmaktadır (Velioğlu 1999, Birol 2004). 

 

            Duygusal emeğin ilk araştırmacılarından biri olan Hochschild’in (1993) 

çalışmasında, uçuş görevlileri hakkında yaptığı duygusal emek çalışmasında hizmet 

çalışanı olarak hemşirelik mesleğinden de söz edilmektedir. Çünkü uçuş görevlileri ve 

hemşirelik alanında yapılan araştırmalar arasında benzerlikler ortaya çıkarak müşteri 

veya hasta karşısında sürekli pozitif, güvenilir olmak gibi duygular iki meslek için de 

geçerli olduğu savunulmaktadır. Özellikle hemşirelerin duygusal emeği, hastanelerde iç 

ve dış baskılara karşın hizmet üretmek zorunda kalmaları ve hasta, hasta yakınları, 

meslektaşları ile iletişim sırasında yoğun şekilde kullandıkları belirtilmektedir. 

Hochschild’in (1983) duygusal emek kavramı doğrultusunda Gray ve Smith (2008)’in 

çalışmasında katılımcı hemşireler tarafından duygusal emek, “sürekli bir iletişim”, “gün 

içinde, 24 saat, sürekli olarak ulaşabilinecek kişi olmak”, “hastalara güvende oldukları 

hissini vermek zorunda olmak” şeklinde tanımlanmıştır (Henderson 2001, Gray ve 

Smith 2008). 

 

            Hemşireler, çalıştıkları kurumda üzücü bir olay yaşadıklarında örneğin, terminal 

dönemdeki hasta bakımı, ağrı çeken veya kaybedilen hastanın olması durumunda, 

yaşadıkları duygusal uyumsuzluk hali, onların duygusal emeğe gereksinim duyduklarını 

göstermektedir. Ancak öğrenci ve klinikte çalışan hemşireler, çalıştıkları kurumda 

üzüntü veya heyecan vb. duygular yaşadıklarında düşüncelerini paylaşacak ve 
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tartışabilecek hiçbir ortam bulamamaktadırlar. Bu nedenle hemşirelik müfredat 

programlarına, öğrencilerin ve hastaların duygusal gereksinimlerini anlama konusunda 

bilgili ve donanımlı olmak için gereken özelliklerin kazandırılmasına yönelik içerikler 

konulmalıdır (Hunter ve Smith 2007, Mazhindu 2009). 

 

            Đngiltere’de ise işe alım ve meslekteki kalıcı sorunlara karşın, hemşirelerin her 

gün yaşadıkları çeşitli ve güç olaylar karşısında duygusal emek gösterdikleri 

açıklanmıştır. Londra’da yoğun bakım, psikiyatri ve çocuk onkolojisinde çalışan 16 

hemşire ile derinlemesine görüşmeler yapılarak duygusal emek kavramı araştırılmıştır. 

Çalışmada cinsiyet faktöründen söz edilerek hemşireliğin “kadın mesleği” olarak 

görülmesiyle, duygusal emek kavramı bayanların annelik rolüyle özdeşleştirilmiş  ve 

hemşireliğin hala kadın mesleği olarak akılda kalmasının nedeninin ise ilk hemşire olan 

Florence Nightingale ile ilişkilendirildiği açıklanmıştır. Araştırmada, katılımcılar 

tarafından duygusal emeğin hemşirelik mesleği içi zorunlu olduğu ve sağlık bakım 

hizmet kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğu savunulmaktadır (Gray ve Smith 2008). 

 

            Hemşirelik mesleğinin önem rol gerekliliklerinden biri olan duygusal emek 

kullanımında tükenmişliğin iş doyumu düzeyine göre nasıl değiştiği araştırıldığında ise,  

Manisa’da 159 hemşire ile yapılan çalışmada; hemşirelerin orta düzeyde bir duygusal 

emek kullanımının olduğu belirlenmiştir. Bugüne kadar duygusal emek kullanımının 

tükenmişliğe yol açarak kişisel başarıyı düşürdüğü düşünülürken, bu araştırmada ise 

bunun tam tersi bir durum çıkması ve iş doyumu düşük olan bireylerde duygusal emek 

kullanımı ile kişisel başarı arasındaki ilişkinin daha da güçlendiğinin bulunması ilginç 

bir sonuç olarak ifade edilmiştir. Ayrıca bu sonucun bundan sonraki araştırmalarla da 

desteklenmeye gereksinim olduğu açıklanmıştır (Seçer 2003). 

 

            Smith (1992)’in araştırmasında ise, duygusal emek kavramı öğrenci hemşirelere 

indirgenerek ileri düzeyde bilimsel çalışmaların yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. 

Kompleks hemşirelik bakımı ile hemşirelerin duygusal taleplerinin ilişkilendirilmesi 

gerektiği, duygusal emek kavramının sağlık politikaları içinde yer alması ve 

geliştirilmesi için, öncelikle en iyi biçimde hemşirelik uygulamaları ve müfredat 

programları içinde yer alması gerektiği belirtilmektedir (Gray ve Smith 2001). 
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3. GEREÇ VE YÖ
TEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Tipi 

 

            Araştırma, hemşirelerin duygusal emek davranışları ile bu davranışları etkileyen 

etmenler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla tanımlayıcı tasarımda 

gerçekleştirilmiştir. 

3.2. Araştırma Soruları 

            Hemşirelerin duygusal emek davranışı nasıldır? 

            Hemşirelerin kişisel durum değişkenleri ile duygusal emek davranışı puan 

ortalamaları arasında fark var mıdır? 

            Hemşirelerin mesleki durum değişkenleri ile duygusal emek davranışı puan 

ortalamaları arasında fark var mıdır?  

            Hemşirelerin iş memnuniyeti ve işten ayrılma niyeti ile duygusal emek davranışı 

arasında fark var mıdır? 

3.3. Evren-Örneklem 

 

            Araştırmanın evrenini Đstanbul ili Avrupa bölgesinde yer alan 100 ve üzeri yatak 

sayısına sahip hastanelerde görevli hemşireler oluştururken; örneklemi amaçlı örneklem 

yöntemiyle araştırmanın uygulamasına destek sağlayacağı ön görüşmelerle belirlenen 1 

ÜH, 2 SBH ve 3 ÖH olmak üzere toplam 6 hastanede görevli hemşireler oluşturmuştur. 

Aşağıda belirtilen formül (Şenocak 1998) doğrultusunda araştırmanın örneklem hacmi 

hesaplanmıştır. 

 

 n =   t2 σ2 / d2  =  (1.96 )2 (7)2  / (0.7)2  =  384.16       

 

            Hesaplama sonucunda belirlenen yaklaşık 400 hemşireye ulaşılmak üzere 

örneklemi oluşturan hastanelerde görevli 700 hemşire örnekleme alınmıştır. Bu 

hemşirelerin seçiminde; kuruma ve birime oryantasyonu tamamlanmış (6 ay üzeri 

çalışmış) olma, veri toplama aracını doldurmaya gönüllü olma ve bilgilendirilmiş onam 
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formunu doldurma esas alınmıştır. 700 hemşireye dağıtılan anket formundan 504 adedi 

eksiksiz olarak geri toplanabilmiş ve araştırmada geri dönüş oranı %72 olarak 

bulunmuştur. 

3.4. Veri Toplama Aracı  

 

            Araştırmada kullanılan veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır (Ek 1). 

Birinci bölümde; hemşirelerin kişisel değişkenleri (yaş, cinsiyet, eğitim durumu vb.), 

mesleki durum değişkenleri (çalışılan kurum, pozisyon, birim vb.) ve iş memnuniyeti, 

işten ayrılma niyeti, yaşanılan sağlık sorunları gibi duygusal emek davranışını etkilediği 

varsayılan 21 soru yer almıştır.  

 

             Đkinci bölümde ise; Öz (2007) tarafından, Grandey (1999), Bratheridge ve 

Lee’nin (1998) çalışmalarından Türkçeye uyarlanarak geçerlilik güvenirliği yapılan 

“Duygusal Emek Davranışları Ölçeği” (DEDÖ) kullanılmıştır. Bu ölçek 19 sorudan ve 

rol yapma, bastırma ve derinlemesine davranma alt boyutları olmak üzere 3 alt boyuttan 

oluşmaktadır. Rol yapma alt boyutu; yüzeysel emek davranışın alt boyutu olup 5 

maddeden oluşmaktadır. Bastırma alt boyutu da yüzeysel emek davranış alt boyutu olup 

4 maddeden meydana gelmektedir. Derinlemesine davranma alt boyutu ise 5 maddeden 

oluşmaktadır. Ölçeğin değerlendirilmesi 6’lı Likert tipi (1p-Hemen hemen hiçbir 

zaman, 6p-Hemen hemen her zaman) bir puanlamaya sahiptir. Ölçek uyarlama 

çalışması sonucunda ölçeğin Cronbach Alfa katsayıları; rol yapma=0.78, bastırma=0.77, 

derinlemesine davranma=0.68 şeklinde bulunmuştur.  

 

           Bu çalışmada ise ölçeğin madde toplam puan korelasyonlarının .33 ile .57 

arasında değiştiği ve Cronbach Alfa değerlerinin ise; rol yapma=0.70, bastırma=0.72, 

derinlemesine davranma=0.66 olduğu saptanmıştır. 

 

 

 

 



 

 

26

3.5. Verilerin Toplanması 

 

            Araştırmada öncellikle etik kurul onayı alınmış (Ek 2) ve daha sonrası 

kurumlardan gerekli izinler (Ek 3) alınmıştır. Đzin süreci tamamlandıktan sonra kurum 

başhemşireleri ile ön görüşmeler yapılarak yöneticilerin uygun gördükleri günlerde 

hastaneler ziyaret edilmiş ve araştırmaya gönüllü olan hemşirelere gerekli açıklamalar 

yapılarak veri toplama aracı elden dağıtılmıştır. Yaklaşık bir hafta sonra araştırmacı 

tarafından hastaneler tekrar ziyaret edilerek veri toplama aracı elden geri toplanmıştır. 

Araştırma verileri Ekim 2009-Şubat 2010 tarihleri arasında toplanmıştır. 

 

3.6. Verilerin Değerlendirilmesi  

 

            Veriler, araştırmacı tarafından bilgisayar ortamına aktarılarak, istatistik 

danışman desteğinde, yüzdelik, varyans, t testi, Tukey analizleri ile değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın bağımlı değişkeni, “Duygusal Emek Davranışları Ölçeği’nin” alt 

boyutlarından elde edilen puanlar iken; bağımsız değişkenleri, duygusal emek  

davranışını etkilediği varsayılan kişisel (eğitim durumu, yaş, medeni durum, çocuk 

durumu vb.), mesleki (kurum, pozisyon, birim, çalışma düzeni vb.) özellikler ile iş 

memnuniyeti, işten ayrılma niyeti ve yaşanılan sağlık sorunları gibi etmenler 

oluşturmaktadır. 

 

3.7. Araştırmanın Zorlukları ve Sınırlılıkları 

 

            Hemşirelerin iş yoğunluğu nedeniyle veri toplama aracını yeterince 

dolduramamaları sonucu belirlenen örneklem hacmine ulaşılamamıştır. 

            Ulusal yayında konunun sınırlı sayıda araştırılmış olması ve özellikle hemşirelik 

üzerinde ulusal düzeyde bir çalışmaya ulaşılmamış olması bulguların tartışılmasında 

sınırlılıklara neden olmuştur. 
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4. BULGULAR 

            Araştırmada elde edilen bulgular iki başlık altında sınıflandırılarak ele 

alınmıştır.  

             4.1.Kişisel ve mesleki durum değişkenleriyle ilgili bulgular 

       4.2.Araştırma sorularıyla ilgili bulgular 

 
 
4.1.Kişisel ve Mesleki Durum Değişkenleriyle Đlgili Bulgular 
 
 Tablo 4-1: Hemşirelerin Kişisel Özeliklerine Yönelik Bulguların Dağılımı (S=504)   
 

Değişken                               Grup                                                                         s                         % 

 Eğitim SML                                                                          
Ön Lisans 
Lisans 
Lisans Üstü 

            76 
           138            
           244 
            46 

           15.1 
           27.4 
           48.4 
            9.1 

   
Cinsiyet Kadın 

Erkek 
          463 
           41 

          91.9 
           8.1 

   
Medeni Durum Bekar           272   54.0 

Evli           232   46.0 
Çocuk Durumu Hayır  328   65.1 

Evet  176   34.9 
   
   

 Çocuk Bakımı                     Kreş                                                                            27                      15.1 
                                             Bakıcı                                                                         48                      27.4 
                                             Ebeveyn                                                                      85                      48.4 
                                             Diğer ( okul vb.)                                                         16                      ±9.1                

 

            Hemşirelerin kişisel durum değişkenleriyle ilgili bulgular incelendiğinde;  

%48.4’ünün lisans mezunu, %91.9’nun kadın, yaş ortalamasının 29.86±6.71, %54’ünün 

bekar ve %65.1’inin çocuğunun olmadığı, çocuğu olanların ise %29’nun ebeveynler 

tarafından bakıldığı  saptanmıştır (Tablo 4-1 ). 

 

 

 

 

 

 



 

 

28

 

 

Tablo 4-2: Hemşirelerin Mesleki Özelliklerine Yönelik Bulguların Dağılımı(S=504) 

Değişken                               Grup                                                                         s                         % 

Çalışılan Kurum ÜH 179 35.5 

SBH 182 36.1 

ÖH 143 28.4 
Pozisyon Servis Hemşireleri 395 78.4 

Yönetici Hemşireler 109 21.6 
Çalışılan Birim Dâhili 96 19.0 

Cerrahi 173 34.3 

Kadın-Doğum-Çocuk 103 20.4 

Acil Servis 71 14.1 

Diğer 61 12.1 
 Çalışma Düzeni Vardiyalı 367 72.8 

Sürekli Gündüz 137 27.2 
Haftalık Çalışma Saati 40 saat 168 33.3 

41-45 saat 146 29.0 

46-50 saat          128 25.4 

> 51 saat           62 12.3 
   

 Bakım Verilen Hasta   
Sayısı 

1-5 Hasta           92 18.3 

6-10 Hasta           96 19.0 

11-15 Hasta            92 18.3 
16-20 Hasta                                                                
21 Hasta ve üstü 

         100 
         124             

19.8 
24.6 

Kadro Durumu Kalıcı Kadro 259 51.4 

  Sözleşmeli 119 23.6 

Taşeron Firma 126 25.0 
Kuruma Başvurma Şekli Merkezi Atama 206 40.9 

Kendi Đsteğiyle Başvuru                                         
Diğer 

           241 
            57 

         47.8 
         11.3 

 Birime Görevlendirme 
Şekli 

Kendi Đsteğiyle Görevlendirilme  277 55.0 

 Kendi Đsteği Dışında Görevlendirilme  227          45.0 
 Mesleği Đsteyerek Seçme 
Durumu  

 Evet           326 64.7 

 Hayır            178          35.3 
   

 Tekrar Aynı Mesleği 
Seçip-Seçmeme Durumu 

 Evet  199          39.5 

 Hayır  305          60.5 

 

            Hemşirelerin mesleki özellikleriyle ilgili bulgular Tablo 4-2’de incelendiğinde; 

hemşirelerin %36.1’inin SBH’de, çalıştığı kurumsal deneyim ortalamasının 6.68±6.61 

olduğu,  %78.4’ünün servis hemşiresi olarak görev yaptığı, yönetici olan hemşirelerin 

ise yöneticilik deneyim süresi ortalamasının 5.40±7.13 olduğu,  %34.3’ünün cerrahi 

birimlerde ve %72.8’inin vardiyalı, %33.3’ünün haftalık 40 saat çalıştığı %24.6’sının 
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21 hastaya bakım verdiği, %51.4’ünün kalıcı kadroda bulunduğu ve %47.8’inin kendi 

isteğiyle çalıştığı kuruma başvurduğu, %55’inin de yine kendi isteğiyle çalıştığı birime 

görevlendirildiği, %64.7’sinin hemşirelik mesleğini isteyerek seçmesine karşın 

%60.5’inin bu mesleği tekrar seçmeyeceğini belirttiği saptanmıştır. 

 

Tablo 4-3: Hemşirelerin Đş Memnuniyeti ve Đşten Ayrılma 
iyeti ve 
edenlerine 

Yönelik Bulguların Dağılımı (S=504) 

Değişken                                                                                                             s                               % 

Đşinden Memnun Olma 
Durumu 

 

       Memnun Değilim        35    6.9 

       Az Memnunum      135    26.8 

       Memnunum      295    58.5 

       Çok Memnunum        39    7.7 
 Đşten Ayrılma Niyeti        Düşünmüyorum      223     44.2 
        Bazen Düşünüyorum      245    48.6 
        Düşünüyorum       36     7.2 
 Đşte Ayrılma Nedenleri *            Đş garantisinin olmaması                                                                                           40              7.9 

   
                                                     Ücret yetersizliği                         134 26.6 

   
                                                     Daha kolay ve rahat bir                    
                                                       işte çalışmayı isteme                                 

 115 22.8 

   
                                                     Kariyer (terfi)  olanağı fazla 
                                                       olan bir işte çalışma isteği 

 112 22.2 

   
                                                     Çalışma arkadaşlarıyla  
                                                      ilişkilerin kötü olması 

  24 4.8 

   
                                                     Yöneticilerle ilişkilerin   
                                                            kötü olması 

  43 8.5 

   
                                                     Çalıştığım yerdeki fiziksel  
                                                      şartların kötü olması             

 
  

 66 13.1 

   
                                                     Kurumdaki kötü iletişim             50 9.9 

   
                                                     Yapılan işi sevmeme                     17 3.4 

   
                                                     Kurumdaki soysal 
                                                       olanakların  az olması 

  71 14.1 

   
                                                     Đş tanımının olmaması                 50 9.9 

   
                                                    Diğer (emeklilik, eş durumu)                                       55 10.9 

   

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
 

            Tablo 4-3’te hemşirelerin memnuniyeti ve işten ayrılma niyetiyle ilgili bulgular 

ele alındığında; %58.5’inin işinden memnun olduğu, %7.7’sinin çok memnun olduğu ve 
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toplamda %33.7’sinin işinden memnun olduğu saptanırken; işten ayrılma niyeti 

sorgulandığında,  %44.2’sinin işinden ayrılmayı düşünmediği, %55.8’nin ise işten 

ayrılmayı düşündüğü belirlenmiştir. Đşten ayrılma nedenleri incelendiğinde ise; ücret 

yetersizliği (%26.6), daha kolay ve rahat bir işte çalışma isteği (%22.8), kariyer olanağı 

fazla olan bir işte çalışma isteği (%22.2), kurumdaki sosyal olanakların yetersiz olması 

(%14.1), diğer (emeklilik, eş durumu vb) (%10.9), iş tanımının olmaması ve kurumdaki 

kötü iletişim (%9.9), yöneticilerle ilişkilerin kötü olması (%8.5), iş garantisinin 

olmaması (%7.9), çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerin kötü olması (%4.8) ve yaptığı işi 

sevmeme (3.4) gibi etmenlerin etkili olduğu belirlenmiştir. 

 

Tablo 4-4: Hemşirelerin Çalıştıkları Birimde Yaşadıkları Sağlık Sorunlarına 

Yönelik Bulguların Dağılımı (S=504) 

 Yaşanılan Sağlık Sorunları*     s % 
    Stres   360 71.4 

   
    Mide şikâyetleri   184 36.5 

   
    Uykusuzluk   230 45.6 

   
    Aşırı yorgunluk   295 58.5 

   
    Sık sık başı ağrısı yaşama  174 34.5 

   
    Sinirlilik   158 31.3 

   
    Diğer (varis, bel ağrısı vb)   50  9.9 

   
*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
 
 
            Hemşirelerin çalıştıkları birimde yaşadıkları sağlık sorunları Tablo 4- 4’te ele 

alındığında; hemşirelerin sıklıkla stres (%71.4), aşırı yorgunluk (%58.5), uykusuzluk 

(%45.6), mide şikayeti (%36.5), sık sık baş ağrısı (34.5) ve sinirlilik (%31.3) gibi 

şikayetlerinin olduğu belirlenmiştir. 
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4.2. Araştırma Sorularıyla Đlgili Bulgular 
 

Tablo 4-5: Hemşirelerin DEDÖ Alt  Boyut Puan Ortalamalarının Dağılımı  
(S=504) 
 
Boyut  X                     Ss 

Rol Yapma  18,05 
 

4,216 
 

Bastırma  11,71 
 

3,890 
 

Derinlemesine  
Davranma 

 20,49 
 

                3,979 
 

 
            Hemşirelerin DEDÖ alt boyut puan ortalamaları Tablo 4-5’te incelendiğinde, en 

yüksek derinlemesine davranma alt boyutunda (20.49±3.9), ikinci olarak rol yapma alt 

boyutu (18.05±4.2) ve en düşük ise bastırma alt boyutundan (11.71±3.8) puan aldıkları 

saptanmıştır. 

 
 
Tablo 4-6: Hemşirelerin Eğitim Düzeyleri ile DEDÖ Alt Boyut Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=504)       
                                                                                    

Boyut  Grup                 s X Ss F p 
Đleri analiz Tukey 
HSD 

Rol Yapma SML(a)  76 18,34 4,374 0,980 0,402  
 On Lisans(b) 138 17,54 4,510   
 Lisans(c) 244 18,19 3,991   
 Lisans Ustu(d) 46 18,37 4,208   
Bastırma SML(a) 76 12,84 4,451 4,501 0,004**     b<a 
 On Lisans(b) 138 10,87 3,586   
 Lisans(c) 244 11,77 3,836   
 Lisans Ustu(d) 46 12,02 3,612   
Derinlemesin
e Davranma 

SML(a) 76 20,36 4,632 2,007 0,112  
On Lisans(b) 138 21,06 3,686   

 Lisans(c) 244 20,11 3,991   
 Lisans Ustu(d) 46 21,02 3,422   
*p<0.05 
**p<0.01 
***p<0.001 
 

            Tablo 4-6’da hemşirelerin eğitim düzeyleri ile DEDÖ alt boyut puan 

ortalamaları tek yönlü ANOVA testi ile karşılaştırıldığında; “Bastırma” alt boyutunda 

(F=4.501, P<0.01) istatistiki açıdan anlamlı derecede bir fark belirlenirken; diğer alt 

boyutlarda istatistiki açıdan anlamlı derecede farkların olmadığı saptanmıştır (p>0.05). 

“Bastırma” boyutunda istatistiki açıdan anlamlı farkların hangi eğitim grubundan 
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kaynaklandığını belirlemek için yapılan Tukey HSD çoklu karşılaştırma testinin 

bulgularına göre, SML mezunlarının, Ön lisans mezunlarından istatistiki açıdan anlamlı 

derecede yüksek puan aldığı ve en düşük puanın ön lisanslılara ait olduğu bulunmuştur. 

 
 
Tablo 4-7: Hemşirelerin Cinsiyet Durumu ile DEDÖ Alt Boyut Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=504) 
 
Boyut Cinsiyet s X Ss X Sıra Sıra ∑ z p 
Rol Yapma Erkek 41 19,54 5,225 299,78 12291,00 2,176 0,030* 

Kadın 463 17,92 4,096 248,31 114969,00   
Bastırma Erkek 41 13,37 5,205 302,74 12412,50 2,313 0,021* 

Kadın 463 11,56 3,723 248,05 114847,50   
Derinlemesi
ne 
Davranma 

Erkek 41 20,34 4,710 248,79 10200,50 0,171 0,865 
Kadın 463 20,50 3,913 252,83 117059,50   

*p<0.05 
**p<0.01 
***p<0.001 
 

           Tablo 4-7’de hemşirelerin cinsiyet durumları ile DEDÖ alt boyut puan 

ortalamaları arasındaki ilişki Mann-Whitney U testi ile incelediğinde; “Rol Yapma” alt 

boyutunda erkeklerin kadınlardan istatistiki açıdan anlamlı düzeyde yüksek puan aldığı 

(U=7553.00, p<0.05); benzer şekilde “Bastırma” boyutunda da erkeklerin kadınlardan 

istatistiki açıdan anlamlı düzeyde yüksek puan aldığı belirlenmiştir (U=7431.50, 

p<0.05). “Derinlemesine Davranma” boyutunda ise kadınlar ile erkekler arasında 

istatistiki açıdan anlamlı derecede bir fark bulunmamıştır (p>0.0.5). 
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Tablo 4-8: Hemşirelerin Yaş Ortalamaları ile DEDÖ Alt Boyut Puan Ortalamaları 
Arasındaki Đlişki (S=504) 
 
            Yaş 

Boyut       r           p  

Rol Yapma   -0,135       0,002*  

Bastırma   -0,155       0,000**  
Derinlemesine 
Davranma 

   0,098       0,027*  

*p<0.05 
**p<0.01 
***p<0.001 

 
            Hemşirelerin yaş ortalamaları ile DEDÖ alt boyut puan ortalamaları Pearson 

korelasyon analiziyle incelendiğinde; yaş bağımsız değişkeni ile “Rol Yapma” boyutu 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve negatif düşük bir korelasyonun (r = - 0.14, 

p<0.01) olduğu ve yaş arttıkça “Rol Yapma” alt boyut puanının azaldığı ve benzer 

şekilde “Bastırma” alt boyutu karşılaştırmasında da istatistiksel açıdan anlamlı ve 

negatif düşük bir korelasyonun olduğu (r = - 0.16, p<0.001) ve yaş arttıkça “Bastırma” 

alt boyut puanının azaldığı; yaş ile “Derinlemesine Davranma” alt boyutu arasında ise 

istatistiksel açıdan anlamlı pozitif düşük bir korelasyonun olduğu (r = 0.10, p<0.05) 

yani yaş arttıkça “Derinlemesine Davranma” alt boyut puanının arttığı belirlenmiştir 

(Tablo 4-8). 

 
 
Tablo 4-9: Hemşirelerin Medeni Durumu ile DEDÖ Alt Boyut Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=504) 
 
Boyut Medeni Durum s X  Ss        t     p 
Rol Yapma Evli 232 17,85    4,320         -0,965  0,335 

Bekâr 272 18,22    4,126    
Bastırma Evli 232 11,21    3,885         -2,679  0,008** 

Bekâr 272 12,13   3,850    
Derinlemesin
e Davranma 

Evli 232 20,95   4,287        2,432  0,015 
Bekâr 272 20,09   3,658    

*p<0.05 
**p<0.01 
***p<0.001 
 
            Tablo 4-9’da hemşirelerin medeni durumu ile DEDÖ alt boyut puan 

ortalamalarının karşılaştırılması ele alındığında; “Bastırma” alt boyutunda bekar 

hemşirelerin evli hemşirelerden (t = -2,679) istatistiki açıdan anlamlı fark yaratacak 

derecede (p<0.01) daha yüksek puan aldığı belirlenirken; “Derinlemesine Davranma” 
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alt boyutlarında da benzer şekilde evli ve bekar hemşireler arasında istatistiki açıdan 

anlamlı düzeyde (p<0.05) bir farkın olduğu ve evlilerin puanının daha yüksek 

bulunduğu görülürken; “Rol Yapma” alt boyutunda yapılan karşılaştırmada istatistiksel 

açıdan farkın olmadığı (p>0.05) belirlenmiştir. 

 
Tablo 4-10: Hemşirelerin Çocuk Sahibi Olma Durumu ile DEDÖ Alt Boyut Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=504) 
 
Boyut Çocuk Durumu s X Ss  t      p 
Rol Yapma    Evet 176 17,84 4,473   -0,814   0,416 

  Hayır 328 18,16 4,074    
Bastırma   Evet 176 10,93 3,846   -3,307  0,001*** 

  Hayır 328 12,12 3,855    
Derinlemesin
e  Davranma 

   Evet 176 21,22 4,167   3,056  0,002** 
   Hayır 328 20,09 3,823    

*p<0.05 
**p<0.01 
***p<0.001 
 

            Hemşirelerin çocuk sahibi olma durumu ile DEDÖ alt boyut puan ortalamaları 

incelendiğinde; “Bastırma” alt boyutunda çocuk sahibi olmayan hemşirelerin, çocuk 

sahibi olanlardan (t=-3,307, p<0,001) istatistiki açıdan çok ileri derecede anlamlı fark 

yaratacak şekilde Tablo 4-10’da daha yüksek puan aldığı; “Derinlemesine Davranma” 

alt boyutunda ise çocuk sahibi olan hemşirelerin olmayanlara göre (t=3,056, p<0,01) 

istatistiki açıdan anlamlı derecede daha yüksek puan aldığı saptanmıştır. “Rol Yapma” 

boyutunda çocuk sahibi olan ve olmayan hemşireler arasında istatistiki açıdan anlamlı 

bir fark olmadığı (p>0.05) belirlenmiştir.  

            Hemşirelerin çocuklarına bakan kişilerle yapılan istatiksel karşılaştırmada ise; 

DEDÖ alt boyutlarının hiçbirinde istatiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır 

(p>0.05). 
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Tablo 4-11: Hemşirelerin Çalıştığı Kurumlar ile DEDÖ Alt Boyut Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=504)    
                                                                           
                                                                                                                                                                                                                            

Boyut  Grup s X Ss F        p                 

Đleri 
analiz 
Tukey 
HSD 

Rol Yapma    UH(a)       179 17,45 4,306 6,593 0,001*** 
  b<c 

 
 

  SBH(b)       182 17,82 3,865   
 OH(c)       143 19,09 4,367 

  

Bastırma UH(a) 179 10,82 3,631 11,032 0,000***    b<a<c 
 SBH(b)  182 11,70 3,687   
 OH(c) 143 12,83 4,181   
Derinlemesin
e Davranma 

 ÜH(a) 179 20,86 3,832 1,562    0,211  
 SBH(b)  182 20,12 4,213   

  ÖH(c)  143 20,49 3,834   
*p<0.05 
**p<0.01 
***p≤0.001 
 
            Hemşirelerin çalıştıkları kurum bağımsız değişkeni ile DEDÖ alt boyut puan 

ortalamaları Tablo 4-11’de karşılaştırıldığında; “Rol Yapma” alt boyutunda (F=6.59, 

p≤0.001) ve “Bastırma” alt boyutunda (F=11.03, p≤0.001) istatistikî açıdan ileri 

derecede anlamlı farkların olduğu belirlenirken; “Derinlemesine Davranma” alt 

boyutunda ise, çalışılan kurumlar arasında istatistikî açıdan anlamlı derecede bir fark 

görülmediği (p>0.05) saptanmıştır. “Rol Yapma ve Bastırma” alt boyutları ile çalışılan 

kurumlar arasında görülen istatistiki açıdan anlamlı farkların hangi hastane grubundan 

kaynaklandığının belirlenmesine yönelik olarak yapılan Tukey HSD çoklu karşılaştırma 

testi bulgularına göre; “Rol Yapma ve Bastırma” alt boyutlarında ÖH, ÜH ve 

SBH’lerinde  istatistiki açıdan anlamlı derecede yüksek puan aldığı saptanmıştır. 
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Tablo 4-12: Hemşirelerin Kurumsal Deneyim Ortalamaları ile DEDÖ Alt Boyut 
Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=504) 
 

     
Kurumsal Deneyim 
Süresi 

Boyut           r     p 

Rol Yapma     -0,145 0,001*** 

Bastırma    -0,151 0,001*** 
Derinlemesine 
Davranma 

     0,110  0,013* 

*p<0.05 
**p<0.01 
***p≤0.001 
 
            Hemşirelerin kurumsal deneyim süresi ile DEDÖ alt boyut puan ortalamaları 

Pearson Korelasyon analiziyle incelendiğinde; “Rol Yapma” boyutu ile kumsal deneyim 

ortalamaları arasında istatistiksel açıdan çok ileri derecede anlamlı, negatif düşük bir 

korelasyonun (r= -0.145, p≤0.001) olduğu ve kurumsal deneyim arttıkça “Rol Yapma” 

boyut puanının azaldığı; kurumsal deneyim süresi ile “Bastırma” alt boyutu arasında da 

benzer şekilde istatistiksel açıdan çok ileri derecede anlamlı, negatif düşük bir 

korelasyonun olduğu (r= -0.151, p≤0.001) ve kurumsal deneyim arttıkça “Bastırma” 

boyut puanının azaldığı; kurumsal deneyim süresi ile “Derinlemesine Davranma” alt 

boyutu arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı, pozitif düşük bir korelasyonun (r=0.110, 

p<0.05) olduğu ve kurumsal deneyim arttıkça “Derinlemesine Davranma” alt boyut 

puanının arttığı belirlenmiştir (Tablo 4-12). 
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Tablo 4-13: Hemşirelerin Çalıştıkları Pozisyonlar ile DEDÖ Alt Boyut Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=504) 
Boyut          Pozisyon s X Ss t       p 
Rol Yapma Servis Hemşireleri 395 18,28 4,207 2,382    0,018* 

Yönetici Hemşireler 109 17,20 4,158   
Bastırma Servis Hemşireleri 395 11,84 3,870 1,504    0,133 

Yönetici Hemşireler 109 11,21 3,940   
Derinlemesin
e Davranma 

 Servis Hemşireleri 395 20,24 3,971 -2,731 0,007** 

Yönetici Hemşireler 109 21,40 3,890   
*p<0.05 
**p<0.01 
***p<0.001 
 
            Hemşirelerin DEDÖ alt boyutlar puanları ile çalıştıkları pozisyonlar 

karşılaştırıldığında (Tablo 4-13); “Rol Yapma” boyutunda servis hemşirelerin yönetici 

hemşirelerden (t=2.38, p<0.05) daha yüksek, “Derinlemesine Davranma” boyutunda ise 

yönetici hemşirelerin, servis hemşirelerinden (t=-2.73, p<0.01) istatistikî açıdan anlamlı 

derecede daha yüksek puan aldığı belirlenmiştir. Bastırma boyutunda ise servis 

hemşireleri ile yönetici hemşireler arasında istatistikî açıdan anlamlı derecede bir fark 

görülmediği (p>0.0.5) saptanmıştır. 

 

Tablo 4-14: Yönetici Hemşirelerin Yönetimdeki Deneyim Süreleri ile DEDÖ Alt 
Boyut Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=504) 
 

     
Yöneticilik Deneyim 
Süresi 

Boyut           r     p 

Rol Yapma     -0,209 0,029* 

Bastırma    -0,196 0,041* 
Derinlemesine 
Davranma 

     0,160  0,96 

*p<0.05 
**p<0.01 
***p≤0.001 

 
             Tablo 4-14’de yönetici hemşirelerin yönetimdeki deneyim süreleri ile DEDÖ alt 

boyut puan ortalamaları karşılaştırıldığında; “Rol Yapma” alt boyutunda istatiksel  

açıdan anlamlı negatif  bir korelasyonun ( r= -0.20, p<0.05) yani yöneticilik deneyim 

süresi arttıkça “Rol Yapma” boyutu puanının azaldığı belirlenirken; “Bastırma” 

boyutunda da  istatiksel açıdan anlamlı negatif korelasyonun ( r=-0.19, p<0.05) olduğu 

ve  yöneticilik deneyim süresi arttıkça “Bastırma” alt boyutu puanının azaldığı; 

“Derinlemesine Davranma” boyutunda ise istatiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı 

(p>0.05)  belirlenmiştir. 
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Tablo 4-15: Hemşirelerin Çalıştığı Birim ile DEDÖ Alt Boyut Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=504) 
 
Boyut  Grup s X Ss F p 
Rol Yapma Dâhili 96 18,22 4,811 1,088 0,362 
 Cerrahi 173 17,60 4,017   
 Kadın-Doğum-Çocuk 103 18,45 4,322   
 Acil Servis 71 17,86 3,925   
 Diğer 61 18,62 3,887   
Bastırma Dâhili 96 12,28 4,085 1,768 0,134 
 Cerrahi 173 11,22 3,877   
 Kadın-Doğum-Çocuk 103 11,65 3,580   
 Acil Servis 71 12,37 4,158   
 Diğer 61 11,51 3,686   
Derinlemesin
e Davranma 

Dâhili 96 20,84 4,166 0,681 0,605 
Cerrahi 173 20,47 4,101   

 Kadın-Doğum-Çocuk 103 20,69 3,832   
 Acil Servis 71 19,89 3,871   
 Diğer 61 20,34 3,723   
*p<0.05 
**p<0.01 
***p<0.001 

 

            Tablo 4-15’de DEDÖ alt boyut puanları hemşirelerin çalıştığı birimler ile 

karşılaştırıldığında; Dahiliye, Cerrahi, Kadın-Doğum-Çocuk ve Acil servis grupları 

arasında bir fark bulunup bulunmadığı tek yönlü ANOVA testi ile analiz edildiğinde; 

hiçbir alt boyut ile gruplar arasında istatistikî açıdan anlamlı derecede farkların olmadığı 

(p>0.05) saptanmıştır. 

 
Tablo 4-16: Hemşirelerin Çalışma Düzeni ile DEDÖ Alt Boyut Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırması (S=504) 
 
Boyut Çalışma Düzeni s X Ss t      p 
Rol Yapma  Vardiyalı 367 18,06 4,156 0,090 0,928 

 Sürekli Gündüz 137 18,02 4,388   
Bastırma    Vardiyalı 367 11,59 3,876 -1,113 0,266 

  Sürekli Gündüz 137 12,02 3,923   
Derinlemesin
e  Davranma 

  Vardiyalı 367 20,18 3,971 -2,867 0,004** 
  Sürekli Gündüz 137 21,31 3,897   

*p<0.05 
**p<0.01 
***p<0.001 
 
            Tablo 4-16’da hemşirelerin çalışma düzeni ile DEDÖ alt boyut puan 

ortalamaları incelediğinde; “Derinlemesine Davranma” alt boyutunda sürekli gündüz 

çalışan hemşirelerin vardiyalı çalışan hemşirelerden (t =-2.867, p<0.01) istatistiki 

açıdan anlamlı derecede daha yüksek puan aldığı, “Rol Yapma” ve “Bastırma” alt 
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boyutlarında ise sürekli gündüz çalışan hemşireler ile vardiyalı çalışan hemşireler 

arasında istatistiki açıdan anlamlı derecede bir farklılığın olmadığı (p>0.05) 

saptanmıştır. 

 

Tablo 4-17: Hemşirelerin Haftalık Çalışma Saatleri ile DEDÖ Alt Boyut Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=504)        
                                                                                                                                         

Boyut  Grup s X Ss F     p 
Đleri analiz 
Tukey HSD 

Rol Yapma 40 saat(a) 168 17,36 4,394 3,759 0,011*    a<c 
   a<d  41-45 saat(b) 146 17,86 3,782   

 46-50 saat(c) 128 18,70 4,075   
 > 51 saat(d) 62 19,02 4,682   
Bastırma 40 saat(a) 168 10,94 3,744 5,669 0,001***    a<e 

   b<e  41-45 saat(b) 146 11,68 3,816   
 46-50 saat(c) 128 12,01 3,734   
 > 51 saat(d) 62 13,21 4,316   
Derinlemesin
e Davranma 

40 saat(a) 168 20,90 3,978 1,092   0,352  
41-45 saat(b) 146 20,47 3,993   

 46-50 saat(c) 128 20,13 4,020   
 > 51 saat(d) 62 20,15 3,849   
*p<0.05 
**p<0.01 
***p≤0.001 
 
            Hemşirelerin haftalık çalışma saatleri ile DEDÖ alt boyut puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında; “Rol Yapma” (F=3.75, p<0.05) ve “Bastırma” alt boyutları (F=5.66, 

p≤0.001) ile haftalık çalışma saatleri arasında istatistiki açıdan anlamlı derecede farklar 

saptanmış ancak “Derinlemesine Davranma” alt boyutunda istatistiki açıdan anlamlı bir 

fark belirlenmemiştir (p>0.05). Hemşirelerin haftalık çalışma saatleri ile “Rol Yapma” 

ve “Bastırma” alt boyutları arasında görülen anlamlı farkların hangi çalışma saatleri 

grubundan kaynaklandığının belirlenmesine yönelik olarak yapılan Tukey HSD çoklu 

karşılaştırma testi bulgularına göre; “Rol Yapma” alt boyutunda haftalık 46-50 saat 

çalışan hemşirelerin, haftalık 40 saat çalışan hemşirelerden, haftalık 51 saat çalışan 

hemşirelerin ise, haftalık 40 saat çalışan hemşirelerden istatistiki açıdan anlamlı 

derecede yüksek puan aldığı, “Bastırma” alt boyutunda ise haftada 51 saat çalışan 

hemşirelerin, haftalık 40 saat ve 41-45 saat çalışan hemşirelerden istatistiki açıdan 

anlamlı derecede yüksek puan aldıkları belirlenmiştir (Tablo 4-17). 
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Tablo 4-18: Hemşirelerin Bakım Verdiği Hasta Sayısı ile DEDÖ Alt Boyut Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=504)    
                                                                                                                                            

Boyut  Grup s X Ss F      p 
  Đleri analiz 

Tukey 
HSD 

Rol Yapma 1-5 Hasta(a) 92 18,28 4,034 0,771   0,544   
 6-10 Hasta(b) 96 17,94 4,618   
 11-15 Hasta(c) 92 18,43 4,039   
 16-20 Hasta(d) 100 18,22 4,174   
 21 Hasta ve Ustu(e) 124 17,54 4,201   
Bastırma 1-5 Hasta(a) 92 12,47 4,104 3,864 0,004**       b< a 

     b< e  6-10 Hasta(b) 96 10,43 3,430   
 11-15 Hasta(c) 92 11,62 3,913   
 16-20 Hasta(d) 100 11,90 3,509   
 21 Hasta ve Ustu(e) 124 12,04 4,150   
Derinlemesin
e Davranma 

1-5 Hasta(a) 92 20,80 3,487 0,293    0,883   
6-10 Hasta(b) 96 20,32 4,136   

 11-15 Hasta(c) 92 20,52 3,926   
 16-20 Hasta(d) 100 20,24 4,231   
 21 Hasta ve Ustu(e) 124 20,56 4,071   
*p<0.05 
**p<0.01 
***p<0.001 
 
            Hemşirelerin bakım verdiği hasta sayısı ile DEDÖ alt boyut puan ortalamaları 

Tablo 4-18’de incelediğinde; “Bastırma” alt boyutunda (F=3.86, p<0.01) istatistiki 

açıdan ileri derecede anlamlı bir fark olduğu, “Rol Yapma” ve “Derinlemesine 

Davranma” alt boyutlarında ise istatistiksel bir fark görülmediği belirlenmiştir (p>0.05). 

Hemşirelerin bakım verdiği hasta sayısı ile DEDÖ “Bastırma” alt boyutu arasında 

görülen istatistiki açıdan anlamlı farkların hangi gruptan kaynaklandığının 

belirlenmesine yönelik olarak yapılan Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi bulgularına 

göre; “Bastırma” alt boyutunda 1-5 hastaya bakım veren hemşirelerin, 6-10 hastaya 

bakım verenlerden; 21 ve üzeri hastaya bakım veren hemşirelerin ise, 6-10 hastaya 

bakım veren hemşirelerden istatistiki açıdan anlamlı derecede yüksek puan aldığı 

belirlenmiştir. 
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Tablo 4-19: Hemşirelerin Kadro Durumu ile DEDÖ Alt Boyut Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=504) 
 
                                                                                                                                                            

Boyut       Grup s X Ss F p 
Đleri analiz 
Tukey HSD 

Rol Yapma Kalıcı Kadro(a) 259 17,76 4,255 3,556 0,029*      a<c 
   Sözleşmeli(b) 119 17,76 3,575   

 Taşeron Firma(c) 126 18,91 4,594   
Bastırma Kalıcı Kadro(a) 259 11,25 3,703 3,804 0,023*       a<c 
  Sözleşmeli(b) 119 12,07 3,773   
 Taşeron Firma(c) 126 12,30 4,269   
Derinlemesin
e  Davranma 

Kalıcı Kadro(a) 259 20,55 4,116 0,540     0,583  
 Sözleşmeli(b) 119 20,17 3,992   

  Taşeron Firma(c) 126 20,67 3,683   
*p<0.05 
**p<0.01 
***p<0.001 
 
            Hemşirelerin kadro durumu ile DEDÖ alt boyut puan ortalamaları tek yönlü 

ANOVA  analizi ile incelediğinde; “Rol Yapma” (F=3.55, p<0.05) ve “Bastırma” 

(F=3.80, p<0.05) alt boyutları ile hemşirelerin kadro durumu arasında istatistiki açıdan 

anlamlı derecede farklar görülmüştür. “Derinlemesine Davranma” alt boyutunda ise 

istatistiki açıdan anlamlı derecede bir fark saptanmamıştır (p>0.05). “Rol Yapma” ve 

“Bastırma” alt boyutlarında hemşirelerin kadro durumu grupları arasında görülen 

istatistiki açıdan anlamlı farkın hangi kadro grubundan kaynaklandığının belirlenmesine 

yönelik olarak yapılan Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi bulgularına göre; “Rol 

Yapma” ve “Bastırma” alt boyutlarında taşeron firmanın kalıcı kadro grubundan 

istatistiki açıdan anlamlı derecede yüksek puan aldığı belirlenmiştir (Tablo 4-19). 
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Tablo 4-20: Hemşirelerin Kuruma Başvurma Şekli ile DEDÖ Alt Boyut Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=504) 
                                                                                                                                          

Boyut  Grup s X Ss F       p 

Đleri 
analiz 
Tukey 
HSD 

Rol Yapma Merkezi Atama(a) 206 17,80 3,829 3,263   0,039*   c<a 
 Kendi Đsteğiyle 

Başvuru(b) 
241 18,49 4,485   

 Diğer(c) 57 17,07 4,212   
Bastırma Merkezi Atama(a) 206 11,08 3,557 6,471 0,002**    a<b 
 Kendi Đsteğiyle 

Başvuru(b) 
241 12,35 4,123   

 Diğer(c) 57 11,25 3,646   
Derinlemesin
e  Davranma 

Merkezi Atama(a) 206 20,53 4,262 0,451    0,637  
Kendi Đsteğiyle 
Başvuru(b) 

241 20,56 3,714   

 Diğer(c) 57 20,02 4,042   

*p<0.05 
**p<0.01 
***p<0.001 
 

            Hemşirelerin kuruma başvurma şekli ile DEDÖ alt boyut puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında; “Rol Yapma” (F=3,26, p<0.05) ve “Bastırma” (F=6,47, p<0.01) alt 

boyutlarıyla gruplar arasında istatistiki açıdan anlamlı derecede farkların olduğu 

belirlenmiştir. “Derinlemesine Davranma” alt boyutunda istatistiki açıdan anlamlı 

derecede bir fark tespit edilmemiştir (p>0.05). “Rol Yapma” ve “Bastırma” alt 

boyutlarında ise hemşirelerin kuruma başvurma şekilleri arasında istatistiki açıdan 

anlamlı farkların hangi atama şekli  grubundan kaynaklandığının belirlenmesine yönelik 

olarak yapılan Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi bulgularına göre; “Rol Yapma” alt 

boyutunda kendi isteğiyle kuruma başvuran grupların diğer (şirket aracılığı) 

gruplarından; “Bastırma” alt boyutunda ise, kendi isteğiyle kuruma başvuru gruplarının  

merkezi atama gruplarından istatistiki açıdan anlamlı derecede yüksek puan aldığı 

belirlenmiştir (Tablo 4-20). 
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Tablo 4-21: Hemşirelerin Birime Görevlendirilme Şekli ile DEDÖ Alt Boyut Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=504) 
 
Boyut        Grup s X Ss t p 
Rol Yapma  Kendi Đsteğiyle               

 Görevlendirilme 
277 18,12 4,293 0,430 0,667 

Kendi Đsteği Dışında 
Görevlendirilme 

227 17,96 4,129   

Bastırma Kendi Đsteğiyle  
Görevlendirilme 

277 11,98 4,020 1,738 0,083 

Kendi Đsteği Dışında 
Görevlendirilme 

227 11,37 3,707   

Derinlemesine 
Davranma 

 Kendi Đsteğiyle  
 Görevlendirilme 

277 20,68 3,858 1,211 0,226 

Kendi Đsteği Dışında 
Görevlendirilme 

227 20,25 4,118   

*p<0.05 
**p<0.01 
***p<0.001 
 

            Hemşirelerin çalıştığı birime görevlendirme şekli ile DEDÖ alt boyut puan 

ortalamaları Tablo 4-21’de karşılaştırıldığında; her 3 alt boyutta da istatistiki açıdan 

anlamlı derecede farkın görülmediği (p>0.05) saptanmıştır. 

 
Tablo 4-22: Hemşirelerin Mesleklerini Đsteyerek Seçip-Seçmeme Durumu ile 
DEDÖ Alt Boyut Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=504) 
 
Boyut Grup s X Ss t     p 
Rol Yapma Evet 326 18,15 4,230 0,703 0,482 

Hayır 178 17,87 4,197   
Bastırma Evet 326 11,41 3,848 -2,292 0,022* 

Hayır 178 12,24 3,919   
Derinlemesine 
 Davranma 

Evet 326 20,99 3,959 3,892 0,00*** 
Hayır 178 19,57 3,859   

*p<0.05 
**p<0.01 
***p<0.001 
 

            Hemşirelerin mesleklerin isteyerek seçip-seçmeme durumu ile DEDÖ alt boyut 

puan ortalamaları karşılaştırıldığında; “Bastırma” alt boyutunda mesleğini istemeyerek 

seçen hemşirelerin isteyerek seçenlerden (t=-2.29, p<0.05) daha yüksek puan aldıkları 

ve aralarındaki farkın istatiksel olarak anlamlı olduğu (p<0.05), “Derinlemesine 

Davranma” alt boyutunda ise mesleği isteyerek seçen hemşirelerin istemeyerek 

seçenlere göre (t=3.89, p<0.001) istatistiki açıdan çok ileri derecede anlamlı farklılık 

yaratacak şekilde daha yüksek puan aldıkları belirlenmiştir. “Rol Yapma” alt boyutunda 
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ise hemşirelik mesleğini isteyerek seçen ve seçmeyen hemşireler arasında istatistiki 

açıdan anlamlı derecede bir fark görülmediği (p>0.05) saptanmıştır (Tablo 22). 

 

Tablo 4-23: Hemşirelerin Tekrar Aynı Mesleği Seçme Đsteği ile DEDÖ Alt Boyut 
Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=504) 
 
Boyut Grup s X Ss t      p 
Rol Yapma Evet 199 18,14 4,456 0,370  0,712 

Hayır 305 17,99 4,059   
Bastırma Evet 199 11,57 4,062 -0,622  0,534 

Hayır 305 11,79 3,778   
Derinlemesine 
 Davranma 

Evet 199 21,01 4,212 2,390 0,017* 
Hayır 305 20,15 3,788   

*p<0.05 
**p<0.01 
***p<0.001 
 
            Hemşirelerin tekrar aynı mesleği seçme isteği ile DEDÖ alt boyut puan 

ortalamaları Tablo 4-23’de karşılaştırıldığında; “Derinlemesine Davranma” alt 

boyutunda hemşirelik mesleğini tekrar seçmek isteyen hemşirelerin, istemeyenlere göre 

(t=2.39, p<0.05) istatistiki açıdan ileri derecede anlamlı fark yaratacak şekilde yüksek 

puan aldığı saptanırken; “Rol Yapma” ve “Bastırma” alt boyutlarında ise istatistiki 

açıdan anlamlı derecede bir fark olmadığı (p>0.0.5) belirlenmiştir. 

 
Tablo 4-24: Hemşirelerin Đşinden Memnun Olma Durumları ile DEDÖ Alt Boyut 
Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=504) 
 

Boyut  Grup s X Ss F     p 
Đleri analiz 
Tukey HSD 

Rol Yapma Memnun Değilim(a) 35 19,23 5,047 1,256  0,289  
 Az Memnunum(b) 135 18,10 4,112   
 Memnunum(c) 295 17,84 3,977   
 Çok Memnunum(d) 39 18,41 5,364   
Bastırma Memnun Değilim(a) 35 12,57 4,434 2,483  0,060  
 Az Memnunum(b) 135 12,21 3,530   
 Memnunum(c) 295 11,51 3,882   
 Çok Memnunum(d) 39 10,69 4,384   
Derinlemesin
e  Davranma 

Memnun Değilim(a) 35 19,40 4,473 7,000 0,000*** a<d 
b<d 
c<d 

Az Memnunum(b) 135 19,83 3,761   
 Memnunum(c) 295 20,61 3,737   
 Çok Memnunum(d) 39 22,85 5,029   
*p<0.05 
**p<0.01 
***p<0.001 
 

             Tablo 4-24’de hemşirelerin işinden memnun olma durumları ile DEDÖ alt 

boyut puan ortalamalarının karşılaştırılması incelendiğinde; “Derinlemesine Davranma” 
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alt boyutunda (F=7.0, p<0.001) istatistiki açıdan anlamlı derecede farkın olduğu, buna 

karşın “Rol Yapma” ve “Bastırma” alt boyutlarında ise istatistiki açıdan anlamlı 

derecede farkların olmadığı (p>0.05) görülmüştür. “Derinlemesine Davranma” alt 

boyutu ile hemşirelerin işinden memnun olma durumu arasında görülen farkların hangi 

gruptan kaynaklandığının belirlenmesine yönelik olarak yapılan Tukey HSD çoklu 

karşılaştırma testi bulgularına göre; işinden çok memnun olan hemşirelerin, memnun 

olmayan hemşirelerden ve az memnun olan hemşirelerin ise memnun olan 

hemşirelerden istatistiki açıdan anlamlı derecede yüksek puan aldıkları belirlenmiştir. 

 
Tablo 4-25: Hemşirelerin Đşten Ayrılma 
iyeti ile DEDÖ Alt Boyut Puan Ortalamalarının 
Karşılaştırılması (S=504) 
 
Boyut   Grup s X Ss F p 
Rol Yapma Đşten Ayrılmayı Düşünmüyorum 223 17,92 4,420 0,728 0,483 

Đşten Ayrılmayı Bazen Düşünüyorum 245 18,05 3,785   
Đşten Ayrılmayı Düşünüyorum 36 18,83 5,563   

Bastırma Đşten Ayrılmayı Düşünmüyorum 223 11,47 4,072 0,935 0,393 
Đşten Ayrılmayı Bazen Düşünüyorum 245 11,84 3,745   
Đşten Ayrılmayı Düşünüyorum 36 12,28 3,700   

Derinlemesi
ne 
Davranma 

 Đşten Ayrılmayı Düşünmüyorum 223 20,90 3,943 2,385 0,093 
Đşten Ayrılmayı Bazen Düşünüyorum 245 20,10 3,927   
Đşten Ayrılmayı Düşünüyorum 36 20,61 4,390   

*p<0.05 
**p<0.01 
***p<0.001 

 

            Tablo 4-25’de hemşirelerin işten ayrılma isteği ile DEDÖ alt boyut puan 

ortalamaları tek yönlü  ANOVA analizi ile incelendiğinde; 3 alt boyutta  da istatistiki 

açından anlamlı derecede farkların olmadığı (p>0.05) saptanmıştır. 

 
 
4.2.1.Hemşirelerin Đşten Ayrılma 
edenleri 
 
 
            Hemşirelerin işten ayrılma nedenleri ile DEDÖ alt boyut puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında; iş garantisinin olmaması, ücret yetersizliği, yöneticilerle ilişkilerin 

kötü olması, çalışılan birimin fiziksel koşullarının kötü olması, kurumsal kötü iletişim, 

işini sevmeden yapma, kurumun sosyal olanaklarının yetersizliği gibi etmenlerin 

hemşirelerin duygusal emek davranış alt boyut puan ortalamaları arasında istatiksel 

olarak anlamlı fark yaratmadığı (p>0.05) saptanmıştır. 
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             Ancak bir sonraki tabloda ayrıntılı görülebileceği gibi işten ayrılma nedeni 

olarak; daha kolay ve rahat bir işte çalışma, kariyer olanağı fazla olan bir işte çalışma, 

arkadaşlarıyla ilişkilerin kötü olması ve iş tanımlarının olmaması gibi nedenleri belirten 

hemşireler ile DEDÖ alt boyutları arasında yapılan karşılaştırmada istatiksel olarak 

anlamlı (p<0.05) farklılıkların olduğu belirlenmiştir. 

 
Tablo 4-26: Hemşirelerin Daha Kolay ve Rahat Bir Đşte Çalışma Đsteği ile DEDÖ 
Alt Boyut Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=504) 
 
Boyut Grup s X Ss t      p 
Rol Yapma Evet 115 17,61 3,944 -1,277 0,202 

Hayır 389 18,18 4,290   

Bastırma Evet 115 11,92 3,398 0,676 0,500 

Hayır 389 11,64 4,025   

Derinlemesine 
 Davranma 

Evet 115 19,27 3,488 -3,787 0,000*** 

Hayır 389 20,85 4,047   

*p<0.05 
**p<0.01 
***p<0.001 
 
            Tablo 26’da hemşirelerin daha kolay ve rahat bir işte çalışma isteği ile DEDÖ alt 

boyut puan ortalamaları karşılaştırıldığında; “Derinlemesine Davranma” alt boyutunda 

daha kolay ve rahat bir işte çalışma isteği olmayan hemşirelerin, bu isteği  olan 

hemşirelerden (t=-3.78, p<0.001) istatistiki açıdan anlamlı derecede yüksek puan aldığı, 

“Rol Yapma” ve “Bastırma” alt boyutlarında ise istatistiki açıdan anlamlı derede bir 

fark olmadığı (p>0.05) görülmektedir. 

 
Tablo 4-27: Hemşirelerin Kariyer (Terfi) Olanağı Fazla Olan Bir Đşte Çalışma 
Đsteği ile DEDÖ Alt Boyut Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=504) 
 
Boyut Grup s X Ss t        p 
Rol Yapma Evet 112 18,01 4,357 -0,116    0,908 

Hayır 392 18,06 4,181   
Bastırma Evet 112 11,54 3,756 -0,526    0,599 

Hayır 392 11,76 3,930   
Derinlemesine 
Davranma 

Evet 112 19,83 3,988 -1,989 0,047* 

Hayır 392 20,68 3,961   
 *p<0.05 
**p<0.01 
***p<0.001 
 
            Hemşirelerin kariyer olanağı fazla olan bir işte çalışma isteği ile DEDÖ alt 

boyut puan ortalamaları Tablo 27’de karşılaştırıldığında; “Derinlemesine Davranma” alt 
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boyutunda kariyer olanağı fazla olan bir işte çalışmayı istemeyen hemşirelerin isteyen 

hemşirelerden (t=-1.98, p<0.05) istatistiki açıdan anlamlı derecede yüksek puan 

aldıkları; “Rol Yapma” ve “Bastırma”  alt boyutlarında ise istatistiki açıdan anlamlı 

derecede farkların olmadığı (p>0.05) saptanmıştır 

 
Tablo 4-28: Hemşirelerin Çalışma Arkadaşlarıyla Đlişkilerinin Kötü Olması 
Durumu ile DEDÖ Alt Boyut Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=504) 
 
Boyut Grup s X Ss t         p 
Rol Yapma Evet 24 18,08 3,189 0,040    0,968 

Hayır 480 18,05 4,264   

Bastırma Evet 24 13,42 3,269 2,216 0,027* 

Hayır 480 11,62 3,901   

Derinlemesine  
Davranma 

Evet 24 20,92 4,272 0,540    0,589 

Hayır 480 20,47 3,967   

*p<0.05 
**p<0.01 
***p<0.001 

 

            Hemşirelerin çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerinin kötü olması ile DEDÖ alt boyut 

puan ortalamaları Tablo 4-28’de karşılaştırıldığında; “Rol Yapma ve Derinlemesine 

Davranma” alt boyutlarında istatistiki açıdan anlamlı derecede farklılıkların (p>0.05) 

olmadığı; ancak “Bastırma” alt boyutlarında, çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerinin kötü 

olduğunu söyleyen hemşirelerin, diğer gruptan daha yüksek puan aldığı ve yapılan 

istatiksel karşılaştırmanın anlamlı fark (p<0.05) yarattığı belirlenmiştir. 

 
Tablo 4-29: Hemşirelerin Đş Tanımlarının Olmaması ile DEDÖ Alt Boyut Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=504) 
 
Boyut Grup s X Ss t        p 
Rol Yapma Evet 50 18,64 3,630 1,043    0,297 

Hayır 454 17,98 4,274   
Bastırma Evet 50 11,44 3,183 -0,510    0,610 

Hayır 454 11,74 3,962   
Derinlemesine 
Davranma 

Evet 50 19,44 3,704 -1,968 0,050* 

Hayır 454 20,60 3,995   
*p≤0.05 
**p<0.01 
***p<0.001 
 

            Tablo 4-29’da hemşirelerin iş tanımlarının olmaması ile DEDÖ alt boyut puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında; “Derinlemesine Davranma” alt boyutunda iş tanımı 
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olduğunu düşünen hemşirelerin iş tanımı olmadığını belirten hemşirelerden (t=-1.96, 

p≤0.05) istatistiki açıdan anlamlı derecede düşük puan aldığı, “Rol Yapma” ve 

“Bastırma” alt boyutlarında ise istatistiki açıdan anlamlı derecede farkların olmadığı 

(p>0.05) saptanmıştır. 

 
4.2.2.Hemşirelerin Çalıştıkları Birimde Yaşadıkları Sağlık Sorunları 
 
 
            Hemşirelerin çalıştıkları birimde yaşadıkları sağlık sorunları ile DEDÖ alt boyut 

puan ortalamaları arasında karşılaştırılma yapıldığında; en sık görülen sağlık 

sorunlarından stres yaşama aşırı yorgunluk, uykusuzluk, mide şikayetleri ve baş ağrısı 

yaşama durumlarıyla ölçek alt boyutları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar 

bulunamamıştır (p>0.05). Buna karşın daha az oranda görülmesine karşın sinirlilik hali 

ile çok daha düşük olan bel ağrısı, varis gibi şikayetlerinin olduğu seçenek arasında 

aşağıdaki tablolarda ayrıntılı görüldüğü gibi istatiksel farklılıkların olduğu (p<0.05) 

saptanmıştır. 

 
Tablo 4-30: Hemşirelerin Sinirli Olma Durumu ile DEDÖ Alt Boyut Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırılması  (S=504) 
 
Boyut Grup s X Ss t     p 
Rol Yapma Evet 158 18,53 3,963 1,715  0,087 

Hayır 346 17,83 4,315   

Bastırma Evet 158 12,42 4,008 2,793 0,005** 

Hayır 346 11,38 3,796   

Derinlemesine 
Davranma 

Evet 158 19,87 3,875 -2,354 0,019* 

Hayır 346 20,77 4,000   

*p<0.05 
**p<0.01 
***p<0.001 

 

            Hemşirelerin sinirli olma durumu ile DEDÖ alt boyut puan ortalamaları 

arasındaki karşılaştırma Tablo 4-30’da incelediğinde; “Bastırma”  alt boyutunda  

sinirlilik yaşayan hemşirelerin, bu şikayeti olmayan hemşirelerden (t=2.79, p<0.01) 

anlamlı derecede yüksek puan aldığı,  “Derinlemesine Davranma” alt boyutunda ise 

sinirlilik yaşamayan hemşirelerin yaşayanlardan (t=-2.35 p<0.05) istatistiki açıdan 

anlamlı derecede yüksek puan aldıkları belirlenmiştir. “Rol Yapma” alt boyutunda ise 

hemşirelerin çok sinirli olması ve olmaması arasında istatistiki açıdan anlamlı derecede 

bir fak olmadığı (p>0.05) saptanmıştır. 
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Tablo 4-31: Hemşirelerin Varis, Bel Ağrısı vb. Diğer Sağlık Sorunu Yaşama 
Durumları ile DEDÖ Alt Boyut Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (S=504) 
 
Boyut Grup s X Ss t p 
Rol Yapma Evet 50 17,62 5,018 -0,759    0,448 

Hayır 454 18,10 4,122   

Bastırma Evet 50 10,48 3,321 -2,360 0,019* 

Hayır 454 11,84 3,927   

Derinlemesine 
Davranma 

Evet 50 20,26 4,948 -0,427    0,670 

Hayır 454 20,51 3,863   

*p<0.05 
**p<0.01 
***p<0.001 
 
            Tablo 4-31’de hemşirelerin varis, bel ağrısı vb. sağlık sorunu yaşama durumları 

ile DEDÖ alt boyut puan ortalamaları karşılaştırıldığında; “Bastırma” alt boyutunda bu 

tür sağlık sorunu olmayanların, olanlara göre (t=-2.36, p<0.05) istatistiki açıdan anlamlı 

derecede yüksek puan aldıkları; “ Rol Yapma” ve “Derinlemesine Davranma” alt 

boyutlarında ise istatistiki açıdan anlamlı derecede farkların olmadığı (p>0.0.5) 

saptanmıştır. 
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5. TARTIŞMA 

            Bu araştırmada, ulusal hemşirelik yönetim yazınına yeni giren “Duygusal Emek 

Davranışı” ele alınarak, hemşirelerin duygusal emek davranışı ve bunu etkileyen 

etmenlerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

            Araştırmanın yapıldığı örneklem grubundaki hemşirelerin kişisel özellikleri 

incelendiğinde (Tablo 4-1); sıklıkla lisans mezunu (%48.4), kadın (%91.9), yaş 

ortalamasının 29.86±6.71, bekar (%54), çocuklarının olmadığı (%65.1) ve çocuk sahibi 

olanların ise çocuklarının ebeveynleri tarafından bakıldığı (%29) belirlenmiştir. Bu 

bulgular hemşire örnekleminde yapılan diğer çalışmalarla eğitim, cinsiyet, medeni 

durum, çocuk sahibi olma açıdan uyumlu bulunmuştur (Seçer 2003, Özer 2007, 

Altuntaş 2008) . Hemşirelerin daha önceki yıllara göre sıklıkla lisans mezunu olması 

2007 yılında oluşturulan hemşirelik yasası ile mesleğin lisans düzeyine 

temellendirilmesi sonucu yüksek eğitimli meslek üyelerinin artmaya başladığını 

göstermektedir. 

 

            Hemşirelerin mesleki özellikleri Tablo 4-2’de ele alındığında ise; hemşirelerin 

sıklıkla SBH’de (%36.1) , cerrahi birimde (%34.3), servis hemşiresi (%78.4) olarak 

çalıştıkları, kurumsal deneyim süresi ortalamasının 6.68±6.61 yıl olduğu, yönetici olan 

hemşirelerin yöneticilik deneyim süresi ortalamasının ise 5.40±7.13 yıl olduğu 

belirlenmiş olup; bu bulgular, hemşirelerle yapılan diğer çalışmalarla (Altuntaş 2008, 

Yeşilyurt 2009)  benzerlik göstermektedir. 

 

            Hemşirelerin sıklıkla vardiyalı (%72.8) çalıştıkları, hemşire iş yükü açısından 

ele alınan bakılan hasta sayısının 21 hasta ve üzeri (%24.6) olduğu, haftalık çalışma 

saatlerinin 40 saat (%33.3) ile 41-45 saat (%29) arasında değiştiği saptanmış olması 

diğer araştırma bulgularıyla karşılaştırıldığında Yeşilyurt’un (2009) özel hastane 

ağırlıklı örnekleminde hemşirelerin 5 ve altında hastaya baktıklarının bulunması, 

çalışma saatlerinin daha fazla olması (41-50 saat) açısından farklılık gösterirken; 

Altuntaş’ın (2008) kamu ağırlıklı örneklemiyle iş yoğunluğu, çalışma saatleri açısından 

benzerlik göstermektedir. Bu bulgular özel hastanelerde hemşirelerin daha az sayıda 

hastaya baktıklarını ve daha uzun saat çalıştıklarını düşündürmektedir (Tablo 4-2). 



 

 

51

 

             Hemşirelerin sıklıkla çalıştıkları kurumları (%47.8) ve birimleri (%55) kendi 

istekleriyle belirlediklerinin ve kalıcı kadroda (%51.4) çalıştıklarının saptanmış olması, 

diğer araştırma bulgularıyla uyumlu (Altuntaş 2008) olup; kamu hastanelerindeki 

hemşirelerin atamalar ve tayinler dolayısıyla kendi istedikleri kurumlarda 

çalışabildiklerini ve kalıcı kadroda çalışmaları sonucunda da bu hastanelerdeki 

hemşirelerin iş güvencelerinin sağlandığı söylenebilir 

 (Tablo 4-2).  

 

            Hemşirelerin mesleğini isteyerek seçme durumu Tablo 4-2’de sorgulandığında 

ise, çoğunlukla hemşireliğin isteyerek seçildiği (%64.7) belirlenirken; diğer 

araştırmalarda da benzer bulgular (Gök 2006, Özer 2007, Sinat 2007) elde edilmiştir. 

Ancak ellerine fırsat verilse mesleklerini tekrar seçmek istemedikleri (%60.5) sonuca 

varılmış olması durumu hemşirelerin istekli bir şekilde mesleklerine başladıklarını 

ancak sağlık sektöründe yaygın görülen olumsuz çalışma koşullarından etkilenmeleri 

nedeniyle olumsuz düşündükleri şeklinde değerlendirilebilir. 

 

            Hemşirelerin işten memnun olma durumları incelendiğinde (Tablo 4-3); 

memnun (%58.5) ve çok memnun (%7.7) oldukları ve ayrılmayı düşünmeyenlerin 

oranının ise (%44.2) yarıya yakın olduğu görülmektedir. Altuntaş’ın (2008) 482 

hemşire ile yaptığı çalışmada hemşirelerin memnun olma durumları daha yüksek 

bulunurken (memnun %62.5, çok memnun %10.6) işten ayrılmayı düşünmeme oranı 

araştırmamızdaki bulgulara göre daha düşük (%39.6) bulunmuştur. 2008 ile 2010 yılları 

arasındaki iki yıllık süreç içerisinde hemşirelerin memnuniyet düzeylerinin azaldığının 

ancak buna karşın işten ayrılmayı daha yüksek oranda düşünmediklerinin belirlenmiş 

olması, ülkemizde son yıllarda çok daha yoğun yaşanan ekonomik krizle birlikte sağlık 

sektöründeki olumsuz gelişmelerin etkili olduğu bir sonuç olarak youmlanabilir. 

 

            Hemşirelerin işten ayrılma nedenleri arasında (Tablo 4-3); ücret yetersizliği 

(%26.6) birinci sırayı alırken, daha kolay bir işte çalışma (%22.8) ve kariyer olanağı 

olan bir işte çalışma isteği (%22.2), kurumun sosyal ve fiziksel olanaklarının yetersizliği 

daha sonra yer almıştır. Altuntaş’ın (2008) çalışmasında ise, hemşirelerin işten 

ayrılmayı isteme nedenleri ücret yetersizliği (%18.2), daha rahat bir işte çalışma isteği 
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(%17.9), ilişkilerin kötülüğü, olumsuz çalışma koşulları ve kariyer olanaklarının az 

olması gibi benzer şekilde sıralanmıştır. Her iki araştırma bulguları karşılaştırıldığında 

ücret tatminsizliğinin giderek arttığı ve aradan geçen 2 yıllık süreçte çalışma 

koşullarında bir iyileşmenin olmadığını düşündürmektedir. 

 

           Hemşirelerin büyük çoğunlukla stres (71.4), aşırı yorgunluk (%58.5), uykusuzluk 

(%45.6), mide şikayeti (%36.5) gibi sağlık sorunları yaşaması (Tablo 4-4), hemşirelerin 

aşırı iş yorgunluğu, olumsuz çalışma koşullarından etkilendiklerini göstermesi açısından 

üzerinde önemle durulmalıdır. 

 

            Hemşirelerin DEDÖ ölçeğinin alt boyut puan ortalamaları incelendiğinde (Tablo 

4-5), en yüksek puanı derinlemesine davranma (20.49±3.9), en düşük puanı ise bastırma 

boyutunda (11.71±3.8) gösterdiklerinin görülmesi, Öz’ün (2007) 9 farklı bankada 

çalışan 255 bireyle yapmış olduğu çalışmasında elde edilen bulgularla uyumlu 

bulunmuş olup; hemşirelerin derinlemesine davranma ile gerçekte yaşanması gereken 

duyguyu bizzat yaşadıklarını, rol yapma ve bastırma alt boyutlarında ise bu duyguyu 

yaşıyormuş gibi yaparak gerçekte hissetmediği duyguları hissediyormuş gibi 

davrandıkları şeklinde yorumlanabilir. Ancak, hemşirelik mesleğinin hizmet içeriği ve 

özellikleri dikkate alındığında, hemşirelerin hizmet sunarken, hastalarına karşı daha 

doğal ve içten duygular göstermeleri, rol yapmamaları beklenen bir durum olarak 

değerlendirilebilir. 

 

            Ülkemizde hemşirelik mesleği çeşitli eğitim düzeylerinden mezun olan 

bireylerin yürüttüğü bir meslek konumundadır. Tablo 4-6 incelendiğinde; sağlık meslek 

lisesi mezunlarının, ön lisans mezunlarına göre daha çok bastırma davranışında 

bulunduğunun belirlenmesi ve yapılan karşılaştırmada istatiksel olarak anlamlı fark 

(p<0.01) bulunmuş olması, eğitim düzeyi ve yaş farkının oluşmasından dolayı ön lisans 

mezunlarının SML mezunlarına göre duygularını daha az gizledikleri ve içinde 

bulundukları çalışma yaşamının gerçeklerini daha fazla kabullendikleri şeklinde 

açıklanabilir. 

 

            Cinsiyet bağımsız değişkeniyle yapılan karşılaştırmada; erkek hemşirelerin 

kadın hemşirelere göre daha fazla bastırma ve rol yapma davranışlarında bulunduğu 
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p<0.05, derinlemesine davranışta ise anlamı bir fark bulunmadığı sonucuna varılmıştır 

(Tablo 4-7). Hochschild (1983), Grandey (1999), Morris ve Feldman’ın (1996) 

çalışmalarında da  kadınların erkeklere göre daha fazla duygusal emek davranışında 

bulundukları savunularak, kadınların hizmet çalışanı olarak müşteri ile iletişimde ve 

duygularını yönetmekte daha başarılı oldukları belirtilmiştir. Öz (2007) ve Köksel 

(2009) yaptıkları araştırmalarda ise, cinsiyet durumunda anlamlı bir farka 

rastlanılmamıştır. Öz (2007) bu sonucu, çalışmada erkek ve kadın sayısın eşit olmaması 

ve banka sektöründe cinsiyet ayrımının söz konusu olmamasından kaynakladığını 

savunmaktadır. Hemşireler üzerinde yaptığımız bu araştırmada ise, erkek sayısının çok 

az olmasına karşın cinsiyet bağımsız değişkeniyle yapılan karşılaştırmada anlamlı 

farkların bulunmuş olması oldukça önemli bir sonuç olarak değerlendirilebilir. 

 

            Hemşirelerin  yaş ortalamasının 29.86±6.71 bulunması meslek grubunun genç 

bireylerden oluştuğunu ve sağlık sektörünün olumsuz çalışma koşulları nedeniyle 

hemşirelerin ilerleyen meslek yaşantılarında hemşireliği bırakma veya başka sektörlere 

yöneldikleri şeklinde yorumlanabilir. DEDÖ alt boyutları ile yaş ortalamaları arasındaki 

ilişkileri incelendiğinde (Tablo 4-8); “Bastırma” ve “Rol Yapma” davranışları ile 

negatif bir korelasyonun, derinlemesine davranma alt boyutunda pozitif korelasyonun 

olduğu ve hemşirelerin yaşı arttıkça bastırma ve rol yapma davranışlarını gösterme 

oranının azaldığı buna karşın yine hemşirelerin yaşı arttığında daha fazla derinlemesine 

davrandıkları sonucu bulunmuştur. Köksel (2009) ve Öz’ün (2007) çalışmalarında  ise 

hiçbir alt boyut ile yaş arasında anlamlı bir farklılık görülmediği belirtilmektedir. Bu 

araştırmada hemşirelerin yaşı ile kurumdaki deneyim sürelerinin doğru orantılı olduğu 

düşünüldüğünde, ilerleyen yaşlarda hemşirelerin kurumların gerçeklerini daha iyi 

kavradıkları ve gerçek duygularını bizzat yaşayarak derinlemesine davranışta daha fazla 

bulundukları sonucuna varılabilir. 

 

            Hemşirelerin medeni durumlarıyla yapılan karşılaştırmada ise; bekar 

hemşirelerin, evli hemşirelere göre daha fazla bastırma davranışında bulunduklarının 

(Tablo 4-9) belirlenmesine karşın diğer araştırmalarda medeni durumda anlamlı bir fark 

saptanamamıştır (Seçer 2003, Öz 2007, Köksel 2009).  Bu bulgular, evli hemşirelerin 

özel hayatlarında olduğu kadar çalışma hayatlarında da sosyal iletişime daha fazla önem 

verdiklerini ve hastalarına karşı daha duyarlı davrandıklarını düşündürmektedir. 
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            Çocuk sahibi olmayan hemşirelerin, çocuk sahibi olan hemşirelere göre daha 

fazla bastırma davranışında bulunmaları, derinlemesine davranışta ise tam tersine çocuk 

sahibi olanların daha fazla bu davranışı göstermeleri (Tablo 4-10) beklenen bir durum 

olup, çocuk sahibi olanların daha duyarlı, insancıl, doğal ve gerçekçi oldukları şeklinde 

değerlendirilebilir. Hemşirelerin çocuklarının bakımında ise 3 alt boyutta anlamlı 

farklılıkların olmadığı görülmüştür. Çocuk sahibi olan hemşirelerin özel hayatlarında 

çocuk bakımıyla ilgilenmesi gerçek duygularına karşı daha duyarlı olma ve daha fazla 

duygusallık yaşama, bu duygu halinin iş yaşamına yansımasıyla daha duyarlı 

davranışları gösterdikleri şeklinde düşünülebilir. 

 

            Özel hastane grubunda çalışan hemşirelerin kamu hastaneleri grubuna göre daha 

fazla rol yapma ve bastırma davranışlarında bulundukları belirlenirken Seçer’in (2003) 

yaptığı çalışmada da benzer bulgular elde edilmiştir. Derinlemesine davranmada ise, 

anlamlı bir farkın meydana gelmediği (p>0.05) belirlenmiştir (Tablo 4-11). Köksel’in 

(2009) Manisa ilinde 136 doktorla yaptığı araştırmasında ise tam tersi kamu 

hastanesinde çalışan doktorların hem yüzeysel davranış (rol yapma ve bastırma) hem de 

duygusal çaba harcama düzeyinin özel sektörde çalışan doktorlara göre anlamlı 

derecede fazla bulunmuştur. Bu çalışmadaki sonucun farklılık göstermesi ve özel 

hastanede görev yapan hemşirelerinin daha fazla yüzeysel davranışta bulunmaları 

nedeninin özel hastanelerin hasta memnuniyetine daha fazla önem verilmesi, bakım 

verilen hasta sayısının kamu hastanelerine göre daha düşük olmasından dolayı hasta ve 

yakınlarıyla daha fazla iletişim halinde olunması, hasta beklenti ve gereksinimlerini 

hemşirelerin daha fazla önemsemesi, müşteri haklıdır düşüncesine uygun davranılması 

ve kalıcı kadroda çalışan hemşirelere göre iş güvencelerinin olmamasının bir yansıması 

olarak açıklanabilir. 

 

           Hemşirelerin deneyim süresi arttıkça rol yapma ve bastırma davranışları 

azalmakta ve derinlemesine davranış gösterme oranları artmaktadır (Tablo 4-12). Öz’ün 

(2007) çalışmasında ise, çalışanın deneyim süresi ile yüzeysel davranış arasında fark 

saptanmayıp derinlemesine davranışta olumlu yönde bir sonuca ulaşılmıştır. Köksel 

(2009) ve Seçer’in (2003) araştırmalarında ise deneyim süresi ile hiçbir alt boyut 

arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu bulgular, hemşirelerin çalışma 
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hayatındaki deneyim süreleri arttıkça kurumundaki kurallar ve mesleğinin gerektirdiği 

görev tanımlarını daha iyi öğrenerek, kabullenmelerinin bir sonucu olarak gerçekte 

yaşaması gereken duyguları bizzat yaşadıkları şeklinde yorumlanabilir. 

 

            Servis hemşirelerinin, yönetici hemşirelere göre daha çok rol yaptıkları, yönetici 

hemşirelerin ise tam tersine daha çok derinlemesine davranışta bulunduğu sonucuna 

varılmış ve yapılan karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı fark (p<0.05) bulunmuş 

olması (Tablo 4-13); yönetici hemşirelerin kurumundaki deneyim süresinin daha fazla 

olması, hemşirelerin görev tanımlarını ve örgütsel yapı-işleyişi daha iyi bilmeleri, 

servisteki hemşirelerin rol modeli olmaları sonucunda gerçekte hissettiği duyguları 

bizzat yaşayarak daha fazla derinlemesine davranışlar sergiledikleri şeklinde 

yorumlanabilir. 

 

            Araştırmada, yönetici hemşirelerin yöneticilik deneyim süreleri arttıkça rol 

yapma ve bastırma davranışlarında azalma olduğu, buna karşın derinlemesine 

davranışta anlamlı ilişkinin bulunmadığı (p>0.05) belirlenmiş (Tablo 4-14) olup, burada 

yönetici hemşirelerin deneyimi arttıkça vizyon yaratma ve liderlik özellikleri taşıma 

durumunun daha da arttığı ve bunun sonucu olarak daha az yüzeysel davranışta 

bulundukları şeklinde değerlendirilebilir. 

 

           Hemşirelerin çalıştıkları birim ile DEDÖ alt boyutları incelendiğinde (Tablo 4-

15), hiçbir alt boyutta anlamlı farklılık bulunmadığının (p>0.05) belirlenmesi, çalışılan 

birimlerin duygusal emek davranışı üzerinde etkili olmadığını göstermektedir. 

 

            Hemşirelerin çalışma şekilleri araştırıldığında (Tablo 4-16) ise, sürekli gündüz 

çalışanların vardiyalı çalışanlara göre daha fazla derinlemesine davranışta 

bulunduğunun saptanması sürekli gündüz çalışmanın hemşireye düzenli bir hayat 

sunduğu ve düzensiz uyku gibi olumsuz etmenlerden etkilenilmemesi sonucunda da 

bireyin hasta ve yakınlarıyla olan ilişkilerinin daha olumlu yönde geliştiği, ayrıca 

gündüz çalışmanın örgütsel-yönetsel ilişkileri daha iyi kavramaya neden olduğu 

şeklinde açıklanabilir. 
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            Tablo 4-17’de hemşirelerin haftalık çalışma saatleriyle DEDÖ alt boyutları 

karşılaştırıldığında; 46-50 saat çalışan hemşirelerin daha fazla rol yaptıkları, yine 51 

saat ve üzeri çalışan hemşirelerin ise 40 ile 45 saat aralığında çalışanlara göre daha çok 

duygularını bastırdıkları ve aralarındaki farkın anlamlı (p<0.001) olduğunun bulunması; 

sağlık kuruluşlarının hemşire çalışma saatlerine önem vermemeleri ve yasal hakların 

dikkate alınmamalarının, hemşire davranışlarını olumsuz yönde etkilediği şeklinde 

yorumlanabilir. 

 

            Hemşirelerin bakım verdiği hasta sayısının 1-5 hasta olması ile 21 ve üstü 

olmasının, 6-10 olmasına göre, daha fazla bastırma davranışında bulunmaya (p<0.05) 

neden olduğunun belirlenmesi (Tablo 4-18); Altuntaş’ın (2004) yaptığı çalışmada ise 

günlük bakım verilen hasta sayısı artıkça hemşirelerin  işlerine karşı olumsuz bir tutum 

içinde olduklarının saptanmış olması bir bütün olarak değerlendirildiğinde;  

hemşirelerin az sayıda hastaya bakım verdiğinde onlarla çok daha fazla iletişime 

girmesi sonucu duygularını sürekli kontrol altında tutmak zorunda kaldığını, çok sayıda 

hastaya hizmet verdiğinde ise iş yoğunluğundan dolayı hastasıyla yeterince 

ilgilenememenin  getirdiği olumsuz duygular içinde olduğunu, dolayısıyla iş 

memnuniyetinde azalma ve tükenmişlik yaşanmasına neden olduğu söylenebilir. 

 

           Taşeron firma aracılığı ile kurumda sözleşmeli çalışan hemşirelerin, merkezi 

atama ile kalıcı kadroda çalışanlara göre daha fazla rol yapma ve bastırma 

davranışlarında bulundukları ve aralarındaki farkın anlamlı (p<0.05) olduğunun 

saptanmış olması oldukça önemli bir bulgudur (Tablo 4-19). Hemşirelerin iş 

güvencesinin tam olarak sağlanmadığı ayrıca taşeron firmada çalışma durumunun özlük 

hakları ve maaş farkı meydana getirmesi yanısıra öncelikle iş güvencesizliği yaratması 

nedeniyle sözleşmeli hemşirelerde daha sıklıkla yüzeysel davranışta bulunma 

durumunun görüldüğü şeklinde yorumlanabilir. 

 

           Kuruma merkezi atama ile atanan hemşirelerin diğerine (şirket aracılığı, eş 

durumu vb.) göre daha fazla rol yaptıkları, kendi isteğiyle başvuran hemşirelerin ise 

merkezi atama yoluyla kuruma başlayanlardan daha sıklıkla duygularını gizleme yoluna 

gittikleri (Tablo 4-20) ve yapılan karşılaştırmada istatiksel  olarak anlamlı farkın olduğu 

(p<0.01) saptanması beklenen bir durum olup, kendi isteği ile kurumunu seçen ve 



 

 

57

başvuran hemşirelerin daha olumlu bir tutum içinde bulunması beklenirken duygularını 

daha fazla bastırmaları, kurumda olumsuz bir durumla karşılaşmama ve çalışmaya 

devam etme isteğinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir.  

 

          Tablo 4-21’de hemşirelerin birimlerini seçme durumları ile ölçek alt boyutları 

arasında yapılan karşılaştırmada anlamlı bir sonucun çıkmaması (p>0.05) beklenen bir 

bulgu olmamakla birlikte; aslında kendi istekleriyle birimini seçen ve görevlendirilen 

hemşirelerin işlerine ve kurumuna karşı daha olumlu, iyimser ve güvenli bir yaklaşım 

içinde olacağı sonucunu gösteren araştırma bulgularına da (Altuntaş 2004, Özaltın 

2007) aykırı bir durum olarak açıklanabilir. 

 

            Hemşirelik mesleğini isteyerek seçen hemşireler daha sıklıkla derinlemesine 

davranışta bulunurken; istemeyerek seçenlerin daha fazla duygularını bastırdıkları ve 

yapılan karşılaştırmanın istatistiksel olarak anlamlı (p<0.001) olması (Tablo 4-22); 

kendi isteğiyle hemşirelik mesleğine başlayanların  hastalarına ve çalıştıkları kuruma 

karşı olumlu tutum sergiledikleri (Altuntaş 2004) ve  bu doğrultuda gerçek duygularını 

samimi bir şekilde yaşadıklarını düşündürmektedir. Tablo 4-23’de ise hemşirelerin 

tekrar aynı mesleği seçme durumu ile ölçek alt boyutlarının karşılaştırılmasıyla ilgili 

bulgular incelendiğinde; evet diyen hemşirelerin olumsuz yanıt verenlere göre daha çok 

derinlemesine davranışta bulundukları ve aralarındaki farkın anlamlı (p<0.05) olduğu 

belirlenmiş olup bu durum bir bütün olarak değerlendirildiğinde; mesleğini seven ve 

tekrar şansı olsa aynı mesleği seçmek isteyen hemşirelerin, hastalarına ve kurumuna 

karşı pozitif  yaklaşım içinde oldukları ve daha derinlemesine, doğal, samimi 

davranışlar gösterdikleri şeklinde yorumlanabilir. 

 

            Đşinden çok memnun olan hemşirelerin, memnun olmayan; az memnun ve 

memnun olanlara göre daha çok derinlemesine davranışlar sergilediği ve yapılan 

karşılaştırmanın anlamlı (p<0.001) fark oluşturduğu; yüzeysel ve bastırma boyutlarında 

bir ilişki bulunmadığı (p>0.05) belirlenmiş (Tablo 4-24) olmasına karşın; yapılan diğer 

araştırmalarda da iş memnuniyeti ile yüzeysel davranış arasında  olumsuz bir ilişki 

olduğu (Morris ve Feldman 1997, Grandey 1999, Köksel 2007), yani iş memnuniyeti 

düşük olanlarda yüzeysel davranışların daha fazla göründüğü; buna karşın 

derinlemesine davranış ile iş memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki olmadığı da 
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açıklanmıştır (Köksel 2007). Đşinden memnun olan hemşirelerin, işini severek 

yapacakları ve işine  gerçek duygularını yansıtacakları, dolayısıyla hastalarına bakım 

verirken daha derinlemesine davranacakları söylenebilir. 

 

            Hemşirelerin işten ayrılma niyeti ile ölçeğin üç alt boyutu arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmazken (Tablo 4-25), Öz’ün (2007) yaptığı çalışmada, yüzeysel 

davranışlarından sadece duygularını bastıran çalışanların, kurumdan ayrılma niyeti 

gösterdiği bulunurken; derinlemesine davrananlarının kurumdan ayrılma niyetinin 

azaldığı belirtilmektedir. Grandey’in (1999) araştırmasında ise, duygusal emek alt 

boyutları ile işte ayrılma niyeti arasında olumlu bir ilişki olduğunun saptanması, bu 

durumun duygularını sürekli denetim altında tutmak zorunda olan iş görenlerin içinde 

bulundukları durumu değiştirme çabası içinde olacağı şeklinde açıklanmıştır. 

 

            Hemşirelerin işten ayrılma nedenleri ile ölçek alt boyutları arasındaki ilişkiler 

incelendiğinde ise; daha kolay ve rahat bir işte çalışmak isteyen (Tablo 4-26), kariyer 

olanağı fazla olan bir işte çalışmak isteyen (Tablo 4-27) ve iş tanımının olmadığını 

düşünenlerin (Tablo 4-29) daha az derinlemesine davranışta bulunduğu belirlenmiş 

olup; bu durum hemşirelerin çok yoğun iş temposunda çalıştırılması, hemşirelerin 

haklarını koruyan sağlık politikalarının oluşturulmaması, terfi yapılırken yüksek lisans 

ve doktora eğitimi alan hemşirelere öncelik haklarının tanınmaması ve eğitim seviyesi 

düşük olan yöneticilerin hala kurumlarda görev yapıyor olması, iş tanımlarının yeterince 

belirlenmemesi nedeniyle ‘hemşire her işi yapar’ zihniyetine uygun davranılmasının bir 

yansıması olarak değerlendirilebilir. 

            Tablo 4-28’de ise, çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerinin kötü olduğunu düşünen 

hemşirelerin, düşünmeyenlere göre daha fazla duygularını bastırdıkları, yapılan 

karşılaştırmada anlamlı (p<0.05) farkın olduğunun belirlenmesi; beklenen bir durum 

olup, çalışma arkadaşlarıyla iletişim kuramayan, iletişim sorunları yaşayanların, işlerine 

karşı tutumları ve iş memnuniyetinin de olumsuz etkileneceği ve bununda 

davranışlarına yansıyacağı söylenebilir. 

 

            Hemşirelerin, mesleğinin olumsuz etkileri sonucunda yaşadıkları sağlık 

sorunları ile DEDÖ alt boyut puan ortalamalarının karşılaştırılması incelendiğinde; 

Tablo 30’da sinirli olduğunu belirten  hemşirelerin daha çok bastırma davranışında ve 
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sinirlilik sorunu yaşamayan hemşirelerin ise daha çok derinlemesine davranışında 

bulunduğu ve aralarındaki farkın anlamlı (p<0.05) olduğu saptanmış olup bu 

hemşirelerin gerçek duygularını gizlemesinden dolayı sinirli oldukları ve hasta ve 

yakınlarına karşı gerçek duygularını yansıtmama çabası içinde olmalarının yarattığı 

gerilimin bir sonucu olarak yorumlanabilir. Hemşirelerde görülen bir diğer sağlık 

sorunu ise Tablo 4-31’de incelenen varis, bel ağrısı gibi şikayetler olup; elde edilen 

bulgular bu şikayetleri yaşamayan hemşirelerin yaşayanlara göre daha fazla duygularını 

gizledikleri şeklinde açıklanabilir. 

 

5.1. Sonuç ve Öneriler 

 

           Hemşirelerin duygusal emek davranışı ve bunu etkileyen etmenlerin belirlenmesi 

amacıyla 504 hemşire örnekleminde gerçekleştirilen bu araştırma sonucunda; 

 

           Araştırma grubundaki hemşirelerin kişisel özelliklerinin sıklıkla lisans mezunu, 

kadın, yaş ortalamasının 29.86±6.71, bekar, evli olanların ise çocuksuz olduğu, çocuk 

sahibi olanların ise çocuklarının ebeveynleri tarafından bakıldığı,  

 

           Hemşirelerin mesleki özelliklerinin; sıklıkla SBH’de çalıştıkları, kurumsal 

deneyim ortalamasının 6.68±6.61, yönetici olan hemşirelerin ise yöneticilik deneyim 

süresi ortalamasının 5.40±7.13 olduğu, cerrahi birimlerde, vardiyalı olarak çalıştıkları, 

21 hasta ve üzeri hastaya baktıkları, haftada 40 saat servis hemşiresi olarak, merkezi 

atamayla kalıcı kadroda çalıştıkları  ve görevlendirildikleri  kurum ve birimleri kendi 

istekleriyle seçtikleri, yarısından fazlasının ise hemşirelik mesleğini isteyerek seçtiği 

ancak bir şans verilse aynı mesleği tekrar seçmeyecekleri, bunun yanında yaptıkları 

işten genel olarak memnun oldukları ve işten ayrılmayı bazen düşündükleri 

belirlenirken; işten ayrılmayı düşünme nedenlerinin özellikle ücret yetersizliği, daha 

kolay ve rahat bir işte çalışma ve kariyer olanağı fazla olan bir işte çalışmayı isteme gibi 

nedenlerin etkili olduğu ve stres, aşırı yorgunluk, uykusuzluk vb. sağlık sorunları 

yaşadıkları, 
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             Araştırma sorularıyla ilgili olarak; hemşirelerin en yüksek derinlemesine 

davranış, en az ise bastırma davranışında bulunduğu,  

            . SML mezunu hemşirelerin, ön lisans mezunlarında daha çok bastırma 
davranışında bulunduğu (p<0.01), 
            .  Erkek hemşirelerin kadınlara göre daha sık rol yapma ve duygularını bastırma 
davranışı gösterdikleri (p<0.05), 
            . Hemşirelerin yaşı arttıkça, daha az rol yapma ve bastırma davranışında 
bulunurken, buna karşın derinlemesine davranışın arttığı, 
            .  Bekar hemşirelerin duygularını daha çok bastırdıkları (p<0.01), 
            . Çocuk sahibi olmayan hemşirelerin daha çok bastırma davranışında bulunduğu 
(p<0.001); çocuğu olanların ise daha sık derinlemesine davrandıkları (p<0.01), çocuk 
bakımı ile 3 alt boyutta anlamlı farklılıkların bulunmadığı (p>0.05), 
            . Özel hastanede çalışanların kamu sektörüne göre daha fazla rol yapma ve 
duygularını gizleme davranışı gösterdikleri (p<0.001), 
            . Kurumsal deneyim arttıkça rol yapma ve bastırma boyutlarında azalma, 
derinlemesine davranma alt boyutunda ise artmanın gözlendiği, 
            . Servis hemşireleri daha çok rol yaparken (p<0.05), yönetici hemşirelerin ise 
tam tersi olarak derinlemesine davranışta bulundukları (p<0.01), 
            . Hemşirelerin yöneticilik deneyimi arttıkça rol yapma ve bastırma alt 
boyutlarında azalma görüldüğü, 
            . Hemşirelerin çalıştıkları birimler ile her 3 alt boyutta anlamlı farklılıkların 
görülmediği (p>0.05), 
            . Sürekli gündüz çalışan hemşirelerin vardiyalı çalışanlara göre daha çok 
derinlemesine davrandıkları (p<0.01), 
            . Haftada 46-50 saat ve 51 saatten fazla çalışan hemşirelerin haftada 40 saat 
çalışanlara göre daha fazla rol yaptıkları (p<0.05), 51 saat ve üzeri çalışan hemşirelerin 
ise 40 saat ve 41-45 saat aralığında görev yapanlara göre duygularını daha fazla 
bastırdıkları (p<0.01), 
           . 1-5 hasta aralığı ve 21 ve üzeri hasta üzerine bakım veren hemşirelerin 6-10 
arasındaki hastaların bakımını sağlayan hemşirelere göre daha fazla duygularını 
bastırdığı (p<0.01), 
           . Taşeron firma ile sözleşme yapan hemşirelerin, merkezi atamayla kalıcı 
kadroda görev yapanlara göre rol yapma ve bastırma alt boyutlarını daha çok 
kullandıkları (p<0.05), 
           . Merkezi atama yoluyla kuruma başvuran hemşirelerin diğerlerine (şirket 
aracılığı, eş durumu) göre daha sık rol yaptıkları (p<0.05), kuruma kendi isteğiyle 
başvuranların ise merkezi atamayla görev yapan hemşirelere göre duygularını daha çok 
bastırdıkları (p<0.01), 
           . Hemşirelerin çalıştıkları birime görevlendirme şekli ile üç alt boyut arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmadığı (p>0.05), 
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            . Mesleğini istemeyerek seçen hemşireler daha fazla bastırma (p<0.05), isteyerek 
seçenler ise daha çok derinlemesine davranışta bulundukları, tekrar aynı mesleği 
seçmek isteyenlerin ise daha fazla derinlemesine davrandığı (p<0.001), 
           . Đşinden çok memnun olan hemşirelerin en fazla derinlemesine davranışta 
bulunduğu (p<0.05), 
           . Hemşirelerin işten ayrılma niyeti ile 3 alt boyut arasında anlamlı farklılıkların 
bulunmadığı (p>0.05), 
           . Đşten ayrılma nedenleri arasında, daha kolay ve rahat bir işte çalışma isteği ve 
kariyer olanağı fazla olan bir kurumda çalışma isteği olan hemşireler ile iş tanımının 
olmadığını düşünen hemşirelerin daha az derinlemesine davranışta bulunduğu (p<0.05), 
çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerin kötü olduğunu düşünen hemşirelerin duygularını daha 
fazla bastırdıkları (p<0.05), 
            . Hemşirelerin yaşadığı sağlık sorunlarından; sinirli olan hemşirelerin 
olmayanlara göre daha çok duygularını bastırdıkları (p<0.01), sinirli olmayan 
hemşirelerin ise daha fazla derinlemesine davrandıkları (p<0.05), varis ve bel ağrısı vb. 
sağlık sorunları yaşayanların ise daha az bastırma davranışında bulunduğu (p<0.05), 
şeklinde sonuçlar elde edilmiştir. 
 

 

Araştırmanın Önerileri; 

 

            Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; 

           . Öncelikle yönetici hemşirelerin “Duygusal Emek Davranışı”nın önemini fark 

ederek bu davranış sonuçlarını örgütsel, yönetsel iyileştirmelerde kullanmaları (çalışma 

koşullarının, ilişkilerinin iyileştirilmesi gibi), 

           . Yönetici hemşirelerin duygusal emek davranışıyla ilgili verileri düzenli 

izleyerek çalışanlarının memnuniyet, tükenme ve devir hızıyla ilgili öngörüde 

bulunmaları,  

          .  Hemşirelerin aşırı iş yüküyle (21 ve üzeri hasta bakımı) ve yasal çalışma (40 

saat) süresinden daha fazla çalıştırılmamaları konusunda yönetici hemşirelerin daha 

duyarlı olmaları, 

          .  Hemşirelerin işten ayrılma nedenleri (ücret yetersizliği vb.), bu mesleği tekrar 

seçmeme nedenleri ve yaşadıkları sağlık sorunları (aşırı yorgunluk vb.) ayrıntılı 

incelenerek, bu nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlerde bulunulması, 

           .  Çoğunlukla özel hastanelerde 40 saatten fazla çalışan, erkek, bekar, vardiyalı 

ve kurumunda servis hemşiresi olarak görev yapanların neden daha fazla rol yapma ve 

bastırma davranışlarında bulundukları ve bunda etkili olan faktörlerin incelenmesi, 
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          .  Duygusal emek kavramının okul müfredat programları içinde yer alması, 

          .  Hemşirelik alanında duygusal emek davranışı ve etkileyen faktörlere yönelik 

daha fazla araştırılmaların ve özellikle sağlık ve hemşirelik personelinin davranışlarına 

yönelik ölçek geliştirme çalışmasının yapılması ile bu konunun hemşirelik alanında 

daha fazla yer alması önerilebilir. 
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7.EKLER 

EK-1 VERĐ TOPLAMA ARACI 

 BĐLGĐLE
DĐRĐLMĐŞ O
AY FORMU 

Sayın katılımcı, 

Bu araştırma,  “Hemşirelerin duygusal emek davranışı ve etkileyen faktörleri belirlemek 

amacıyla yapılmaktadır. Bu araştırmada, yaklaşık 750 hemşireye ulaşılması hedeflenmektedir. 

Araştırmaya katılmayı reddetme hakkına sahipsiniz. Bu araştırmaya katılmayı kabul 

etmeniz durumunda sorulara vereceğiniz yanıtlar gizli tutulacak ve yalnız araştırmacı tarafından 

değerlendirilerek yalnız bu araştırma amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca size herhangi bir ücret 

ödenmeyecek ve sizden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 

Veri toplama amacı ile size verilen anket formundaki her bir soruyu,  araştırmanın 

güvenilir olması için içtenlikle ve doğru olarak cevaplamanız gerekmekte olup ilgi ve 

yardımlarınız teşekkür ederim. 

Sorumlu araştırmacı Đmza 

Doç.Dr. Ülkü BAYKAL 

Yüksek lisans öğrencisi Seda DEĞĐRMENCĐ 

Katılımcının beyanı 

Sayın Seda DEĞĐRMENCĐ tarafından yukarıdaki bilgiler tarafıma aktarılarak bu 

araştırmaya katılımcı olarak davet edildim. Araştırmaya katılmam konusunda zorlayıcı bir 

davranışla karşılaşmadım ve yapılan tüm açıklamaları anlamış bulunmaktayım. Eğer bu 

araştırmaya katılırsam araştırmacı ile aramda kalması gereken bana ait bilgilerin gizliliğine ve 

sadece bu araştırma amacıyla kullanılacağı konusunda özen gösterileceğine inanıyorum 

Araştırmanın yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan çekilebilirim. 

Ayrıca araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına 

girmiyorum ve herhangi bir ödeme talep etmiyorum.Yukarıdaki bilgileri okudum ve bu 

koşullarda bu araştırmaya kendi rızamla, hiçbir zorlama ve baskı altında kalmadan katılmayı 

kabul ediyorum. 

 

(   ) Araştırmaya katılmayı kabul ediyorum.         Katılımcının Adı – Soyadı               Đmza 

 

(   ) Araştırmaya katılmayı kabul etmiyorum.             Adı – Soyadı                               Đmza 
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                                         A
KET FORMU 

 

Değerli  meslektaşım; 

Bu çalışma, Đstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim 
Anabilim Dalı’nda yüksek lisans tez çalışması olarak yürütülmekte olup, sizin “Hemşirelerin 
Duygusal Emek Davranışı ve Etkileyen Faktörleri”  belirlemek amacıyla yapılmaktadır. 
Sorulara vereceğiniz yanıtlar, gizli tutulacak ve yalnız araştırmacı tarafından 
değerlendirilecektir. Araştırmanın güvenilir olması için her soruyu içtenlikle ve doğru olarak 
cevaplamanızı rica eder, gösterdiğiniz ilgi ve yardımlar için şimdiden teşekkür ederim.      

Seda DEĞĐRME
CĐ 
Đ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu  

              Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans öğrencisi                           
  Tel: 05358527689 

                    
sesdegirmenci@hotmail.com 

 
BÖLÜM 1 

1. Çalıştığınız    (   ) Üniversite Hastanesi           
     kurum:      (   ) Sağlık Bakanlığı Hastanesi 
      (   ) Özel Hastane                                                      
 
2. Pozisyonunuz:  (   ) Servis hemşiresi 
                              (   ) Servis sorumlu hemşiresi                  
                              (   ) Anabilim Dalı Başhemşiresi 
                              (   ) Başhemşire yard./ Hemş. Hizm. Mdr. Yard. 
                              (   ) Başhemşire / Hemşirelik Hizmetleri Md. 
                              (   ) Diğer ( Lütfen belirtiniz)…………                 
 
3. Çalıştığınız birim: (   ) Dahili birim            (   ) Cerrahi birim         (   ) Çocuk Hastalıkları         
                                     (   ) Kadın – Doğum         (   ) Psikiyatri                 (   ) Acil servis   
                                  (   ) Yoğun Bakım- reanimasyon                       (   ) Ameliyathane      
                                  (   ) Diğer ( Lütfen belirtiniz)…………... 
 
4. Eğitim Durumunuz: (   ) Sağlık meslek lisesi mezunu                 (   ) Ön lisans mezunu 
                                      (   ) Lisans mezunu                                   (   ) Lisansüstü mezunu 
 
5. Cinsiyetiniz:     (   ) Bayan               (  ) Erkek 
 
 6. Yaşınız: ………… 
 
7. Medeni durumunuz:  (   ) Evli            (   ) Bekar 
 
8. Çocuğunuz var mı:     (   )Evet            (   )Hayır 
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9. Çocuğunuzun bakımını nasıl sağlıyorsunuz?    (  )Kreş          (  )Ebeveynler 
                                                                             (  )Bakıcı       (  )Diğer…… 
10. Çalıştığınız kurumda kaç yıldır çalışıyorsunuz?:………………………………….ay / yıl 
 
11. Yönetici iseniz çalıştığınız kurumdaki yöneticilik deneyiminiz: …………………ay / yıl 
 
12. Çalışma düzeniniz:  (   ) Sürekli gece     (   ) Sürekli gündüz          (   ) Bazen gece bazen 
gündüz  
 
13. Günlük bakım verdiğiniz hasta sayısı:  (  ) 1 – 5  hasta                  (  ) 6 – 10 hasta     

                                                           (  ) 11 – 15 hast                 (  ) 16 – 20 hasta                                                                              
                                                                         (  ) 21 hasta ve üzeri     
 
14. Haftada toplam kaç saat çalışıyorsunuz?...............................saat 
 
15. Çalışma şekliniz:   (  ) Kalıcı   kadroda çalışıyorum.        
                                      (  ) Merkezi atama ile sözleşmeli olarak   çalışıyorum.           
                                      (  ) Şirket aracılığı ile sözleşmeli olarak  çalışıyorum. 
16. Hemşirelik mesleğini isteyerek mi seçtiniz?   (   ) Evet                        (  ) Hayır 
 
17. Tekrar meslek seçme şansınız olsa Hemşire olmak istermiydiniz? 
          (  )Evet          (  ) Hayır 
 
18. Çalıştığınız kurumda işe nasıl başladınız?  
         (  ) Merkezi atama yolu ile 
         (  ) Başka bir kurumdan tayin ile 
         (  ) Arkadaşlarımın önerisi ile başvuruda bulunarak  
         (  ) Kendi isteğimle başvuruda bulunarak  
         (  ) Diğer ( Lütfen açıklayınız)………………………… 

 
19. Çalıştığınız birimde görevlendirilme şekliniz:  
       (   ) Kendi isteğimle görevlendirildim. 
       (   ) Kendi isteğim dışında görevlendirildim. 
       (   ) Diğer ( Lütfen açıklayınız)……………………………………………. 
 
 
20. Yaptığınız işten ne kadar memnunsunuz? 
      (  ) Çok memnunum              (  ) Memnunum      (  ) Az memnunum       (  ) Memnun değilim 

 
21. Hemşire olarak çalışmaktan dolayı aşağıdaki sağlık sorunlarından hangilerini 
yaşıyorsunuz? 
       (  ) Stres yaşıyorum                                                     (  ) Mide şikayetlerim oluyor 
       (  ) Uykusuzluk çekiyorum                                         (  ) Aşırı yorgunluk hali var 
       (  ) Sık sık başım ağrıyor                                             (  ) Çok sinirli oldum 
       (  ) Diğer……. 
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 22. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin şu anki işinizden ( kurumunuzdan) ayrılma 
konusundaki düşüncenizi en iyi şekilde yansıtmaktadır?. 
 (   ) Đşten  ayrılmayı  düşünmüyorum. 
 (   ) Bazen düşünüyorum. 
 (   ) Đşten  ayrılmayı  düşünüyorum.        
                              
23. Şu anki işinizden  ayrılmayı düşünüyorsanız, işten ayrılmayı istemenizde etkili olan 
faktörler nelerdir?  
(   ) Đş garantisinin olmaması  
(   ) Ücret yetersizliği  
(   ) Daha kolay ve rahat bir işte çalışmayı istiyorum 
(   ) Kariyer (terfi) imkanları olan bir işte çalışmayı istiyorum  
(   ) Çalışma arkadaşlarımla ilişkilerin   kötü olması (arkadaşlarıma güven duyabileceğim bir 
yerde çalışmak istiyorum) 
(   ) Yöneticilerimle  ilişkilerin kötü olması (yöneticilerime güven duyabileceğim bir yerde 
çalışmak istiyorum) 
(   )  Çalıştığım  yerdeki fiziksel koşulların kötü olması (gürültü vb.) 
(   )  Kurumdaki kötü iletişim     
(   ) Yaptığım işi sevmiyorum 
(   ) Çalıştığım kurumdaki sosyal imkanların az olması 
(   ) Emekli olacağım için 
(   ) Đş tanımım olmadığı için  
(   ) Diğer ( Lütfen belirtiniz)……………………………………………… 
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DUYGUSAL EMEK DAVRA
IŞ ÖLÇEĞĐ 

 

Lütfen aşağıdaki ifadelerde belirtilen davranışları ne kadar sıklıkta sergilediğinizi işaretleyiniz. 
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1 Gerçek duyguları göstermemek için çaba sar ederim.       

2 Hissetmediğim duyguları hissediyormuş gibi yaparım.       

3 Karşımdakilere göstermem gereken duygu hangisi ise o 
duyguyu hissetmek için çaba sarfederim. 

      

4 Genellikle o sırada hissettiğim gerçek duygularımı 
gizlemeye çalışırım. 

      

5 Sinirli bir hasta/hasta yakını ile konuşurken 
sinirlenmemek için kendimi rahatlatacak şeyler 
düşünmeye çalışırım 

      

6 Hastalara uygun davranmam gerektiği için gerçek 
tepkilerimi bastırırım. 

      

7 Sinirli bir hastayla konuşurken, esasında benim 
görevimin ona yardım etmek olduğunu düşünürüm. 

      

8 Hastayla ilişki sırasında kurumumun benden göstermemi 
istediği duyguları yansıtabilmek için rol yaparım. 

      

9 Kendi duygularımı kontrol etmeye çalışırım.       

10 Sinirli hastalarımla bile, olaylara onların bakış açısından 
bakmaya çalışarak konuşurum. 

      

11 Đşimin benden beklediği kişi olabilmek için içtenlikle 
çaba sarf ederim. 

      

12 Kendimi çok kötü hissettiğim zaman bile arkadaşça 
davranıp gülümserim. 

      

13 Karşımdaki kişiyle ilgilenirken sıkıntılı ve sinirli 
olduğumu belli etmemek için rol yaparım. 

      

14 Hastayla ilişkim sırasında yansıtmam gereken duygu, 
benim ruh halim uyuşmasa bile o duyguyu yansıtmaya 
çalışırım. 

      

15 Hastalarla ilişki sırasında, benim duygularıma ters gelse 
bile, o sırada işim icabı göstermem gereken duygu ne ise, 
onu hissetmeye çalışırım. 

      

16 Hastalarla etkileşim sırasında içimden geçenleri 
hissettirmemek için gayret gösteririm. 

      

17 Sinirli bir hastayla konuşurken, onların aramızda 
geçenlere değil başka bir şeye hiddetlendiklerini 
düşünürüm. 

      

18 Hastalara yardım ederken neşeli olduğumu göstermeye 
çalışınca bir süre sonra kendimi hakikaten neşeli 
bulurum. 

      

19 Hastaya sinirlensem bile ona karşı kibar davranmaya 
devam ederim, ama içimden küfür ederim. 
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 EK-2  ETĐK KURUL O
AYI 
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EK-3 KURUMSAL ĐZĐ
LER 
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Uyruğu  T.C. TC Kim 
o  

Email sesdegirmenci@hotmail.com Tel 05358527689 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora   
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Okuduğunu 
Anlama* 

Konuşma* Yazma* 
KPDS/ÜDS 

Puanı 
(Diğer) 

                  Puanı 

Đngilizce Đyi Đyi Đyi 51.25  

      
*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

ALES Puanı  71.322 75.813 79.563 

(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Microsoft Office Programları Đyi 

  

  

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

 

Özel Đlgi Alanları (Hobileri): Yüzmek, Keman Çalmak, Basketbol Oynamak. 


