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ÖZET

     Amaç: Bu çal›flma ameliyathanede çal›flan hemflirelerin ifl doyumu, anksiyete ve tükenmifllik
düzeylerini belirlemek amac›yla gerçeklefltirilmifltir.

Gereç ve Yöntem: Tan›mlay›c› türde olan araflt›rman›n evrenini Trabzon’da bulunan 5 hastanenin
ameliyathanelerinde çal›flan hemflireler oluflturmufltur. Araflt›rmada örneklem seçilmeyerek 114 hemflireden
gönüllü olan 74’ü araflt›rmaya kat›lm›flt›r. Araflt›rmada veriler;  anket formu, Spielberg Sürekli Kayg›
Ölçe¤i, Minnesota ‹fl Doyum Ölçe¤i ve Maslach Tükenmifllik Envanteri kullan›larak toplanm›flt›r. Verilerin
de¤erlendirilmesinde; Mann-Whitney U testi, Kruskal–Wallis varyans analizi, t testi ve pearson momentler
çarp›m› katsay›s› kullan›lm›flt›r.

     Bulgular ve Sonuçlar: Araflt›rmaya kat›lan hemflirelerin ifl doyum puan ortalamalar›n›n 3,42±0,50,
anksiyete puan ortalamalar›n›n ise 41,77±12,41 oldu¤u belirlenmifltir. Bunun yan› s›ra duygusal tükenme
(13,05±6,57) ve duyars›zlaflma düzeylerinin düflük (5,66±3,78); kiflisel baflar› düzeylerinin ise yüksek
(13,36±7,62) oldu¤u saptanm›flt›r. Yap›lan istatistiksel analizler sonucunda hemflirelerin çal›flt›klar› kurum
ile ifl doyumu, anksiyete ve duygusal tükenme puan ortalamalar› aras›ndaki iliflkinin anlaml› oldu¤u
belirlenmifltir (p<0,05). Ayr›ca, meslekte ve ameliyathanede çal›flma y›l› ve ameliyathanedeki görevin
ifl doyumu; ameliyathanedeki görevin anksiyete; yafl ve meslekte çal›flma y›l›n›n kiflisel baflar› üzerinde
etkili olan de¤iflkenler oldu¤u saptanm›flt›r (p<0,05). ‹fl doyumu ile duygusal tükenme (p<0,01)  ve
duyars›zlaflma (p<0,05), duygusal tükenme ile kiflisel baflar› aras›nda negatif (p<0,05); anksiyete ile
duygusal tükenme (p<0,05)  ve duygusal tükenme ile duyars›zlaflma (p<0,01)  aras›nda pozitif anlaml›
korelasyon bulunmufltur.

Anahtar kelimeler:‹fl doyumu, anksiyete, tükenmifllik, duygusal tükenme, duyars›zlaflma, ameliyathane,
hemflire.

JOB SATISFACTION, ANXIETY AND BURNOUT AMONG OPERATING-
ROOM NURSES: (TRABZON EXAMPLE)

ABSTRACT

Purpose: The research aimed to determine  the levels of job satisfaction, anxiety and burnout among
operating-room nurses.

*Araflt›rma 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemflireli¤i Kongresinde (22-26 Ekim 2003, Kufladas›)
sözel bildiri olarak sunulmufl ve “en iyi sözel sunum “ödülü alm›flt›r.
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Material and Method: This study is a
descriptive research.  One-hundred eleven (114)
nurses who have been working in operating rooms
in five different hospitals in Trabzon were asked
to complete the following questionnaire:
Questionnaire Form, State-Trait Anxiety Scale,
Minnesota Job-Satisfaction Scale and Maslach
Burnout Inventory. A total of 74 nurses completed
these questionnaires. Mann-Whitney U Test,
Kruskal-Wallis Anova, Independent Samples T
Test, Pearson Correlation were used as statistical
methods to evaluate the data.

Findings and Results: Results showed that
mean scores of job satisfaction 3,42±0,50 and
anxiety 41,77±12,41. In addition, the level of
emotional  exhaust ion(13,05±6,57)  and
depersonalization (5,66±3,78) were low and the
level of personal accomplishment (13,36±7,62)
was high. Statistical analyses predicted there are
significant relationships between working hospital
and job satisfaction, anxiety, emotional exhaustion
(p<0,05). In addition, we established that
relationship between job satisfaction and working
process as a nurse and operating room nurse;
between anxiety and the responsibility of nurse in
operating room; between personal accomplishment
and age, working process as a nurse (p<0,05).
Additionally, we found that significant negative
correlation between job satisfaction and emotioanal
exhaustion (p<0,01) and depersonalization (p<0.05),
emotional exhaustion and personal accomplishment
(p<0,05), significant positive correlation between
anxiety and emotional exhaustion (p<0,05),
emotioanl exhaustion and depersonalization
(p<0,01).

 Key Words: Job satisfaction, anxiety, burnout,
depersonalization, emotional exhaustion, operating
room, nurse.

G‹R‹fi

Amerika Birleflik Devletleri Ulusal ‹fl Güvenli¤i
Enstitüsü’ne göre hemflirelik stresle ilgili
bozukluklar›n en fazla görüldü¤ü 40 meslekten
biridir (Bourbonnais, Comeau, Vézina ve ark.,
1998). Konu ile ilgili çal›flmalarda hemflirelikte;

alkol kullan›m›, ilaç ba¤›ml›l›¤›, intihar, psikolojik
sorunlar nedeniyle sa¤l›k kurumuna baflvuru
oranlar›n›n di¤er meslek gruplar›ndan daha yüksek
ve beklenen yaflam süresinin daha k›sa oldu¤u
belirtilmektedir (Thompson, 1989; McGrath, Reid,
Boore, 1989; Butterworth, Carson, Jeacock ve ark.,
1999; Greenglass, Burke, Fiksenbaum,  2001).
Birey, iflveren ve toplum için yüksek maliyeti ve
artan s›kl›¤› nedeniyle ifl gücü kayb›, uzun y›llardan
beri araflt›rmalara konu olmaktad›r. ‹fl gücü kayb›na
yol açan en önemli nedenler; ifl stresi ve ifl
doyumsuzlu¤unun yüksek olmas› ve iflin bireyde
tükenmiflli¤e yol açmas›d›r. Hemflirelikte di¤er
mesleklere göre hastal›k ve ölüm gibi durumlarla
s›k karfl›laflma, ifl yükünün fazla olmas›, gece
çal›flmak zorunda kal›nmas› gibi etkenler ifl stresi,
ifl doyumu ve tükenmiflli¤i etkileyen ana unsurlard›r
(Bourbonnais, Comeau, Vézina ve ark., 1998).

Tükenmifllik “insan›n afl›r› stres ya da
doyumsuzlu¤a karfl› iflten so¤uma biçiminde
gösterdi¤i tepki” olarak tan›mlanmaktad›r (Izgar,
2001). Konu ile ilgili kaynaklarda stres, ifl doyumu
ve tükenmiflli¤in birbirini etkiledi¤i ve özellikle ifl
doyumunun tükenmiflli¤in bir belirleyicisi olarak
kullan›labilece¤i belirtilmektedir (Bourbonnais,
Comeau, Vézina ve ark., 1998; Lu, Lin, Wu ve
ark., 2002; Kirkcalldy ve Martin, 2000).

Literatürde ameliyathanede çal›flan hemflirelerin
ameliyathane ortam›ndan ve çal›flma koflullar›ndan
kaynaklanan nedenlerden dolay› strese yol açan
etmenlerle daha s›k karfl›laflt›klar› belirtilmektedir
(McGrath, Reid, Boore, 1989; Vural ve Oflaz,
1996).  ‹fle karfl› kiflisel bir tutum olan ifl doyumu;
çal›flanlar›n iflle ilgili beklentilerine ulaflt›klar› zaman
hissettikleri olumlu bir duygusal durumdur (Uzun,
1996). ‹fl doyumunun düflük olmas› bireyin bedensel,
ruhsal ve sosyal sa¤l›¤›n› olumsuz yönde
etkilemekte, ifl kalitesini düflürmekte ve iflten
uzaklaflmaya yol açmaktad›r (Uzun, 1996; Lu, Lin,
Wu ve ark., 2002; Kirkcaldy ve Martin, 2000).
Çal›flma ortam› ve koflullar›n›n ifl doyumunu
etkileyece¤i göz önüne al›nd›¤›nda; di¤er ünitelerden
oldukça farkl› bir ortam ve çal›flma sistemine sahip
olan ameliyathanede çal›flan hemflirelerin anksiyete,
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ifl doyumu ve tükenmifllik düzeylerinin farkl›l›k
göstermesi olas›d›r.

ARAfiTIRMANIN AMACI

Araflt›rma ameliyathane hemflirelerinin;

- ‹fl doyumu, anksiyete ve tükenmifllik
düzeylerinin belirlenmesi,

- Sosyodemografik özellikleri ve çal›flma
durumlar›na iliflkin baz› de¤iflkenlerin ifl doyumu,
anksiyete ve tükenmifllik düzeyleri ile olan
iliflkilerini belirlemek amac›yla gerçeklefltirilmifltir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Araflt›rman›n Türü

Araflt›rma tan›mlay›c› türdedir.

Araflt ›rman›n Evreni  ve Örneklemi

Araflt›rman›n evrenini Karadeniz Teknik
Üniversitesi Farabi (41), Numune (24), Sosyal
Sigortalar Kurumu (23) Yavuz Selim Kemik
h a s t a n e l e r i  ( 1 4 )  v e  D o ¤ u m e v i  ( 1 2 )
ameliyathanelerinde çal ›flan hemflireler
oluflturmufltur. Tüm evren araflt›rma kapsam›na
al›nm›fl; toplam 114 hemflireden araflt›rmaya
kat›lmay› kabul eden ve soru formlar›n› eksiksiz
dolduran 74’ü araflt›rman›n örneklemini
oluflturmufltur. 15 hemflire araflt›rmaya kat›lmay›
kabul etmemifltir.

Veri Toplama Arac› ve Uygulanmas›

 Araflt›rman›n verileri dört araflt›rmac› ile 2003
y›l› Temmuz ve A¤ustos aylar›nda toplanm›flt›r.
Veriler toplanmadan önce her hastanenin baflhekimi
ve baflhemfliresi ve araflt›rmaya kat›lan hemflireler
çal›flma konusunda bilgilendirilerek sözel izin
al›nm›flt›r. Veri toplama arac› olarak kullan›lan
anket formu ve ölçekler afla¤›da yer almaktad›r.

1. Anket Formu: Hemflirelerin sosyodemografik
özellikleri ve çal›flma durumlar›n› belirlemek
amac›yla araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilen form
10 sorudan oluflmaktad›r.

2. Spielberg Durumluk/Sürekli Kayg› Envanteri:
Durumluk-Sürekli kayg› envanteri ABD’de
Spielberg ve ark. taraf›ndan gelifltirilmifl, Öner ve

Le Compte (1985) taraf›ndan dilimize uyarlanarak
geçerlik ve güvenirli¤i test edilmifltir (Kuder-
Richordson alfa; duruma ba¤l› kayg› için 0.94-0.96;
sürekli kayg› için ise 0.83-0.87 dir). Ölçek durumluk
ve sürekli kayg›ya yönelik 40 sorudan oluflmaktad›r
ve ayr› olarak hesaplanmaktad›r. Bu çal›flmada
sürekli kayg›y› belirleyen 20 soru kullan›lm›flt›r.
Sorular “hemen hiçbir zaman=1, bazen= 2, çok
zaman=3, hemen her zaman=4” fleklinde
puanlanmaktad›r. De¤erlendirme için tersine
dönmüfl (21,26,27,30,33,36,39) ve do¤rudan
ifadelerin (22,23,24,25,28,29,31,32,34,35,37,38,
40) puanlar› hesaplanarak; do¤rudan ifadelerin
toplam puan›ndan tersine dönmüfl ifadelerin toplam
puan› ç›kar›lm›fl ve sürekli kayg› için de¤iflmeyen
de¤er olan 35 say›s› ilave edilerek sürekli kayg›
puan› bulunmufltur.  Envanterden elde edilen toplam
puan 20-39 ise anksiyete hafif, 40-59 ise orta,   60-
79 ise a¤›r olarak de¤erlendirilmektedir.

3. Minnesota ‹fl Doyum Ölçe¤i: Bu ölçek 1967
y›l›nda Weiss, Dawis, England&Lofquist taraf›ndan
gelifltirilmifltir. Baycan taraf›ndan (1985) Türkçeye
çevrilip, geçerlilik ve güvenirlilik çal›flmalar›
yap›lm›flt›r (Cronbach Alfa=0,77). Minnesota ‹fl
Doyum Ölçe¤i 1-5 aras›nda puanlanan beflli likert
tipi bir ölçektir. Ölçek puanlamas›nda, hiç memnun
de¤ilim= 1 puan, memnun de¤ilim= 2 puan,
karars›z›m= 3 puan, memnunum= 4 puan, çok
memnunum=5 puan olarak de¤erlendirilmektedir.
Ölçekte ters soru bulunmamaktad›r. Minnesota ‹fl
Doyum Ölçe¤i içsel, d›flsal ve genel doyum düzeyini
belirleyici özelliklere sahip 20 maddeden
oluflmufltur.

1-‹çsel doyum : 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15,
16, 20. maddeler
2- D›flsal doyum : 5, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 19.
maddeler
3-Genel doyum : Tüm maddeleri içermektedir.

‹çsel doyum puan› içsel faktörleri oluflturan
maddelerden elde edilen puanlar›n toplam›n›n 12’ye,
d›flsal doyum puan› d›flsal faktörleri oluflturan
maddelerden elde edilen puanlar›n toplam›n›n 8’e,
genel doyum puan› ise 20 maddeden elde edilen
puanlar›n toplam›n›n 20’ye, bölünmesi ile elde
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edilmektedir. Çal›flmam›zda genel doyum puanlar›
kullan›lm›flt›r.

4. Maslach Tükenmifllik Envanteri: Bu envanter
 Maslach ve Jackson (1986) taraf›ndan gelifltirilmifl
olup; farkl› araflt›rmac›lar taraf›ndan Türkçe’ye
çevrilerek geçerlik ve güvenirlik çal›flmalar›
yap›lm›flt›r (Üstün 1995, Ergin1992, Çam, 1992).
Üstün’ün çal›flmas›nda Cronbach Alfa; duygusal
tükenme için 0.83, duyars›zlaflma için 0.65 ve kiflisel
baflar› için ise 0.72 olarak bulunmufltur. Yirmi iki
sorudan oluflan ölçek tükenmiflli¤i; kiflisel
b a fl a r › ( 7 , 9 , 1 2 , 1 4 , 1 7 , 1 8 , 1 9 ) ,
duyars›zlaflma(5,10,11,15,21,22) ve duygusal
tükenme (1,2,3,6,8,13,16,20) olmak üzere 3 alt
boyutta de¤erlendirmektedir. Her boyut için ayr›
puan hesaplamas› yap›l›r ve ayr› de¤erlendirilir.
Türkçe form; duygusal tükenme ve duyars›zlaflma
için; hiçbir zaman=0, çok nadir= 1, bazen=2, ço¤u
zaman=3, her zaman=4; kiflisel baflar› için hiçbir
zaman=4, çok nadir=3, bazen=2, ço¤u zaman=1,
her zaman=0  fleklinde befl basamakl› seçeneklerden
oluflmakta ve alt ölçek puanlar› elde edilmektedir.
 Puanlar›n yorumlanmas› afla¤›daki tablodaki
ölçütlere göre yap›lmaktad›r.

Veri toplama araçlar› araflt›rmac›lar taraf›ndan

hemflirelere da¤›t›lm›fl, doldurmalar› istenmifl ve

15 gün sonra toplanm›flt›r. Nöbet saatlerinde olan

hemflirelere ulafl›m› ve anketlerin yan›tlanarak geri

dönüfl oran›n› art›rmak amac›yla 15 gün süre

tan›nm›flt›r.

Verilerin De¤erlendirilmesi

Araflt›rmada ba¤›ml› de¤iflkenler; ifl doyumu,

anksiyete ve tükenmifllik düzeyi; ba¤›ms›z

de¤iflkenler ise yafl, medeni durum, mezun olunan
okul, çal›fl›lan kurum, meslekte çal›flma y›l›,
ameliyathanede çal›flma y›l›, ameliyathanede çal›flma
nedeni, ameliyathanedeki görevi, ameliyathanede
çal›flma fleklidir. Verilerin de¤erlendirilmesinde
istatistiksel yöntem olarak; medeni durum, çal›fl›lan
kurum, meslekte çal›flma y›l›, ameliyathanede
çal›flma y›l›, ameliyathanede çal›flma nedeni
de¤iflkenleri için Mann-Whitney U; yafl için iki
grup aras›ndaki fark›n önemlilik testi (t testi), mezun
olunan okul için  Kruskall_Wallis H testi; ifl
doyumu, anksiyete ve tükenmiflli¤in alt gruplar›
aras›nda ise pearson korelasyon katsay›s›
kullan›lm›flt›r.

BULGULAR VE TARTIfiMA:

Araflt›rma kapsam›na al›nan hemflirelerin yafl
ortalamas› 30,54±6,83 tür. Hemflirelerin %63,5’i
evli ve %52.7’si çocuk sahibidir. Ön lisans mezunu
olan hemflirelerin oran› %54.1’dir ve hemflirelerin
%69.0’u devlet hastanelerinde çal›flmaktad›rlar.
Hemflireler ortalama olarak 11.06 y›ld›r meslekte
ve 7,92 y›ld›r ameliyathanede çal›flmaktad›rlar.
Hemflirelerin %66.0’s› ameliyathanede kendi

istekleri sonucunda bulunmaktad›rlar ve %77.0’si
ameliyat hemfliresi olarak çal›flmaktad›rlar. Vardiya
sistemi ile çal›flan hemflire oran› %58.1 dir.

Araflt›rma kapsam›na al›nan hemflirelerin ifl
doyum puan ortalamas› 3,42±0,50* dir. Bu sonuç
ameliyathane hemflirelerinde ifl doyumu ile ilgili
çal›flmalarla benzerlik göstermektedir (Ayd›n, 2000;
Kavla, 1998). Ayr›ca Uzun’un (1996) ameliyathane
hemflireleri ile ilgili çal›flma sonuçlar› ile de
uyumludur.

* (puan ortalamas›±standart sapma)

Tükenmifllik Düzeyleri

Yüksek Normal Düflük

Duygusal Tükenme 27 ve üzeri 17-26 0-16

Duyars›zlaflma 13 ve üzeri 7-12 0-6

Kiflisel Baflar› 0-31 32-38 39 ve üzeri
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 Tablo.1’de hemflirelerin ifl doyum puan
ortalamalar›n›n sosyodemografik özellikleri ve
çal›flma durumuna göre da¤›l›m› görülmektedir.
Lisans mezunu olan, üniversite hastanesinde çal›flan,
meslekte ve ameliyathanede daha k›sa süre çal›flm›fl
olan, ameliyat hemfliresi olarak görev yapan ve
ameliyathanede yönetimin karar› sonucu çal›flan
hemflirelerin ifl doyum puan ortalamalar›n›n daha

düflük oldu¤u saptanm›flt›r.  ‹statistiksel
de¤erlendirme sonucu; çal›fl›lan kurum, meslekte
ve ameliyathanede çal›flma y›l›, ameliyathanedeki
görev ve ameliyathaneye gelifl biçimi yönünden ifl
doyum puan ortalamalar› aras›ndaki fark anlaml›
bulunmufltur (p<0.05). Devlet hastanesinde çal›flan
hemflirelerin ifl doyum puan ortalamalar›n›n
üniversite hastanesinde çal›flanlara göre yüksek

Tablo.1. Hemflirelerin ‹fl Doyum Puan Ortalamalar›n›n Sosyodemografik Özellikleri ve Çal›flma Durumlar›na

Göre Da¤›l›m›

De¤iflkenler n
__
X SS

‹statistiksel de¤er
SD
 p

Yafl
    19-29
    30-40

40
34

3,31
3,44

0,26
0,47

t=1,248
65

p>0,05

Medeni durumu
    Bekar
    Evli

25
49

3,34
3,38

0,58
0,45

U=590,500
p>0,05

Mezun olunan okul
    Sa¤l›k  meslek lisesi
    Ön lisans
    Lisans

19
40
15

3,46
3,41
3,16

0,51
0,49
0,47

KW=4,137
2

p>0,05

Çal›fl›lan kurum
    Üniversite hastanesi
    Devlet hastanesi

23
51

3,21
3,45

0,61
0,41

U=399,500
p<0,05

Meslekte çal›flma y›l›
     1-15 y›l aras›
    16-31 y›l aras›

55
19

3,34
3,65

0,46
0,65

U=328,500
p<0,05

Ameliyathanede çal›flma y›l›
     1-12 y›l aras›
    13-25 y›l aras›

61
13

3,35
3,51

0,47
0,69

U=241,500
p<0,05

Ameliyathanede  çal›flma nedeni
    Bireysel tercih
    Yönetimsel karar

48
25

3,46
3,19

0,49
0,47

U=405,500
p<0,05

Ameliyathanedeki görevi
    Ameliyat hemfliresi
    Di¤er

57
17

3,29
3,62

0,46
0,55

U=327,000
p<0,05

Ameliyathanede çal›flma flekli
    Sürekli gündüz
    Vardiya fleklinde

31
43

3,45
3,39

0,48
0,53

t=0,547
72

p>0,05
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olmas›n›n çal›fl›lan kurumdaki çal›flma koflullar› ve
kurumun hemflireden beklentisi ile ilgili olabilir.

Meslekte ve ameliyathanede uzun süre
çal›flanlar›n ifle ve ifl ortam›na daha iyi uyum
sa¤lad›klar› için daha fazla ifl doyumu yaflad›klar›
düflünülebilir. Ameliyathanede ameliyat hemfliresi
d›fl›nda görevlerde( anestezi teknisyeni, sorumlu)
çal›flan hemflirelerin ifl doyum puan ortalamalar›n›n
yüksek olmas›n›n nedeninin bu görevlerde
çal›flanlar›n ameliyat s›ras›nda yaflanan gerilimi
yaflamamalar› ve baz›lar›n›n (klinik sorumlusu)
gece nöbetine girmemeleri  olabilece¤i
düflünülmüfltür. Yönetimin karar› ile ameliyathanede
çal›flanlar›n ise kendi tercihleri ve ilgi alanlar›
d›fl›nda bir ünitede çal›fl›yor olmaktan dolay› daha
az ifl doyumu yaflad›klar› düflünülebilir.

Hemflireler üzerinde yap›lan çal›flmalarda
meslekte uzun süre çal›flman›n ifl doyumunu
art›rd›¤›; belirli bir ünitede uzun süre çal›flman›n
ise azaltt›¤› vurgulanmaktad›r (Lum, Kervin, Clark
ve ark., 1998; Flanagan ve Flanagan, 2002).
Uzun’un çal›flmas› da(1996) bizim sonuçlar›m›z›
destekler niteliktedir. Özbay›r, Demir, Candan ve
ark. çal›flmalar›nda (1999a) çal›fl›lan kurumun ifl
doyumunu e tk i ledi¤ini  saptam›fl lard› r .

Araflt›rma kapsam›na al›nan hemflirelerin
anksiyete puan ortalamas› 41.77±12,41 dir ve bu
puan orta düzeyde anksiyeteyi göstermektedir.
Vural ve Oflaz da  çal›flmalar›nda (1996)
ameliyathane hemflirelerinin orta düzeyde anksiyete
yaflad›klar›n› belirlemifllerdir.

Tablo.2’de hemflirelerin anksiyete puan
ortalamalar›n›n sosyodemografik özellikleri ve
çal›flma durumlar›na göre da¤›l›m› görülmektedir.
Üniversite hastanesinde çal›flan, meslekte ve
ameliyathanede daha uzun süre çal›flm›fl olan,
vardiya sistemi ile çal›flan, ameliyat hemfliresi olarak
görev yapan ve ameliyathanede yönetimin karar›
sonucu çal›flan hemflirelerin anksiyete puan
ortalamalar›n›n daha yüksek oldu¤u saptanm›flt›r.
Yap›lan de¤erlendirmede çal›fl›lan kurum ve
ameliyathaneye gelifl flekli yönünden anksiyete
puan ortalamalar› aras›ndaki fark istatistiksel olarak
anlaml› bulunmufltur (p<0,05). Üniversite

hastanesinde çal›flan ameliyathane hemflirelerinin
anksiyete puan ortalamalar›n›n di¤er hastanelerde
çal›flan hemflirelere göre daha yüksek oldu¤u
görülmektedir. Ameliyathanede yönetimin karar›
sonucu çal›flan hemflirelerin anksiyete düzeylerinin
ameliyathaneye kendi iste¤i ile gelenlerden daha
yüksek olmas› ise bireylerin kendi tercihleri d›fl›nda
bir kararla görev yerlerinin belirlenmifl olmas›na
ba¤lanabilir. Anksiyete ve stres birbirleri ile s›k›
iliflkisi olan ve birbirini etkileyen kavramlard›r.
Stres düzeyi yükseldikçe anksiyete artmaktad›r.
Özbay›r, Demir, Candan ve ark. (1999b)
çal›flmalar›nda da ameliyathane hemflirelerinin
çal›flt›klar› kurumun stres puanlar› üzerinde etkili
oldu¤u belirtilmektedir.

Ameliyathane hemflirelerinin duygusal tükenme
puan ortalamalar› 13,05±6,57,  duyars›zlaflma puan
ortalamas› 5,66±3,78, kiflisel baflar› puan ortalamas›
13,36±7,62 dir. Bu sonuçlar ameliyat hemflirelerinin
duygusal tükenme ve duyars›zlaflma düzeylerinin
düflük; kiflisel baflar› puan düzeylerinin ise yüksek
oldu¤unu göstermektedir.  Ameliyathane
hemflirelerinin tükenmifllik düzeyleri hemflireler
üzerinde yap›lan çal›flmalarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda;
duygusal tükenme ve duyars›zlaflma puanlar› benzer
bulunurken, ameliyathane hemflirelerinin kiflisel
baflar› puanlar›n›n daha düflük oldu¤u belirlenmifltir
(McGrath, Reid, Boore, 1989; Kavla, 1998;
Butterworth, Carson, Jeacock  ve ark., 1999).

Hemflirelerin tükenmifllik puan ortalamalar›n›n
sosyodemografik özellikler ve çal›flma durumlar›na
göre da¤›l›m›n› incelendi¤inde (Tablo.3) 30-40 yafl
grubunda olan, evli olmayan, üniversite hastanesinde
çal›flan, meslekte ve ameliyathanede daha uzun
süre çal›flm›fl olan ve ameliyathaneye yönetimin
karar› ile gelenlerin duyars›zlaflma ve duygusal
tükenme puanlar›n›n yüksek, kiflisel baflar›
puanlar›n›n düflük oldu¤u belirlenmifltir. Yap›lan
istatistiksel de¤erlendirmede; yafl ve meslekte
çal›flma y›l› yönünden kiflisel baflar› puan
ortalamalar›; çal›fl›lan kurum yönünden duygusal
tükenme puan ortalamalar› aras›ndaki fark anlaml›
bulunmufltur (p<0.05). Yafl ve meslekte çal›flma
y›l› artt›kça kiflisel baflar›n›n da artt›¤› görülmektedir.
‹statistiksel olarak anlaml› olmasa da ayn› art›fl
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ameliyathanede daha uzun süre çal›flanlarda
görülmektedir. Bu duruma ilerleyen y›llarla birlikte
kiflinin kendisi ad›na beklentilerinin azalmas›n›n
neden olabilece¤i düflünülmüfltür. Üniversite
hastanesinde çal›flanlar›n duygusal tükenmifllik
puanlar›n›n devlet hastanesinde çal›flanlardan yüksek

bulunmas›n›n nedeninin kurumun çal›flanlar› ile
ilgili politikalar›ndan kaynaklanabilece¤i
düflünülmüfltür. Aksoy ve ark.(1994) çal›flmalar›nda
ameliyathanede çal›flanlar›n yaklafl›k yar›s›n›n
kurum politikalar›ndan rahats›z olduklar›n›
belirtmektedirler. Ameliyathanede çal›flan

Tablo.2. Hemflirelerin Anksiyete Puan Ortalamalar›n›n Sosyodemografik Özellikleri ve Çal›flma Durumlar›na

Göre  Da¤›l›m›

De¤iflkenler n
__
X SS

‹statistiksel de¤er
SD
p

Yafl
    19-29
    30-40

40
34

41.65
42,88

12,52
10,93

t=428,000
72

p>0,05

Medeni durumu
    Bekar
    Evli

25
49

42,19
42,12

11,96
11,90

U= 618,000
p>0,05

Mezun olunan okul
    Sa¤l›k  meslek lisesi
    Ön lisans
    Lisans

19
40
15

41,11
42,94
41,46

14,39
9,83
13,62

KW= 0,028
2

p>0,05

Çal›fl›lan kurum
    Üniversite hastanesi
    Devlet hastanesi

23
51

47,34
39,43

7,01
12,95

U=354,000
p<0,05

Meslekte çal›flma y›l›
     1-15 y›l aras›
    16-31 y›l aras›

55
19

41,25
46,25

12,53
6,85

U=452,500
p>0,05

Ameliyathanede çal›flma y›l›
     1-12 y›l aras›
    13-25 y›l aras›

61
13

41,73
45,71

12,17
8,24

U=383,500
p>0,05

Ameliyathanede çal›flma nedeni
    Bireysel tercih
    Yönetimsel karar

48
25

40,58
44,95

11,51
   12,13

U= 424,500
p<0,05

Ameliyathanedeki görevi
    Ameliyat hemfliresi
    Di¤er

57
17

43,13
38,73

   11,05
14,11

U=391,500
p>0,05

Ameliyathanede çal›flma flekli
    Sürekli gündüz
    Vardiya fleklinde

31
43

39,41
43,46

14,70
10,31

t=-1,392
72

p>0.05
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hemflirelerde tükenmifllik üzerinde etkili olan
unsurlar hemflireler üzerinde yap›lan çal›flma
sonuçlar› uyum göstermemektedir (Demir, 1995;
Gözüm 1996; Kavla, 1998; Lum, Kervin, Clark ve

ark.,1998). Sadece Üstün’ün (1995) çal›flmas›nda
çal›fl›lan kurumun duygusal tükenmifllik üzerinde
etkili olmad›¤› ifade edilmektedir.

Tablo.3. Hemflirelerin Tükenmifllik Puan Ortalamalar›n›n Sosyodemografik Özellikler ve Çal›flma Durumlar›na

Göre Da¤›l›m›

Tükenmifllik Alt Boyutlar›
Kiflisel baflar› Duygusal Tükenme Duyars›zlaflma

De¤iflkenler n
        __

X        SS
            __

X        SS
        __

X          SS

   14,97     8,23
 11,14     6.24

   12,82       6,43
   14,77       6,61

    5.73      3.65
    6,44      3.21

Yafl
    19-29
    30-40

40
34

347,000  p<0,05* 488,500  p>0,05* 486,000  p>0,05*

  12,00     8.28
  14.34     7.23

  14,26       7,43
  13.19       5.94

   6,03        4,54
   5.55        3,50

Medeni durumu
    Bekar
    Evli

25
49

515,000  p>0,05** 495,500  p>0,05** 558,500  p>0,05**

15,23     8.94
13,14     8.10
14.33     5.10

12,25     5,63
13,31     6,31
15,46     5,28

4,75     3.73
5.41    3.11
7.00     3.67

Mezun olunan okul
    Sa¤l›k  meslek lisesi
    Ön lisans
    Lisans

19
40
15

0.669  p>0,05*** 1.140  p>0,05*** 1.781  p>0,05***

12,43    7.19
13,95    7.95

15,86    5.73
12.43    6,66

6,73    3.67
5,22    3.98

Çal›fl›lan kurum
    Üniversite hastanesi
    Devlet hastanesi

23
51

-498.500  p>0,05** 357.500  p<0,05** 422.000  p>0,05**

14,45    7.66
  8,75    6,03

13,32    6.53
14,91    6,62

5,67     3.91
6,08     4,07

Meslekte çal›flma y›l›
     1-15 y›l aras›
    16-31 y›l aras›

55
19

299,500  p<0,05** 427,000  p>0,05** 494,500  p>0,05**

14,01    7.59
8,42     7,09

13.35    6,38
15,85    7,84

5,40     3.89
8,71     2,87

Ameliyathanede çal›flma y›l›
     1-12 y›l aras›
    13-25 y›l aras›

61
13

279,500  p>0,05** 327,500  p>0,05** 279,500  p>0,05**

13,90    7.65
12,58    7,82

13,09     6,62
14,54     6,37

5,67    3,64
5,87    4,44

Ameliyathanede  çal›flma nedeni
    Bireysel tercih
    Yönetimsel karar

48
25

501,500  p>0,05** 365,000  p>0,05** 473,000  p>0,05**

14,42   7.95
10,00   5,63

13,84    6,40
12.80    7,10

5,53     3.85
6,46     4,18

Ameliyathanedeki görevi
    Ameliyat hemfliresi
    Di¤er

57
17

258,000  p>0,05** 384,000  p>0,05** 397,000  p>0,05**

13,58      8,02
13,06       7,41

13,22      7,26
12,93      6,10

5,96       3,99
5,44       3,65

Ameliyathanede çal›flma flekli
    Sürekli gündüz
    Vardiya fleklinde

31
43

-0,286     p>0,05* 0,190     p>0,05*    0,587    p>0,05*

* t testi              **Mann-Whitney U testi      *** Kruskall-Wallis H varyans analizi
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Anksiyete, ifl doyumu, ve tükenmiflli¤in alt
boyutlar› aras›nda yap›lan de¤erlendirmede (Tablo
4); anksiyete ile duygusal tükenme aras›nda pozitif;
ifl doyumu ile duygusal tükenme ve duyars›zlaflma
aras›nda negatif;  duygusal tükenme ile
duyars›zlaflma aras›nda pozitif ve anlaml› korelasyon
oldu¤u belirlenmifltir. Anksiyete artt›kça duygusal
tükenmenin de artmas› beklenen bir sonuçtur. Bu
çal›flmadan elde edilen bulgular ifl doyumu azald›kça
tükenmiflli¤in artt›¤›n› vurgulayan çal›flmalar ile
uyumludur (Lum, Kervin, Clark  ve ark.,1998;
Kavla, 1998; Kirkcaldy ve Martin, 2000; Shader,
Broome, Broome ve ark., 2001; Lu, Lin, Wu ve
ark., 2002; Bourbonnais, Comeau, Vézina ve ark.,
 1998; Kalliath ve Morris, 2002; Flanagan ve
Flanagan, 2002). Anksiyete ile ifl doyumu ve ifl
doyumu ile kiflisel baflar› aras›nda iliflki
bulunamam›flt›r.

SONUÇ VE ÖNER‹LER:

Araflt›rman›n sonucunda ameliyathane
hemflirelerinin;

-‹fl doyumlar›n›n 3,42±0,50 oldu¤u,; çal›fl›lan
kurum, meslekte ve ameliyathanede çal›flma y›l›,
ameliyathanedeki görev ve ameliyathaneye gelifl
biçimi yönünden ifl doyum puan ortalamalar›
aras›nda fark oldu¤u,

- Orta düzeyde anksiyete yaflad›klar›; çal›fl›lan
kurum ve ameliyathaneye gelifl flekli yönünden
anksiyete puan ortalamalar› aras›nda anlaml› fark
oldu¤u,

-Duygusal tükenme ve duyars›zlaflma
puanlar›n›n düflük; kiflisel baflar› puanlar›n›n ise
yüksek oldu¤u; yafl ve meslekte çal›flma y›l›
yönünden kiflisel baflar›; çal›fl›lan kurum yönünden
duygusal tükenme puan ortalamalar› aras›nda fark
oldu¤u,

- Anksiyete artt›kça duygusal tükenmenin artt›¤›;
ifl doyumu artt›kça, duygusal tükenme ve
duyars›zlaflman›n azald›¤›; duygusal tükenme
artt›kça duyars›zlaflman›n da artt›¤› belirlenmifltir.

Araflt›rman›n sonuçlar› ›fl›¤›nda;  Ameliyathane
hemflireleri ile yap›land›r›lm›fl görüflme ya da odak
grup görüflmesi yöntemi ile çal›flmalar yap›larak ifl
doyumu, anksiyete ve tükenmiflli¤i etkileyen
unsurlar daha aç›k olarak belirlenmesi, yap›lan
görüflmeler sonunda her kurum kendi ameliyathane
hemflirelerinin durumlar›na iliflkin çözüm önerilerini
 gelifltirebilmesi ve  özellikle üniversite hastanesinde
çal›flan ameliyathane hemflirelerinin anksiyete, ifl
doyumu ve tükenmifllik düzeyleri di¤er
hastanelerden farkl› bulundu¤undan bu durumun
nedenlerinin araflt›r›lmas› önerilmektedir.
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