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ABSTRACT 

The main objective of this study is to investigate the levels of job stress and 

job satisfaction of the nurses who works in a government hospital and who works in 

a private university hospital. 

Towards the purpose, a questionnaire whic was prepared in March of 2011, 

was administered to 95 nurses who was working for private university hospital and 

103 nurses who was working in government hospital. 

The data obtained from the questionnaries were analyzed on a computer 

program by SPSS for windows 1.7. When assesing studying data, descriptive 

statistics ( number, percentage, mean, standard deviation) were used. 

For hypoyhesis testing, t-test, anova, correlation analysis, and for non-

parametric tests Kruskal Wallis H Test and Mann Whitney U tests were done 

As a result of the research ; It was found that nurses has moderate job stress 

and job satisfaction, and their internal business satisfaction is higher than their 

external satisfaction. In addition , It was determined that nurses who works in private 

university hospital job stress level is lower than nurses who works in public 

hospitals, and their job satisfaction level is higher than the nurses who works in 

public hospitals and when nurses's , who works in private university hospital, job 

stress level is higher, their job satisfaction is lower. 

Key Words: Job stress, Job satisfaction, Nurses. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı, bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerle ile 

bir vakıf üniversitesi hastanesinde çalışan hemşirelerin iş stres ve iş doyumu 

düzeylerinin incelenmesidir.  

Amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu 2011 yılı Mart ayında bir vakıf 

üniversitesi hastanesinde çalışan 95 hemşire ile bir devlet hastanesinde çalışan 103 

hemşireye uygulanmıştır. 

Anketlerden elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) for Windows 17.0 programında analiz edilmiştir. 

Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, Yüzde, 

Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Hipotez testleri olarak t-testi, anova, 

korelasyon analizleri, Non parametrik testlerde ise Kruskal Wallis H-Testi ve Mann 

Whitney U testleri yapılmıştır.  

Araştırma sonucunda; hemşirelerin orta düzeyde iş stresine ve iş doyumlarına 

sahip oldukları, içsel iş doyumlarının dışsal doyumlarından yüksek olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca vakıf üniversitesi hastanesinde çalışan hemşirelerin iş stres 

düzeylerinin devlet hastanesinde çalışan hemşirelerden düşük,  iş doyum 

düzeylerinin de devlet hastanesinde çalışan hemşirelerden yüksek olduğu, devlet 

hastanesinde ve vakıf üniversitesi hastanesinde çalışan hemşirelerin iş stresi 

yükseldikçe iş doyumunu azaldığı belirlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: İş stresi, İş doyumu, Hemşire. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

1. GĠRĠġ 

İş doyumu, işe yönelmeyi sağlayan olumlu bir etkendir. İş doyumu yüksek 

olan kişiler ile iş doyumu düşük olan kişiler arasında davranış farklılıkları olduğu 

saptanmıştır. İş doyumu yüksek olan kişilerin işe güdülenmesi ve verdikleri hizmetin 

kalitesi yükselmektedir. Sağlık görevlileri çalışma ortamı içindeki durumlarından 

hoşnut olduklarında enerjilerini hasta bakım kalitesini artırma yönünde 

yoğunlaştırmaktadırlar. İş doyumunun düşük olması ile personel devir hızı, 

performansın düşmesi, işe devamsızlık, doyumsuzluğu pekiştirici iş ortamı, çalışma 

ekibi ile ilgili zorluklar, kurumsal engeller gibi faktörler arasında yakın bir ilişki 

bulunmaktadır (Çam ve ark., 2005). 

İş doyumu ile yakından ilgili bir faktör de, iş kaynaklı strestir. İş stresi, 

bireyin yeteneklerini yetersizliklere dönüştüren, fiziksel ya da psikolojik nedenlere 

bağlı olarak ortaya çıkan ve bireyde gerilim yaratan durum olarak tanımlanmaktadır 

(Clegg, 2001).  İş stresi çalışma ortamında ortaya çıkmakta ve çalışanlar için 

potansiyel bir zorlama durumu olmaktadır. İş stresi çalışma yaşantısında kaçınılmaz 

bir deneyim olmakla birlikte, iş stresinin sıklığı ve süresi bireyin baş edebilme 

gücünden fazla olduğunda sorunlar ortaya çıkmaktadır. Sağlık sektöründeki iş stresi 

nedenleri; sağlık bakım yaklaşımları ve organizasyon değişiklikleri sonunda ortaya 

çıkan yeni uygulama ve beklentiler, çalışma ortamı, iş yükünün fazla olması, 
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kişilerarası ilişki sorunları, yoğun bakım gerektiren veya ölmek üzere olan hasta ile 

çalışma olarak sıralanmaktadır (Tel ve ark., 2003).  

Her iş ortamındaki stres kaynaklarının birbirinden farklı olduğu, işyerinde 

maruz kalınan yoğun ve uzun süreli stresin çalışanlarda çok çeşitli ruhsal ve fiziksel 

değişikliklere neden olduğu saptanmıştır. Bireylerin kişisel yaşamlarını, iş 

yaşamlarından tamamen ayırabilecekleri düşünülemez. Bu nedenle, hemşirelerin 

bireysel özelliklerinin (eğitim, medeni durum, yaş, çocuk sahibi olması vb.) iş 

ortamındaki stresi algılamalarını etkileyebileceği göz önüne alınmalıdır (Altıntoprak 

ve ark., 2008). 

Bir örgütün başarısı çalışanların başarısıyla olur. Hemşireler hastanelerde 

çalışan sağlık personelin yaklaşık %60’ nı oluşturduğundan, hemşirelerin 

hastanelerin etkinliği ve verimliliği açısından önemi büyüktür (Polat, 2008). 

Stres ve iş doyumu çalışanların verimliliği açısından önemlidir. Farklı 

statüdeki hastanelerde iş doyumu ve iş stres düzeylerinin de farklı olduğu 

düşünülmektedir. Bu bağlamda vakıf üniversitesi hastanesinde ve devlet 

hastanesinde çalışan hemşirelerin iş stres ve iş doyum düzeylerinin incelenmesi ile 

daha fazla bilgiye ulaşılması ve konu hakkında ilgili kurum, kuruluş ve kişilere fikir 

vererek ilgili literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. 

Ortaya çıkan sonuçlar ile araştırma yapılan hastanelerin yönetim ve 

politikalarına yön verecek verilere ulaşılması ve iş stres ile iş doyumu arasındaki 

ilişkinin hangi yönde olduğunun belirlenmesi ile iş stres düzeyinin tespit edilip 

gerekli önlemlerin alınması, iş doyumunun sağlanmasına katkıda bulunulacağı 
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düşünülmektedir. Böylelikle iş doyumunun sağlanması ile hemşirelerin mutlu olarak 

çalışması ve performanslarının arttırılması sağlanabilecektir. 

Bu bölümde hastanelerin tanımı, sınıflandırılması, hemşirelik mesleğinin rol 

ve işlevleri, iş kavramı, stres kavramı, stres belirtileri, stresörler, hemşirelikte stres, 

hemşirelikte stres yaratan durumlar, iş stresi,  iş doyumu tanımı, önemi, iş doyumu 

ile ilgili kavramlar, iş doyumunu etkileyen faktörler, iş doyumsuzluğu ve sonuçları, 

iş doyumsuzluğu ile başa çıkmak için yapılabilecekler, hemşirelikte iş doyumu, stres 

ve iş doyumu ile ilgili kuramlar ve yapılan araştırmalar ele alınmakta; Araştırmanın 

konusu, amacı, önemi, temel hipotezleri, araştırmanın soruları, kapsam-sınırlılıkları 

ve araştırmanın varsayımları sunulmaktadır. 

1.1. Hastanelerin Tanımı 

Dünya Sağlık Örgütü hastaneyi, “Müşahede teşhis, tedavi ve rehabilitasyon 

olmak üzere gruplandırılabilecek  sağlık hizmetleri veren, hastaların uzun veya kısa 

süreli tedavi gördükleri, yataklı  kuruluşlar" olarak tanımlamaktadır (Özyurt, 2008). 

''Eğitim'' ''araştırma ve geliştirme'' ile  ''toplumun sağlık seviyesinin 

yükseltilmesine katkıda bulunma veya toplumsal sağlık programlarına  katılma'' 

olarak adlandırılan ve yine hastanelerde yürütülen diğer işlevler dikkate  alındığında, 

yukarıdaki tanımların eksik olduğu söylenebilir. Ancak eskiden beri  hastanelerin 

değişmeden gelen esas işlevi, tedavi hizmetinin verilmesi olmuştur. Sözü  edilen 

diğer işlevler, tedavi işlevinin iyi bir şekilde yerine getirilmesini sağlayan veya  

kolaylaştıran ve esas işlevin türevleri diyebileceğimiz işlevlerdir ( Yıldırım, 2008). 
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1.1.2. Hastanelerin Sınıflandırılması 

Hastaneler verdikleri tedavi  hizmetlerinin türüne, yönetim ve kontrollerine, 

finansal kaynaklarının türüne  (mülkiyet türüne), büyüklüklerine (yatak 

kapasitelerine), hastaların hastanede kalış  sürelerine, kadrolu personelinin 

kompozisyonuna göre sınıflandırılabilmektedir (Yıldırım, 2008). 

 Sınıflandırmalarda genellikle, ''verilen tedavi hizmetinin türü'', ''hastaların  

hastanede kalış süreleri'', ''finansal kaynakların türü yani mülkiye türü''  ve 

''büyüklükleri'' esas alınmaktadır. Verilen tedavi hizmetinin türüne göre  hastaneler 

iki grupta toplanmaktadır: Genel ve özel dal hastaneleri. Genel hastaneler,  her türlü 

acil vaka ile yas cinsiyet farkı gözetilmeksizin, bünyesindeki mevcut  uzmanlık 

dallarıyla ilgili hastaların kabul edildiği hastanelerdir. Özel dal hastaneleri  ise, belirli 

bir yas veya türde hastaların kabul edildiği hastanelerdir. Sözgelişi,  çocuk 

hastaneleri ve doğumevleri bu gruba girmektedir 

(http://www.yaramazadam.com/forum/hastanelerin_tanimi_siniflandirilmasi_ve_isle

vleri_prof_dr_hikmet_secim-t2938.0.html Erişim 20.02.2011 ). 

Yapılan  başka bir ayırım da, eğitim hastaneleri ile eğitim vermeyen 

hastaneler seklindedir. Eğitim  hastaneleri, öğretim, eğitim ve araştırma yapılan 

uzman ve ileri dal uzmanları  yetiştirilen genel ve özel dal hastaneleridir. Burada 

sözü edilen eğitim, hekimlere  uzmanlık kazandırmayı amaçlayan eğilimdir. Pek çok 

hastanede yardımcı tip personeli ve  öğrenci hemşirelere verilen klinik eğitim, bu 

hastanelerin eğitim hastaneleri olarak  sınıflandırılması için yeterli olmamaktadır 

(Yıldırım, 2008). 

http://www.yaramazadam.com/forum/hastanelerin_tanimi_siniflandirilmasi_ve_islevleri_prof_dr_hikmet_secim-t2938.0.html%20Erişim
http://www.yaramazadam.com/forum/hastanelerin_tanimi_siniflandirilmasi_ve_islevleri_prof_dr_hikmet_secim-t2938.0.html%20Erişim
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     Diğer bir sınıflandırmada ise ''hastaların hastanede kalış  süreleri'' esas 

alınmaktadır. Buna göre hastaneler kısa süreli hastaneler ve uzun  süreli hastaneler 

olarak ikiye ayrılmaktadır. Kısa, süreli hastaneler hastalarının  %50'den fazlasının 30 

günden az hastanede kaldığı, hastanelerdir. Türkiye'deki devlet  hastaneleri bu gruba 

örnek olarak gösterilebilir. Uzun süreli hastaneler ise,  hastalarının yarıdan fazlasının 

bir aydan daha fazla hastanede kaldığı hastanelerdir.  Sözgelişi, psikiyatri hastaneleri 

ve tüberküloz hastaneleri bu gruba girmektedir. Finansal kaynakların türüne diğer bir 

deyişle mülkiyet esasına göre  sınıflandırma başka bir sınıflandırma türüdür. Burada 

hastanelerin, mülkiyetinin hangi  kurum ve kuruluşlara ait olduğunu veya kurum ve 

kuruluşların niteliğine göre  sınıflandırma yapılmaktadır. Bu esastan hareket 

edildiğinde Türkiye'deki hastaneler  Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları 

İşletme Yönetmeliğine, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Tip Fakültelerine, Belediyelere, 

yabancılara, azınlıklara,  derneklere, Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları 

İşletme Yönetmeliği dışındaki Bakanlıklara ve özel kesime ait hastaneler olarak  

sınıflandırılabilmektedir 

(http://www.yaramazadam.com/forum/hastanelerin_tanimi_siniflandirilmasi_ve_isle

vleri_prof_dr_hikmet_secim-t2938.0.html Erişim 20.02.2011). 

 

 Hastanenin mülkiyetine sahip kurum veya kuruluş, genellikle  hastaneyi 

yönetme ve kontrol yetkisine de sahiptir. Bu nedenle ''mülkiyet'',ve ''yönetim  ve 

kontrol'' esaslarına göre yapılan sınıflandırmalar çoğunlukla ayni sınıflandırma  

olmaktadır. Hastanelerin mülkiyet esasına göre sınıflandırılmaları  hastane 

organizasyonu açısından önem taşımaktadır. Çünkü mülkiyete sahip kurum veya  

kuruluşlar, yönetim ve kontrol yetkilerine de sahip oldukları takdirde, hastanenin üst  

http://www.yaramazadam.com/forum/hastanelerin_tanimi_siniflandirilmasi_ve_islevleri_prof_dr_hikmet_secim-t2938.0.html
http://www.yaramazadam.com/forum/hastanelerin_tanimi_siniflandirilmasi_ve_islevleri_prof_dr_hikmet_secim-t2938.0.html
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kademe yönetim organları olarak organizasyon içinde yer olmaktadırlar (Özyurt 

2008). 

 

Organizasyon açısından diğer bir önemli sınıflandırma da;  hastanelerin 

büyüklüklerine (yatak kapasitelerine) göre sınıflandırılmasıdır.  Çünkü hastane 

büyüdükçe bazı yeni hizmet birimlerine ihtiyaç duyulacağı gibi  diğer bazı birimler 

de yeterli büyüklüğe ulaşacaklarından organizasyonlarında  değişiklikler olacak; 

böylece hastane içindeki idari kademelerin ve pozisyonların  sayısında artışlar 

olabilecektir. Büyüklüklerine göre hastaneler 25, 50, 100, 200,  400, 600, 800, 900 ve 

üstü yatak kapasiteli hastaneler olarak sınıflandırılmaktadır. Hastaneler 

tanımlanırken zorunlu olarak işlevlerden söz edilmiştir.  Günümüzde bu işlevler 

genellikle, ''hasta ve yaralıların tedavisi'', ''eğitim''  ''araştırma ve geliştirme'' ile 

''toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine  katkıda bulunma” 

 (koruyucu sağlık hizmetleri) olarak sınıflandırılmaktadır. 

http://www.yaramazadam.com/forum/hastanelerin_tanimi_siniflandirilmasi_ve_islev

leri_prof_dr_hikmet_secim-t2938.0.html Erişim 20.02.2011) 

1.2. HemĢirelik Mesleği 

Hemşirelik, hekimlik kadar eski bir meslektir. Hemşirelik ve hekimlik 

mesleklerinin birbirine bağımlı olduğu bir gerçektir. Ancak, bu bağımlılık var oluşa 

ilişkin ya da mesleği uygulamada yönetsel hiyerarşiye ilişkin bir bağımlılık değildir. 

Bu bağlılığın belki de “amaçlarda bağımlılık” olarak ele alınması gerekir. Çünkü her 

iki mesleğin de amacı; birey, toplum, ailenin olası en üst sağlık düzeyine ulaşmasıdır. 

Bu amaç doğrultusunda; hekimlik bireyin, ailenin, toplumun mevcut ve olası sağlık 

sorunlarının tanı ve tedavisi ile ilgilenirken, hemşirelik mevcut ve olası sorunlara 

http://www.yaramazadam.com/forum/hastanelerin_tanimi_siniflandirilmasi_ve_islevleri_prof_dr_hikmet_secim-t2938.0.html
http://www.yaramazadam.com/forum/hastanelerin_tanimi_siniflandirilmasi_ve_islevleri_prof_dr_hikmet_secim-t2938.0.html
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karşı bireyin, ailenin, toplumun fizyolojik ve psiko-sosyal tepkilerinin/ 

gereksinmelerinin holistik (bütüncül) ve hümanistik bir yaklaşımla tanımlanması ve 

karşılanması (tedavi edilmesi) ile ilgilenmektedir (Erdemir, 1998). 

Bütüncül bakımın önemle vurgulandığı günümüz sağlık bakım sistemi 

kapsamında, tek bir sağlık disiplinin, sağlık veya hasta birey ve ailesinin tüm 

gereksinimlerini tam olarak karşılayabilmesi imkânsızdır. Bu nedenle sağlık bakımı 

ekibinin her bir üyesinin kendi disiplinine özgü bilgi, beceri ve davranışlarla rol ve 

işlevlerini, sorumluluk ve yetkileri doğrultusunda işbirliği içinde yerine getirmesi 

beklenir (Sabuncu ve ark., 1996). 

Hemşirelik bir bütün olarak insana bakım veren tek sağlık disiplinidir. Sağlık 

ekibi içinde hemşirelerin bakım verici, karar verici ve hasta hakları savunuculuğu, 

eğiticilik gibi birçok rol ve işlevleri vardır (Erdemir, 1998). 

1.2.1 HemĢirelik Mesleğinin Rol ve ĠĢlevleri 

1.2.1.1. Bakım Verici 

Hemşire, hasta bireyin fiziksel, duygusal ve sosyal olarak iyileştirmeye 

yardım eder. Durumun birey ve aile üzerindeki fiziksel, psiko-sosyal etkilerini 

tanımlar ve iyileştirici girişimlerde bulunur. 

1.2.1.2. Karar Verici 

Hemşire eylemde bulunmadan önce sahip olduğu bilgiyi yorumlar ve birey 

için (özgün olarak o birey için) en uygun olanına birey ile, ekip üyeleriyle ya da 

yalnız başına karar verir. 
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1.2.1.3. Koruyucu-Gözetici ve Savunucu 

Hemşirenin bu rolü kapsamında birçok görev ve sorumluluk yer alır. 

Hemşire, bakım verdiği birey ya da grup için fiziksel ve psiko sosyal olarak güvenli 

bir çevre sağlar. Bakıma ilişkin karar verme süreçlerinde etik ilkeleri göz önünde 

bulundurur. Bireyin/hastanın yasal haklarını korur ve gerektiğinde hakkını 

aramasında yardımcı der. Sağlık politikalarını yapılandırılması süreçlerine katılım 

hemşireler için mesleki bir sorumluluktur. 

1.2.1.4. Yönetici 

     Hemşire, bireyin/ ailenin sağlığını korumak, geliştirmek ya da sağlığını 

yeniden kazanmasına yardım etmek/iyileştirmek için bireysel-sosyal-ekonomik 

kaynakları (destek kaynaklarını) tanılar ve yönetir; 

 Sorumluluğu doğru kişiye-doğru zamanda delege eder 

 Diğer personeli denetler 

 Uygulama ortamındaki kaynakları yönetir/ etkili kullanır. 

 Aktiviteleri koordine eder. 

 Sağlık kurumunu bireye (hastaya), bireyi de kuruma karşı temsil eder 

(delegasyon). 

1.2.1.5. Rahatlatıcı 

Hemşire duygusal destek sağlayarak bireye bakım verir. Terapotik amaçlara 

ulaşmak için bireyin yardım gereksinimi vardır ve bu yardımı hemşire sağlar. 
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1.2.1.6. Eğitici 

Hemşire, hasta ve ailesinin bu deneyimlerinden bir anlam bulmaları, 

öğrenmeleri ve bağımsızlık kazanmaları için ne öğretileceğini tanımlar ve bunları 

öğretir. Öğretim bireye ve duruma özgüdür. Hemşire hastaya sağlık bakımı ile ilgili 

kavramlar ve gerçekleri açıklar. Hastaya ve ailesinin bakıma etkin katılımlarını 

sağlar. Öğrenmeyi destekler ve gelişimi (davranış değişliğini) değerlendirir. 

1.2.1.7. DanıĢmanlık 

Hemşire, hasta ve ailesinin sağlığını korumaları, geliştirmeleri ya da 

hastalığın etkileri ile baş etmeleri için kendi kaynaklarını sağlanabilecek kaynakları 

tanımlarına, kullanmalarına, durumlarını tam olarak anlamlarına ve sağlıklı bir karar 

vermelerine yardım eder. 

Hemşire genellikle bu rollerin birçoğunu aynı anda yerine getirir. Bakım 

verirken eğitir aynı zamanda danışmanlık eder, korur ve gözetir. 

1.3. ĠĢ Kavramı 

İş: insan yaşamında önemli bir yere sahip olan, bireye toplum için de belli bir 

rol, yer ve ekonomik yarar sağlayan, bireyin uyanık kaldığı sürenin büyük bir 

kısmını dolduran bir uğraş olarak tanımlamıştır. İş bireylerin sosyal, ekonomik, 

kültürel ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak üzere, bir organizasyon içinde ve 

belirli bir ücret karşılığında yerine getirmek üzere üstlendikleri görevler olarak da 

tanımlanmaktadır (Karadağ ve ark., 2002). 
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İş ortamında insanın hem zamanını değerlendirmesi, hem de yaşam enerjisini 

faydalı amaçlara yöneltmesi ve bunların sonucunda edindiği doyumla ruh sağlığını 

koruması söz konusudur. Son yıllarda iş: yaşam kalitesi ile ifade edilmek istenilen 

insanlara bu tür bir doyum verecek iş koşullarının yaratılmasıdır (Aydın, 2007). 

    Demiral’ın (2004) bildirdiğine göre Bertil ve Gardel (1981) modern üretimin 

psiko-sosyal yapısını tanımlarken çalışanların sağlığının korunmasında ve 

geliştirilmesinde gerekli önlemleri de açıklamıştır. Bu önlemler; 

 İş, çalışanın kendi çalışma yöntemini yapabileceği şekilde düzenlenmelidir. 

 İş, çalışanın ürün/hizmetin tamamını bir bütün olarak algılanmasını sağlamalıdır. 

 İş düzeni, bireylerin becerilerini ve kaynaklarını kullanmasına ve geliştirmesine 

olanak tanımalıdır. 

 İş düzeni, çalışma sırasında insan ilişkilerine ve yardımlaşamaya açık olmalıdır.  

 İş, çalışanın iş dışındaki sorumluluk ve rollerin yerine getirebilecek şekilde 

düzenlenmelidir. 

 1.4. Stres Kavramı 

Bu bölümde stresin tanımı, ilgili kuramlar, stresör kavramı, hemşirelikte stres, 

hemşirelikte stres yaratan durumların sınıflandırılması, iş stresi, stres belirtileri ele 

alınmaktır. 

 Yabancı kökenli bir sözcük olan stres, bugün hemen hemen bütün ülkelerin 

günlük dillerine girmiştir. Doğru ya da yanlış her sosyo-kültürel düzeydeki insan 

tarafından kullanılmaktadır. Gerilim, baskı, zorlama, sıkıntıya düşme gibi 

sözcüklerle tanımlayabileceğimiz stres, “bütün fizyolojik ve patolojik etmenlerin 
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organizma üzerinde yaptığı kaba ve sert etki” olarak tanımlanabilir. Stres’in tek 

başına mutlaka kötü olması düşünülmemelidir. Her ne kadar sözcük olumsuz 

çerçevede düşünülürse de olumlu bir değere sahip olduğu da gözden 

kaçırılmamalıdır. Örneğin stres altında kişinin daha başarılı olduğu durumlar çoktur 

(Can, 2005). Stres kavramı değişik şekillerde tanımlanmaktadır. Örnek tanımlar 

aşağıda verilmiştir. 

1926 yılında Walter Cannon vücudun acil/tehlikeli bir duruma karşı verdiği 

tepkiyi açıklamak için “savaş ya da kaç” kavramını tanımlamıştır. Cannon’a göre 

stres, organizmanın kendi yaşamını ve çevreye uyumunu (dengesini) tehdit eden bir 

unsura (uyarıcıya) karşı gösterdiği varoluş nedeni olan bir “savaşma ya da kaçma” 

tepkisidir. Bir tehlike ile karşılaşan canlı, başa çıkmayacağına inandığında kaçarak 

tehlikeden uzaklaşamaya çalışır, başa çıkacağına inandığında ise, tehlike ile savaşır 

ve yeni duruma uyum sağlar (Black & Jacobs, 1993; Smeltzer &Bare, 1992; Şahin, 

1998). 

Psikolojik anlamda stres, kişiye özgü ve biricik olan bireysel bütünlüğü 

zorlayan, bozan etkendir (Baltaş, 1996). 

Günümüzde en çok kullanılan ve kabul gören tanım, bu üç unsurun birlikte 

ele alındığı ve işleyişlerinin birlikte değerlendirildiği tanımdır. Sonuç olarak stres 

organizmanın kendisi ve çevresi arasındaki ilişkiye bağlı olarak ortaya çıkan ve 

uygun olduğu sürece gelişmeye yardımcı, aşırı olduğu durumlarda ise bireyin tüm 

biyolojik ve psikolojik kaynaklarını tüketen bir durum olarak değerlendirilmektedir   

( Balaban, 1992). 
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Stresle ilgili tanımların bir kısmı, uyarıcıların önemini vurgularken, bir kısmı 

da içsel tepkilerin ya da fizyolojik, psikolojik ve davranışsal savunmaların üzerinde 

durmaktadır. Bir grup araştırmacı da uyarıcı ve tepki etkileşimindeki bireysel 

özellikleri, diğer bir deyişle bireyin başa çıkma mekanizmalarını vurgulamaktadır. 

Bu tanıların her biri, stresin oluşumuyla ilgili önemli görüşler sunar. Stres hem 

uyarıcı, hem tepki, hem de bu ikisi arasındaki etkileşimi içeren bir kavramdır 

(Balaban, 1992). 

Stresi tanımlamada üç büyük yaklaşım vardır. Bunlar: 

 Uyaran modeline göre stres: Bireyin dışında, çevresinde onu etkileyen zorlayan 

bir durumun varlığı ile ortaya çıkar. 

 Tepki modeline göre stres: Bu yaklaşıma göre stres yaşayan birey, buna karşı 

fizyolojik, heyecansal ve zihinsel yanıtlar verir. 

 Transaksiyonel modele göre stres: Bireylerin düşünme, hatırlama, olaylara 

verdiği anlama, değer ve bu değerle çevre arasındaki etkileşime bağlı olarak stres 

yaşadıklarını ileri sürer (Buzlu, 2006). 

Stresin otoritesi olarak bilinen Selye 1956 yılında stresi “vücudun çeşitli 

uyaranlara nonspesifik tepkisi” olarak tanımlamıştır (Oshagbemi, 1997; Foster, 1989; 

Poter & Perry,1995; Wolf ve ark.,1979). Bu nonspesifik tepki her zaman aynıdır; 

ancak tepkinin derecesi farklılık gösterir. Selye tepkiyi vücudun en olası yolla bu 

uyarana direnç göstermesi; organ veya sistemlerin fonksiyonun en iyi tepki 

verebilecek duruma yükseltilmesi süreci olarak görmüştür (Foster, 1989).Fizyolojik 

tepkilere aynı zamanda Genel Adaptasyon Sendromu (GAS) adı verilmektir. GAS ilk 

kez Selye tarafından tanımlanmıştır (Akman, 2004; Barlas,1998; Erdoğan, 1996; 
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Gürbüz, 1998; Koptagel, 2000; Kum, 2000; Losyk, 2006; Sabuncu, 2006; Sağlam, 

2005; Şahin, 1994). 

GAS üç fazdan oluşmaktadır. Bunlar: 

 Alarm Evresi: Bu evre, vücudun dış uyaranlarını stres olarak algıladığı evredir. 

Sempatik sinir sistemi ve endokrin sistem uyarılır. İkici aşmada gerçekleşir. İlk 

aşama şok aşaması olup, kas tonüsünde azalma, kan basıncı ve vücut ısısında 

düşme görülür. İkinci aşamada şoka karşı tepkiler oluşmaktadır. Bu dönemde 

epinefrin ve norepinefrin salgılanarak vücudun biyolojik mekanizmaları stresle 

savaşmak için harekete geçer. Adrenal kortekste genişleme, adrenokortikotropik 

hormon (ACTH) salgılanması, kan basıncı, solunum sayısı, kalp vurum sayısı ve 

kas gerilimi artmakta, göz bebekleri büyümekte, depolanmış şeker ve yağ 

gerilimi artmakta, kan pıhtılaşma mekanizmaları işlerlik kazanmaktadır 

(Agombar,2003; Batlaş, 2007; Barlas, 1998; Copper, 1998; Ekizler, 1989; 

Marcınek, 1998; Sağlam, 2005). 

 Direnç Evresi: Bu evrede vücut stabilize olur. Hormon düzeyi, kan basıncı, 

kardiyak out-put normale döner. Kişi stresöre uyum sağlamaya çalışır. 

Parasempatik sinir sistemi devreye girer. Uyum gerçekleşirse vücutta oluşan 

hasar onarılır. Bu evre süresince vücutta oluşan hasar onarılır. Bu evre süresince 

vücut direnci düştüğü için, enfeksiyona karşı vücut direnci azalır. Kan kaybı, 

uzun süren mental hastalık, vücudun zayıf düşmesine neden olan ve adaptasyon 

imkânsız ise; kişi direnç evresinde çıkarak tükenme evresine geçer (Barlas, 1998; 

Sağlam, 2005). 

 Tükenme Evresi: Stresör çok ciddi ise uzun süre devam ederse, organizma 

tükenme aşamasına gelir. Bu dönemde, yeniden alarm dönemi reaksiyonları 
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ortaya çıkabilir. Her canlının uyum yeteneği ve enerjisi faklıdır. Başa 

çıkılamayan stresler karşısında denge bozulur, uyum yeteneği ve enerjisi biter. 

Bunların ardından tükenme ve bitkinlik nöbetleri görülür. Şok ya da ölüm 

gerçekleşebilir (Barlas, 1998; Sağlam, 2005). 

Tarihsel gelişim boyunca, stres kavramı organizmaya zarar veren etkenleri ve 

zarar veren etkenlere karşı organizmada ortaya çıkan olumsuz değişiklikleri ve 

tepkileri anlatmak gibi iki farklı anlamda kullanılmıştır. 

Stres, bireyin yaşımdaki iç ve dış çevresini değiştiren ya da tehdit eden 

nonspesifik bir tepkide yoğunlaşan, fiziksel ve duygusal bir durumdur. En çok kabul 

edilen şekliyle stres; bireyin iç ya da dış ortamındaki değişiklikleri tehdit, mücadele 

ya da tehlike olarak algıladığı, uygun kaynaklara sahip olduğunda uyum sağlığı ve 

dengesini sürdürdüğü, kaynaklar yeterli olmadığında, uyum ve dengesinin bozulduğu 

dinamik bir süreçtir (Sabuncu, 2006; Sağlam, 2005; Şahin,2007). 

1.4.1 Stres Belirtileri 

Stres tepkisi insanların stresörlere karşı geliştirdikleri reaksiyonlardır. Stres 

cevabının mevcudiyeti stres ile yüklenilmiş olma anlamına gelir. Psikolojik, 

fizyolojik ve davranışsal belirtiler olmak üzere üç tip stres cevabı bulunur 

(Uğur,2005). 
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Tablo: 1.1. Stres Belirtileri 

1) Psikolojik Belirtiler 

a)Kognitif                                                           b) Duygusal 

*Unutkanlık                                           *Öfke                           *Unutma 

*Kararsızlık ve kötü tavır                      *Gerilim                       *Suçluluk 

*Kendini aşırı eleştirme                         *Sinirlilik                     *Kıskançlık 

*Eleştiriye tahammülsüzlük                  *Mutsuzluk                   *Düşmanlık hissi 

*Konsantrasyon problemleri                 *İrritabilite                      *Mizaç dengesizliği 

2)Fizyolojik Belirtiler                                       2)DavranıĢsal Belirtiler                 

*Pupil dilatasyonu                                            *Uyuma zorluğu  

*Hızlı ve düzensiz solunum                              *Tremorlar ve spazmlar 

*Kan şeker seviyesinde artış                             *Yüz hatlarının gerilmesi 

*Kalp atımında ve kan basıncında artış            *Yattığı yerde rahat yatamama 

*Adale geriliminde ve kan şekerinde artış        *Yerinde duramama ve sesin titremesi 

 

Kaynak: Uğur, M., (2005) Stres Kavramı ve Psikiyatrik Hastalıklar, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum Dizisi No:47, 13-33. 

 

1.4.2. Stres Her Zaman Zararlı mıdır? 

Stres bedenin dengesini bozucu etki yaparsa kötü stres yani Distres 

(Distress) olarak adlandırılmaktadır. Selye’ ye göre belirli ölçüler içinde stres, 

organizmanın çalışması, davranışta bulunması, gelişmesi için gereklidir. Belirli 

ölçüler içinde olumlu ve yararlı olan bu strese ise Östres (Eustress) adı 

verilmektedir. Günlük hayatta genellikle olumsuz bir kavram olarak söz ettiğimiz 

stres, aslında kontrol altında tutabildiğimiz sürece iyidir. Olumlu ve kontrol altında 

tutulabilen stres, birey için bir savunma mekanizması gibi görev yapmaktadır. Nasıl 

sıcak bir cisme dokunulduğunda hissedilen acı ile eli çekerek organın zarar 

görmesini engelleniyorsa, kontrol altında tutulabilen stres ile gelecekte oluşabilecek 

sorunlara karşı şimdiden önlem alınmaktadır. Örneğin; işe geç kalma stresi ile daha 

erken kalkma kontrol altında tutulamayan olumsuz bir strestir. Görüldüğü gibi stres 

aslında her zaman zararlı değildir. Önemli olan onun yönünü değiştirerek yararlı hale 

getirilebilmektir (Balcıoğlu, Çitken, 2006). 
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1.4.3. Stresör Nedir? 

Stresör; organizmanın uyum kapasitesini değiştiren, stres yaşamasına neden 

olan, iç ya da dış ortamdan kaynaklanan uyaranlardır (Bolander, 1994; Sever, 1997). 

Stres düzeyleri farklılık gösterir.  Bu farklılıklar bireylerin sahip olduğu; 

bilişsel değerlendirme, başa çıkma kaynakları, daha önce benzer bir deneyimin 

yaşanması, kişilik özelliği, durum üzerindeki kontrol algısı, sağlık durumu gibi 

özellikler ve stresörün; süresi, şiddeti/yoğunluğu, etkilediği alan, anlam ile ilgilidir 

(Potter&Pery, 1995, 1997; Sever, 1997). 

Cinsiyet farklılığına göre stres yaşama durumuna bakıldığında; tüm dünyada 

çocukluktan başlayarak, şiddet, kötü muamele gibi olumsuz yaşantılarla, ya da 

hormonal değişiklikler, doğum, aşırı iş yükü gibi zorlayıcı etkenler nedeniyle stresle 

en fazla karşı karşıya kalan kadınlardır. Türkiye Ruh Sağlığı Profili çalışmasında 

anksiyete bozukluğunun kadın erkek oranı 2/1 olarak bulunmuştur (akt.Sağlam, 

2005). 

Bireyin stres yaşamaması, kişilik donanımları ve elindeki imkânları 

kullanabilmesi ile ilişkilidir. Kişilik, donanımları ve elindeki imkânları 

kullanabilmesi ile ilişkilidir. Kişilik, İnsan yapısının duygusal durumun davranış 

biçimlerinin, ilgilerinin, yeteneklerinin ve diğer psikolojik özelliklerin en 

karakteristik ve orijinal bütünüdür. Kişilik özellikleri incelenerek A ve B davranış 

tipleri tanımlanmıştır. A tipi davranış biçimi içinde olanlar yoğun dürtüleri olan, 
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saldırgan, ihtiraslı, rekabetçi, yapılması gereken birçok işin baskısını üzerinde 

hisseden ve zamana karşı yarışan insanlardır. Üç ana özellikleri rekabet içinde 

başarıya ulaşma çabası, abartılmış bir zaman darlığı, saldırganlık ve düşmanlıktır. B 

tipi davranış biçimi içinde olanlar ise gevşek, sakin, sabırlı, hoşgörülü ve zaman 

baskısını hissetmeyen insanlardır. Dolayısıyla A tipi davranış biçiminde olanlar daha 

çok stres yaşamaktadır (Güçlü, 2001). 

Stresörler; fiziksel stresörler (çevre kirliliği, ısı, ışık, gürültü, vb). Psikolojik 

stresörler (duygu, düşünce, algı gibi içsel eylemeleri etkileyen durumlar, psikososyal 

stresörler (trafik yoğunluğu, teknolojik gelişmeler gibi günlük ve toplumsal yaşanan 

değişiklikler, ölüm, doğum, evlilik vb yaşam olayları) olmak üzere üç grupta 

toplanabilir (Barlas, 1998). 

Kişilerin yaşamlarında gerçekleşen olumlu (terfi etmek, evlenmek, tatil vb.) 

ya da olumsuz (ölüm, yasal sorun, borçlanma vb.) her değişim, stres yaşamlarına 

neden olabilir (Batlaş.2004; Smeltzer & Bare, 1992; Taylor ve ark, 1989). 

 Kişi stresi, algılama ve değerlendirmesi psikolojik, sosyolojik, sağlık ile ilgili 

ve çevresel değişkenlerden etkilenir (Gök, 1996). 
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1.4.4. HemĢirelik ve Stres 

Hastaneler stresin yoğun yaşandığı yerlerdir. Hemşireler ise bu ortamda 

yaşam ve ölümle ilgili durumlar fiziki ve ruhsal baskılar, araç ve gerecin kritik olay 

ve zamanlarda çalışmamam olasılığı endişesi, birden fazla amire karşı sorumlu 

olunması, hastalar, hekimler, diğer bölümler ve iş arkadaşları arasında iletişim 

sorunları ve yanlışlık yapma korkusunda bağlı stres etkenleri ile karşı karşıyadırlar 

(Uyer, 1993). 

 

1.4.5. HemĢirelerde Stres Yaratan Durumların Sınıflandırılması 

Hemşirelerle ilgili stres kaynakları; işin yapısı ve iş yükü, kişiler arası 

ilişkiler, iş organizasyonu ve işin yönetimi, hemşireliğin teknik yönleri ve kişilik 

başlıkları altında incelendiği görülmektedir (McVicar, 2003: Lee, 2002; Callaghan ve 

ark., 2000 ). Cox ve Griffiths (1996) Hemşirelikte stres kaynaklarını ve bu kaynakları 

etkileyen durumları Tablo 1.2’ de verildiği gibi özetlemektedir (akt. Polat, 2008). 
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Tablo: 1.2. HemĢirelikte Stres Faktörleri 

ĠĢ Karakteristikleri Stres Kaynakları 

Kurumsal iĢlevler ve 

kültür 

  

  

  

Zayıf ( yetersiz) iletişim 

Kurumun zayıf bir iş ortamının bulunması 

Yetersiz problem çözme 

Mesleki gelişime destek olmama 

Katılım Kararlara yeterli düzeyde katılmama 

Kariyer geliĢtirme 

Kariyer belirsizliği 

Kariyer stagnation 

Roller 

Rol belirsizliği 

Rol çatışması 

Diğerlerinden sorumlu olmak 

ĠĢin Ġçeriği 

İyi tanımlanmamış iş 

Yüksek belirsizlik 

Değişkenlik 

İşin parçalara bölünmesi 

İşin anlamsızlaşması 

Becerilerin yetersiz kullanımı 

İş içeriği üzerinde yetersiz kontrol imkânı 

Fiziksel sınırlılıklar 

ĠĢin Yükü 

İş yükünün yüksek olması 

Zaman Baskısı 

İş yükü üzerinde kontrol sağlayamama 

Yüksek düzeyde iş baskısı 

Kontrolün sağlanamaması 

ĠĢ organizasyonu 

Esnek olmayan çalışma süreleri 

Mesainin sık sık uzaması 

Çalışma süresi üzerinde yeterli kontrole sahip olmama 

Vardiyalı çalışma 

Uzun çalışma süresi 

KiĢilerarası iliĢkiler 

Sosyal ve fiziksel izolasyon 

Diğer personel gruplarından yeterli sosyal desteğin 

olmaması 

Diğer hemşirelerle çatışma 

Doktorlarla çatışma 

Şiddete maruz kalma 

Yönetici ve gözetmen ile olumlu olmayan ilişkiler 

Hekim davranışı ve hemşirelere yaklaşımı 

Ev iĢ EtkileĢimi 

Ev ve iş yaşamının çelişen talepleri 

Aile bireylerinden yeterli destek görememe 

İkili kariyer sorunları 

Hazırlanma ve Eğitim 

Ölüm durumlarına karşı yeterli düzeyde hazırlıklı 

olamama 

Hasta ve aileleriyle olumlu ilişki geliştirememe 

Yeterli bilgi ve beceriye sahip olamama 

Diğer Psikososyal 

sorunlar Kaynak yetersizliği ve hemşire personelinin yetersizliği 
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1.4.6. ĠĢ Stresi 

Dünya Sağlık Örgütüne göre iş sağlığının tanımı şöyledir: Bütün çalışanların 

bedensel, ruhsal ve sosyal refahlarını en üst düzeye yükseltmek; çalışanların 

sağlıklarını iş koşulları nedeniyle bozulmasını önlemek; çalışanları sağlığa aykırı risk 

faktörlerinden korumak; her çalışanı kendi iş çevresinde bedensel ve psikolojik 

şartlarına uygun pozisyonda yerleştirmek ve orada korumaktır (Akbal ve ark, 2001; 

Batlaş & Batlaş, 2004). 

Stresin önemli yer tuttuğu yaşam alanlarından biri de iş yerleridir. İş stresi, 

bireyin yeteneklerindeki yetersizliklere, fiziksel ya da psikolojik nedenlere bağlı 

olarak ortaya çıkan ve bireyde gerilim yaratan durum olarak tanımlanmaktadır 

(Clegg, 2001). 

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

aracılık ettiği bir durumdur. İş stresi tepkisi ise sübjektif bireysel bir fenomendir. İş 

ortamındaki stresli olayların sıklığı, iş şartları ve bireysel özelliklerden; stres düzeyi 

ise sadece bireysel özelliklerden etkilenir (Draper ve ark., 2004). 

İnsanlık tarihi boyunca çalışan birey, bütün toplumlarda ve dinlerde olumlu 

değerlerle nitelendirilmiştir. Günümüzde çalışma yaşamı, bireyin yaşamını 

sürdürebilmesi için sağladığı ekonomik olanakların yanı sıra, toplumda belli bir yer 

ve rol sahibi olabilmesine, toplumla bütünleşebilmesine ve toplumda saygınlık 

kazanabilmesine olanak sağlamaktadır. Teknolojinin hızla geliştiği çağımızda 

çalışma yaşamı, bireyin gerek fizyolojik gerekse psiko-sosyal yönden sağlığını 

olumsuz yönde etkileyebilecek bir boyut kazanmıştır. Bu nedenle çalışanın beden ve 
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ruh sağlığını,  çalışma yaşamının fizyolojik ve toplumsal kaynaklı zararlı etkilerden 

korumak çağdaş bilimin temel amaçlarından biri olmuştur (Draper ve ark, 2004). 

Jones, Flynn ve Kelloway (1995), iş stresine neden olan faktörleri çatışma, rol 

belirsizliği, fazla yüklenme, yetersizlik ve başkalarının sorumluluklarını almak 

olarak ele almışlardır. Stres neden olan çatışmalar beklentilerin (kişi – aile veya kişi 

– örgüt arasında) uyuşmazlığı sayesinde ortaya çıkabilmektedir. Rol belirsizliği 

dendiği zaman kişinin görev tanımı veya yapması gereken iş ile ilgili bilgilerin 

yeterince açık olmaması nedeniyle sıkıntı çekmesi anlaşılmaktadır. İş yükünün 

kaldırabileceğinden fazla olması, başlarına ait sorumlulukları kendi üstüne alması 

veya kendi becerisini işinin gerektirdiklerini yerine getiremeyecek kadar yetersiz 

görmesi kişi için iş stresi kaynağı olarak görülmektedir (Jones, Flynn & Kelloway, 

1995). 

İşyerinde ortaya çıkabilecek stres faktörleri her ne kadar işten işe farklılık 

gösterebilse de, iş stresine daha detaylı olarak bakıldığında, beş ana kategoriye 

ayırmak mümkündür. Sutherland ve Copper’a (1990) göre bu beş başlıklar şöyledir. 

1. İşe ile ilgili spesifik stres faktörleri; fiziksel koşullar, iş yükü, karar alma yetkiler. 

2. Rol ile bağlantılı stres faktörleri; rol çatışması, rol belirsizliği, sorumluluklar. 

3. İlişkiler ile ilgili stres faktörleri; üstler, meslektaşlardan gelen talepler 

4. Kariyer gelişimi ile ilgili stres faktörleri; atamalar, terfiler, işe karşı güvensizlik 

5. Kurumsal yapı ve kültür ile bağlantılı stres faktörleri; davranışlar üzerine 

getirilen kısıtlamalar, iş politikaları ve kurum kültürünün getirebileceği faktörler. 

Belli bir miktar stresin faydalı olduğu önceden vurgulanmıştı. Aynı düşünce iş 

stresi için de geçerlidir. Quick (1984) işyerinde optimum düzeyde olduğu zaman, 
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stresin hem organizasyon hem de birey için faydalı olabileceğini vurgulamıştır. 

Bununla beraber, doğru yönetilmeyen stresin aynı şekilde hem organizasyonu hem 

de bireyi olumsuz yönde etkileye bileyeceğini belirtmiştir (Quick, 1984). 

1.4.6.1. ĠĢ ile Ġlgili Spesifik Faktörler 

 Sutherland ve Copper (1990) işyerine bağlı stres yaratan faktörlerin başında 

fiziksel şartlar olduğundan bahsetmişlerdir. Bu şartların çalışanlar için ideal koşullar 

olmadığı zamanlarda, kişiler için stres yaratabileceğini belirtmişlerdir. Bu fiziksel 

koşullar ses/gürültü, hissedilen titremeler (makinelerden ortaya çıkabilecek), (hava 

değişmelerine uygun ısıtma ve soğutma olması) ve iş yerindeki hijyen gibi 

unsurlundan oluşmaktadır (Akt., Bardavit, 2007). 

Çalışanın iş yükü ayrı bir faktör olarak görülmüştür ve yetersiz iş yükü, fazla 

iş yükü olarak ayrılıp, hem nicel hem de nitel olarak kategorileştirilmiştir. Kişinin 

belli bir süre içerisinde yapabileceğinden daha az iş yükü olması nicel anlamıyla 

stres faktörü olarak görülüp, kişilerde motivasyon düşüklüğüne, isteksizliğe ve iş 

kaybıma yol açabilmektedir (Akt. Sutherland & Cooper 1990).  

İş stresine yol açabilecek işe spesifik bir başka konu ise, işin yapısal olarak 

tekrar edici olmasıdır. Çalışanların kişisel olarak fazla bir katkıda bulunamadıkları, 

aynı işlemleri tekrar tekrar yapmalarını gerektiren işler ( örneğin bir fabrika çalışanın 

seri üretimde paketleme yapması) sıkıcı monoton hale gelip bir iş stresi faktörü 

şeklini alabilmektedir (Bardavit, 2007). 

Bir diğer faktör ise işin fiziksel olarak tehlikeli olmasıdır. Bu tarz işler kişinin 

can sağlığını riske atan işlerdir; bu kategoriye polisler, itfaiyeciler ve askerler örnek 

olarak alınabilmektir (Sutherland & Cooper, 1990). 
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1.4.6.2. Rol ile Bağlantılı Faktörler 

İş stresine yol açan kategorilerin ikincisi, kişinin işteki rolü ile ilgili olan 

faktörleri içermektedir. Bu faktörlerin ilki rol çatışmasıdır; bu durumlarda kişiler 

karşılaştıkları beklenti ve talepleri karşılayamamaktadırlar, bu da iş stresine yol 

açmaktadır. Rol çatışması yaşayan çalışanlar meslektaşlarının taleplerini yerine 

getirmemekten, görev tanımlarının dışında işler yapmak durumunda kalmaktan ve 

kendi değer yargı ve düşüncelerine uymayan işler yapmak zorunda kalmaktan iş 

stresi yaşamaktadırlar (akt., Bardavit,2007). 

 Şahin (1994) bir çalışanın başarılı olması için kendisinden beklenilenlerin net 

olarak biliyor olması gerektiğinden bahsetmiştir. Kişinin yüksek performans 

göstermesi için çalıştığı kurumun amaçlarını biliyor olması gerekmektedir. Başarı 

endişesi ve rol belirsizliği iş stresine yol açabilmektedir (Şahin, 1994). 

İş görenin iş rolü ile ilgili iş stresine neden olan son faktör kişinin taşıdığı 

sorululuklar ile ilgilidir. İki faklı tür sorumluluk olduğundan bahsedilmiştir, birincisi 

kişiler adına duyulan sorumluluklar, diğeri ise geriye kalan her şey için (bütçe, 

makineler vb).  Kişiler adına duyulan sorumluluk, öncelikli olarak başkasının can 

sağlığından sorumlu olunan durumları kastetmektedir, örneğin bir pilotun veya petrol 

mühendisinin bir hata yapmasının kişilerin hayatı üzerinde direkt bir etki olması gibi. 

Kişiler adına duyulan sorumluluğunun diğer bir boyutu ise başkalarının 

performansları ve tamamladıkları işlerden sorumlu olmaktır. Bu iki sorumluluk 

kategorisi kişiler üzerinde iş stresine neden olabilmektedirler (Sutherland & Cooper, 

1990). 
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1.4.6.3. ĠliĢkiler ile Bağlantılı Faktörler 

Quick (1997) iş yerinde strese neden olabilecek, ilişkiler ile bağlantılı bir 

diğer faktör olarak sosyal statülerden bahsetmektedir. Sosyal statülerin kişinin eğitim 

düzeyine, aile yapısına, kültürüne, gelir düzeyine, sosyal çevresine ve bunun gibi 

faktörlere bağlı olarak oluştuğunu belirtmektedir. Bir kurumun içerinde ise farklı 

statülerden kişiler çalışmaktadır. Bir kişinin olması gerektiğini düşündüğü bir statüde 

olmamasının kişi için bir iş stresi kaynağı olabileceği vurgulamaktadır (Quick, 

1997). 

İlişkiler ile bağlantılı bir diğer faktör ise işteki grup baskılarıdır. Çalışanın bir 

grup içinde var olması her ne kadar desteklendiği zaman yapıcı bir şey olsa da, 

grupların uyulması gereken norm ve doğruları olduğundan, çalışan için zorlayıcı bir 

durum haline de gelebilmektedir. Grubun genel beklenti ve doğruları, kişinin değer 

yargıları veya inançları uyum göstermediğinde kişiye iş stresi yaşatabilmektedir 

(Şahin, 1994). 

 İnsanlarla olan ilişkilerinin zayıf olması durumda, kişi için stres nedeni 

olabilmektedir. Zayıf ilişkiler olarak kastedilen, karşılıklı güven ve desteğin pek 

olmaması ve yapılan işlerde veya çıkan problemlerde iş birliğinin güçlü olmamasıdır. 

İlişkilerin bir diğer boyutu çalışanın lider ve/veya patronlarıyla olan iletişimidir. 

Patronların liderlik stilleri farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin bir lider otoriter 

olabilirken, bir diğeri daha pasif olabilmektedir; kişinin liderin stili çalışana zorlayıcı 

veya uyumsuz geldiği takdirde iş stresine neden olabilmektedir (Sutherland & 

Cooper, 1990). 
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1.4.6.4. Kariyer GeliĢimi ile Bağlantılı Faktörler 

Macnab (1985) insanlar için bir iş sahibi olmanın ne kadar önem taşıdığını 

vurgulamaktadır. Finansal güvence, olumlu benlik duygusu, sosyal kabul gibi iş 

sahibi olmanın kişi için gerekli kabul edilen getirileri var olmaktadır. Dolayısı ile bir 

meslek sahibi olmamak, iş aramak veya işten çıkarılmak kişiler üzerinde stres 

yaratabilmektedir (Macnab, 1985). 

Kişinin kariyer gelişimde iş stresine neden olabilecek durumlar var 

olmaktadır. Bunlardan birincisi çalışanın işine karşı güvensizlik hissettiği durumlarda 

ortaya çıkmaktadır. Kişi işini kaybetme endişesi taşıdığı zamanlarda stres 

yaşayabilmektedir. Şirket bütçe sıkıntısına girdiğinde, makinelerin işçiyi elimine 

ettiği durumlarda veya kurumsal yapılar değiştiğinde bu gibi durumlar ortaya 

çıkabilmektedir (Quick, 1997). 

İkinci faktör terfiler ile ilgili ortaya çıkan durumlardan ibarettir. Çalışanın 

beklediği bir terfi almaması kişi için iş stresine neden olabilmektedir. Ters bir 

durumda, beklenmeyen bir terfi ile karışlaşması durumda, kişi hazırlıksız 

yakalanmak ile birlikte kendini yetersiz hissettiği takdirde, iş stresine neden 

olabilmektedir. Bu gibi terfi ile bağlantılı durumlar kişiden kişiye beklentileri ile 

ilişkili olarak ortaya çıkmaktadır (Sutherland & Cooper, 1990). 

1.4.6.5. Kurumsal Yapı ve Kültür ile Bağlantılı Faktörler 

Kurumun yapı ve kültürünü çalışanın nasıl algıladığı iş stresine neden 

olabilmektedir. Hangi davranış ve tutumların kabul edilir olduğu veya kişi tarafından 

kabul edilir algılandığı, kişinin kendi sergilemek istediği tutumlar ile tutarsız 

olduğunda çalışan için bir stres kaynağı oluşabilmektedir. Çalışan kendi 
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özgürlüklerine kısıtlamalar getirildiğini algıladığı takdirde, bir iş stresi faktörü olarak 

algılanabilmektedir. Ayrıca kurumun yapısı itibariyle çalışanın verilen kararlarda ne 

kadar inisiyatif kullanabileceğini algıladığı da stres ile bağlantılı olarak 

görülmektedir. Kişi kendini karar verme sürecinin dışında hissettiği durumlarda, 

iletişim kopuklukları olduğunda ve kendini kuruma bağlı hissetmediğinde, yapıya 

bağlı iş stresi yaşanabilmektedir (Akt.Bardavit, 2007). 

İş stresi faktörlerini tespit etmenin kurumlar için asıl önemli sebebinin 

çalışanlar için zarar verici durumların neler olduğunu bilmeleri ve bu doğrultuda 

zararı minimuma indirmeye çalışmaları gerektiğini vurgulamak ve olan işlere en 

uygun kişileri yerleştirerek kişi ile çevre arasında maksimum uyumu sağlamaktır 

(Sutherland & Cooper, 1990). 

1.5. ĠĢ Doyumu 

Bu bölümde iş doyumu tanımı, önemi, iş doyumu ile ilgili kavramlar, iş 

doyumunu tanımlamayı amaçlayan teoriler, iş doyumunu etkileyen faktörler, iş 

doyumsuzluğu ve sonuçları, iş doyumsuzluğu için yapılabilecekler, iş doyumu 

ölçümünde kullanılan araçlar, hemşirelikte iş doyumu, stres ve iş doyumu ile ilgili 

yapılan araştırmalar ele alınmaktadır. 

İş doyumuyla ilgili yazınlar incelendiğinde tatmin, doyum ve memnuniyet 

kelimelerinin eş anlamlı olarak kullanıldığı görülmüştür, yapılan çalışmada doyum 

ifadesinin kullanılmasına karar verilmiştir. 

İnsan, bir kaynak olarak ön plana çıktığından bu yana, iş doyumu çalışma 

yaşamının en önemli konularından biri olmuştur. 1991–1994 yılları arasında, endüstri 
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ve örgüt psikolojisi alanındaki önde gelen bilimsel dergiler incelendiğinde, seksen 

konu başlığı içinde, iş tatmininin araştırmacılarca en fazla işlenen ilk on konu içinde 

yer aldığı görülmektedir. Bu nedenle iş doyumunun önemini kavrayan işletmeler 

çalışanlarının iş doyumlarını ölçmek üzere çalışmalar yürütmeye başlamışlardır. 

İş doyumunun bu derece önem kazanmasının nedenlerinden biri, kavramın 

çalışanların işle ilgili sağlığı ve verimiyle yakından ilişkili oluşudur. Çünkü 

işletmelerin çalışanlarının sağlığıyla ilgili ödemek zorunda kaldığı faturaların tutarı 

gittikçe artmaktadır. İkinci olarak yine sağlık nedeniyle, işletmelerin işgücü kaybının 

ve düşen verimin bütçeye getirdiği yükün altından kalkamayacak hale gelmektedir 

(Telman & Ünsal 2004). 

Konuya bireysel açıdan baktığımızda, her çalışan birey iş doyumsuzluğunun 

getirdiği olumsuz etkiler nedeniyle gerek ailesine gerekse ülkeye yansıyan olumsuz 

sonuçların nedeni durumuna gelmektedir. Böylece iş doyumu, hem birey hem 

işletme yönetimi hem de ülkenin ekonomisi yönünden üzerinde önemle durulması 

gereken bir konudur (Telman & Ünsal 2004). 

Slavit’in aktardığı üzere, Hoppock, iş doyumunun kişinin koşullarına, çalışma 

arkadaşlarına, mesleğin getirdiği durumlara adapte olma yeteneğine bağlı olduğunu 

ve iş doyumunun hayattan alınan memnuniyetin bir parçası olduğunu söylemiştir. 

Maslow’un (1954) gereksinimlere ait etkileyici ve yararlı bir sıra dizini geliştirdiği 

ve buna göre yaşam için gerekli ulaşılabilecek gereksinimleri en alt basamağa, 

kişinin potansiyelinin gelişmesini sağlayacak dürtüleyici gereksinimleri en üst 

basamağa uca yerleştirdiğini belirtmiştir. Belirtilen gereksinimler tek başına veya 

ödül kazanma beklentileri ile bağıntılı “Beklenti Teorisi” çalışmalarında 

kullanıldığından söz edilmektedir (Slavit ve ark., 1978). 
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İş doyumunu kavramının tanımı, önemi ve benzer kavramlarla ilişkisi aşağıda 

detaylı bir biçimde ele alınmaktadır. 

1.5.1. ĠĢ Doyumu Tanımı 

İş doyumu ile ilgili literatür incelendiğinde, söz konusu kavramın yazarlar 

tarafından farklı biçimlerde tanımlandığı göze çarpmaktadır. Bu tanımlarından bir 

kaçına aşağıda yer verilmektedir. 

İş doyumu, kişinin işine sahip olduğu olumlu etki ya da duygulardır. Başka 

bir deyişle iş doyumu, iş görenlerin işlerinden duydukları hoşnutluk ya da 

hoşnutsuzluktur (Davis & John, 1989). 

Bireylerin işlerinden aldıkları doyum, geniş ölçüde iş ile ilgili, 

gereksinimlerini ve isteklerini karşılama derecesine bağlıdır. İş doyumu, iş görenlerin 

bedensel ve zihinsel sağlıkları yanında, işine ve çalıştıkları kuruma karşı geliştirdiği 

duyguların bir belirtisidir. İş doyumu dendiğinde, işten elde edilen maddi çıkarlar ile 

personelin beraber çalışmaktan zevk aldığı iş arkadaşları ve işini yapmaktan 

sağladığı bir mutluluk akla gelmektedir. Buna göre iş doyumu, bir iş görenin işini ya 

da iş yaşamını değerlendirmesi sonucunda duyduğu haz ya da olumlu duygusal 

durumu ifade etmektedir. İş görenin işinden duyduğu doyumun derecesi ise, duyduğu 

bu haz ya da ulaştığı bu olumlu duygusal durumun derecesine eşit olmaktadır 

(Başaran, 1991). 

Doyum, oldukça sübjektif bir kavramdır. Bunun nedeni doyumun bireyin 

bizzat kendisi tarafından hissedilen bir duygu olmasıdır. Dışarıdan gözlemleme 

olanağı oldukça sınırlıdır. Doyuma ulaşıp ulaşmadığı yine duyguyu yaşayan insanın 

dışa vurumu ile kendini gösterir. 
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Bir örgütte koşulların bozulduğunu gösteren en önemli kanıt iş doyumunun 

düşük olmasıdır. İş doyumsuzluğu, daha biçimlerde, ani grev, iş yavaşlatma, düşük 

verimlilik, disiplin sorunları ve diğer örgütsel sorunların ardında yer alır (Davis, 

1988). 

Doyum, insandan insana, toplumdan topluma da değişebilir. Evrensel olarak 

net biçimde ifade edilebilecek ölçülere sahip değildir. Ancak mantıklı bir takım 

ölçüler koymak da mümkündür. Bu bağlamda, bireylerin fiili olarak elde ettikleri 

imkânların seviyesi, beklentisi ve özlem seviyelerine yakın ise doyum, aslında ise 

doyumsuzluk söz konusudur (Eroğlu, 1986). 

Diğer bir deyişle bireyler aile, okul, çeşitli dernekler ve iş hayatı gibi farklı 

örgütsel ortamlarda istedikleri olanakları buldukları ve gereksinimlerini giderdikleri 

ölçüde doyum alacak ve psikolojik yönden huzura kavuşacaklardır. Aksi durumda 

ise, doyumsuzluğa uğrayacak ve hayal kırıklığına uğrayabileceklerdir (Eren, 2003). 

Birey Bürokratik yapıdan, ast-üst ilişkilerinden, çalışma koşullarından, grup 

ilişkilerinden, maddi ve manevi atmosferden memnun ise, bu ortam ve ilişkilerden iç 

huzuru duyabiliyorsa, iş doyumu sağlaması kolaylaşacaktır (Genç, 1994). 

İş doyumu iki ana unsura bağlıdır. Bunlardan ilki bireyin yapısı, duyguları, 

düşünceleri ve istedikleri ile içinde bulunduğu gereksinimler ve bunların şiddet 

dereceleridir. Bir diğer ifade ile fiziksel, ruhsal ve güvenlik gereksinimi ile bunların 

öncelikleridir. Bunun nedeni, bireyin motivasyonun onun ihtiyaçları ve bu 

gereksinimlerin derecesi ile yakından ilgili olmasıdır. Gereksinimler bireyden bireye 

farklılık arz eder. Her bireyin gereksinim beklentileri, o bireyin yaşı, cinsiyeti, içinde 

bulunduğu sosyo-ekonomik ortam tarafından etkilenir (Bingöl, 1996). 
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İş doyumunu belirleyen ikinci unsur ise, iş koşullarıdır. İşin fiziksel ve ruhsal 

koşulları ve koşulların iş görenin beklentilerine ne ölçüde cevap verdiğidir. Bu 

karşılama ölçüsünün büyüklüğü oranında, iş doyumu da yüksek olacaktır. Bir diğer 

ifadeyle, bireylerin işlerinde aldıkları doyum, geniş ölçüde iş ve onunla ilgili her 

şeyin gereksinimlerini ve isteklerini karşılama derecesine bağlıdır. Dolayısıyla iş 

doyumu işin özellikleri ile iş görenlerin isteklerinin uyumudur. Karşılamayan istek 

ve gereksinimler, zamanla bireyden ruhsal gerilim ve denge bozukluklarına yol açtığı 

gibi, iş verimini de düşürebilmektedir. 

İş doyumunda önemli olan, bireyin iş kavramı algılayış biçimidir. Bu kavram, 

kişiden kişiye değişmektedir. Bireyin işten anladığı, işten beklentileri değer yargıları, 

inanç ve tutumları, iş doyumu ölçütlerini belirlemektedir. İşin toplumdaki saygınlığı 

konusunda, kişilerin verdiği önem ve değerler birbirinden farklıdır. Aynı işte, aynı 

statüde çalışan bireylerden birini tatmin eden ücret seviyesi, bir diğerini tatmin 

edemeyebilir. Ayrıca, bir birey, işinde ücret bakımından tatmin olurken, eşit 

durumdaki başka birine fazla ücret ödenmesi de, iş tatminsizliğine neden olmaktadır. 

Bundan da anlaşılacağı gibi, iş doyumu, sadece kişisel beklentilere bağlı değildir; 

çevresel ilişkiler de etkili olmaktadır (Tosunoğlu, 1988). 

İleri sanayi ülkelerinde, fizyolojik ve güvenlik gereksinimleri karşılanmış 

olduğundan, bu isteklerin üstünde gereksinimlerin giderilmesi iş doyumunu 

sağlayabilir. İş alanlarının az olduğu, işsizlik düzeyinin yüksek olduğu, ücretlerin 

düşük olduğu, az gelişmiş ülkelerde ise, iş görenlerin fizyolojik gereksinimleri ile 

güvenlik gereksinimleri ön plana çıkar. Bu gereksinimlerin karşılanması birinci 

derecede önem arz eder ve karşılanabilmeleri halinde iş doyumu sağlanır (Aybar, 

1995). 
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1.5.2. ĠĢ Doyumunun Önemi 

  İş doyumunu iki nedenden dolayı önem taşımaktadır. Birincisi, çalışanların 

işleri hakkında ne düşündükleri ve hissettiklerinin hem kendileri hem de işleri için 

önem taşımasıdır. İkincisi, yöneticiler için işlerine karşı tutumlarının performans ve 

verimlilik üzerindeki etkisi açısından karşımıza çıkmaktadır. Çünkü, iş doyumunun 

direkt neden olduğu davranışlar; işten ayrılma, devamsızlık, performans, ruhsal ve 

fiziksel sağlıktır (Daniel ve ark., 1983). 

İş doyumu konusunda dikkate alınması gereken bir husus da farklı kişilik 

özelliklerine göre iş doyumu yaratılması gerçeğidir. Kişilik özelliği ile birlikte zaman 

unsuru da iş doyumu ile ilgili algılar açısından önemli bir etmendir; aynı kişi 

zamanla değişen ilgi ve beklentileriyle aynı şekilde işinden tatmin olmayabilir. Yine 

aynı şekilde işe yeni başlayan biri ile kıdemli bir çalışan da farklı tatmin seviyesinde 

olabilir. Bununla beraber kişinin işe girerken beklentilerinin iş tarafından ne derece 

karşılandığının da iş tatminini etkilediği bir gerçektir (Bruce ve ark., 1987). 

Örgütün sahip olduğu tüm maddi değer ve varlıklar, ancak insan kaynakları 

aracılığı ile örgütsel amaçlara hizmet edebilir. Bir örgütün eline ne kadar gelişmiş 

donanım ve nitelikli personel bulunursa bulunsun. İnsan kaynakları isteklendirilip 

harekete geçirilmedikçe örgüte yarar sağlayamaz (Can ve ark, 1995). 

“Çalışma” ya da “iş” kavramı çoğumuzun hayatında son derece önemli bir rol 

oynar ve zamanımızın çoğunu işgal eder. Seçilen yaşam tarzımızın ekonomik 

zeminini hazırlar. Öte yandan çoğumuz için kendimizi kısmen kariyer, iş veya 
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mesleğimizden dolayı tanımlamaya yönelik kişisel algılamamızın merkezidir 

(Robert, 1986). 

   İş doyumu sağlanamayan işletmeler, pek çok sorunla karşı karşıya 

kalabilmektedirler. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Şimşek ve ark., 2001): 

- İş gören devrinde yükseklik, 

- Yüksek devamsızlık, 

- Düşük firma sadakati, 

- Yabancılaşma, stres, çatışma ve kırgınlıkların artması, 

- Grevlerin gündeme gelmesi, 

- Hırsızlık oranlarındaki artış, 

- Makine ve tesislere zarar verme, 

- Daha düşük zihinsel ve bedensel sağlık. 

İş doyumu, başarı üzerinde önemli etkilere sahiptir. İş doyumu başarıyı 

etkilemekte, başarı da iş doyumunu doğurmaktadır. Bunun yanı sıra iş doyumunun, 

işletmelerde devamsızlıklar ve işten ayrılmalar üzerinde de etkili olduğu 

görülmektedir. Kronik biçimde işe geç kalma, işe başlamada gecikme ve işten erken 

ayrılmaların nedenleri iş doyumsuzluğu ile ilişkilendirilebilir (Erol, 1998). 

Doyum unsurlarının; kişinin iş çevresindeki; ödemeler, promosyon imkanları, 

denetim biçimi ve teknikleri, işin kendisi ve iş arkadaşları gibi özel durumlara karşı 

hissettikleri (Judge & Locke, 1975) gerçeğinden yola çıkarak yöneticilerinin iş 

doyumu ile ilgilenmelerinin nedenlerini şu şekilde açıklayabiliriz. Birincisi, iş 

doyumu ile verimlilik arasında bir bağın olabilirliği, ikincisi, iş tatmini ile 

devamsızlık ve iş gören devir oranı iş görenlere güdeleyici ve içsel olarak 
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ödüllendirici işler sağlama konusunda insani sorumluluk olduğu söylenebilir 

(Robbins, 1996). 

Organizasyonların başarı göstergelerini oluşturan, müşteri memnuniyeti, 

örgüt karlılığı ve verimlilik gibi kavramlar arasında iş doyumunun da sayılması, iş 

doyumunun örgütler için ne derece önemli olduğunu açıklamaktadır (Fitzgerald, 

1994). 

1.5.3. ĠĢ Doyumu Ġle Ġlgili Kavramlar 

İş doyumu ile doğrudan ilgili bazı kavramların ilişkisi aşağıda sıralanmıştır. 

1.5.3.1. ĠĢ Doyumu ve Güdülenme 

 Bacharach ve Mitchelle’e göre tüm çalışmaları, açık ya da gizlice iş 

doyumunun üretiminde artışa neden olduğunu kabul etmekte ve güdülenmeye 

bağlamaktadırlar. Schultz’a göre de doyum güdülemenin gerçekleşmesinden 

doğmakta ve yeni doyum kaynakları diğer güdüleri üretmektedir (Balcı, 1895). 

Güdülenmenin İngilizce karşılığı olan motivasyon kelimesi Latincede hareket 

etme anlamına gelen möt kökünden türetilmiş olup psikolojide, içten gelen itici bir 

hedefe doğru yönelme ve maksatlı davranışlar gösterme sürecini ifade etmek için 

kullanılır. Acıktığımız zaman yiyecek, susadığımız zaman su aramamız, dumandan 

boğulmamak için açık havaya çıkmamız, başarılı olmak için çalışmamız, belli bir 

hedefe yönelik maksatlı davranışlar olup güdülenme konusunun incelenme alanı 

içine girer (Balcı, 1985). 

Güdüleme, altı aşamalı bir süreç içinde gerçekleşir. Bunlar (Başaran, 1982): 
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 Doyumsuzluğun personelce duyulması, 

 Personeli gerilime iten gereksinim doyurulması için elverişli bir ortamın 

bulunması, 

 Uygun ortam bulan gereksinimlerin, personelin istekleri olarak su yüzüne 

çıkması, 

 Artan gerilimi gidermek için gereksinimleri doyuracak seçeneklerin aranması, 

 Personelin seçtiği seçeneği uygulamak için eyleme geçmesi, 

 Doyum aşaması 

Bu aşamada çalışan doyuma ulaştığında ya yeniden güdülenerek bu 

aşamaların başına geri döner ya da kaygı geliştirir (Başaran, 1982).  

Luthans’ a (1995) göre personelin güdülenmesine aşağıdaki etmenler etkili 

olmaktadır: 

 Yaratıcılık, 

 Esnek yararlar, 

 Maddi imkânlar, 

 Görüşlerini sorma, 

 Katılmalı yönetim, 

 Yeniden değerlendirmeci yönetim. 

Gereksinimler karşılanmadığı sürece doyum, güdülemenin bir ön koşuludur 

denebilir. Çünkü insanı, doyurulmuş gereksinimler değil doyurulmamış 

gereksinimleri güdüler (Bursalıoğlu, 2002). 
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1.5.3.2. ĠĢ Doyumu ve Moral 

Moral, çalışanların ya da örgüt üyelerinin bir bütün olarak iş örgütüne karşı 

olumlu tutumu ya da bağlılık duygusudur. Moral, bir bireyin iş öğeleri, çalışma 

koşulları, gözetmen, yönetici ve örgütüne karşı ilgisi ve bunlarla özdeşleşme 

duygudur (Koçak, 2006). 

İş görenler, değer verilip verilmediklerini, saygı duyulup duyulmadıklarını 

gözlemler. Neticede çalışanın moral düzeyini etkileyen pozitif ve negatif duygular 

ortaya çıkar. Moral, çalışanın kendini işe vermesini ve işten doyum almasını 

etkileyen en önemli faktördür (İnce ve Gül, 2005). 

Dunn ve Stephens’a göre moral ve iş doyum çoğu kere birbiriyle karıştırılmış 

durumdadır. İkinci dünya savaşı öncesinde moral, bireysel bir yaşantısı olarak kabul 

edilmeye başlamıştır. Bununla da kalmayarak moral kavramı, iş doyumu ölçütüne 

dayanarak tanımlanmıştır, sonunda da iş doyumu işe eş anlamlı sayılmıştır (Balcı, 

1995). 

1.5.3.3. ĠĢ Doyumu ve ĠĢe Bağlılık 

İşe bağlılık gösteren kişilerin; işe etkin bir biçimde katılma, işini yaşamanın 

merkezi olarak görme ve kendisine olan öz saygısının temeli olarak algılama ve 

kendisini iş performansı ile tanımlaması gibi davranışlar ve özellikler 

göstereceklerini savunur (İnce ve Gül, 2005). 

İş doyumsuzluğu sonucu işe bağlılığı düşük fakat çeşitli nedenlerden dolayı 

çalışmak zorunda olsa iş görenler, örgüt içinde olumsuz davranışlar ortaya koymaya 

başlarlar. Bu tür iş görenler de her konuyla ilgili sık şikâyetler, örgüt içinde ve 
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dışında örgüt hakkında olumsuz eleştiriler, diğer iş görenlerin morallerini bozma 

çabaları, işi yavaşlatma, işe devamsızlık ve sonuçta da işten ayrılma gibi nihai 

davranışlar gözlemlenebilir (Akıncı, 2002). 

İş görenlerin iş ve örgütlerindeki davranışları, çok önemli bir konu haline 

gelmiştir. Özellikle araştırmacılar önemli örgütsel sonuçlarla ilişkili olan davranışları 

açıklamaya çalışmışlardır. Bu davranışların en önemlilerinden birisi olan işe bağlılık 

görülmektedir. 

Blau and Boal (1987)’a göre işe bağlılık konusunda özellikleri şu şekilde 

sıralanmıştır (akt., İnce ve Gül, 2005): 

 Bir kişinin kendi hakkında sahip olduğu imajla iş arasındaki ilişki, 

 Kişinin işine sarılma derecesi, 

 Kişinin kendisine verdiği değerin algıladığı performans düzeyinden etkilenme 

derecesi, 

 Kişinin psikolojik olarak kendisini işiyle özdeşleştirme derecesidir. 

1.5.3.4. ĠĢ doyumu ve Ġnsan Psikolojisi 

Kişinin örgütte bütünleşmesinde önemli bir faktör olan insan psikolojisi; rıza 

gösterme, özdeşleşme ve içselleştirme olmak üzere üç unsuru vardır (İnce ve Gül, 

2005). Bu faktörle iş doyumsuzluğuna olumlu ve olumsuz yönde etki yapmaktadır. 

 Hayata gelen organizma, bir çevre içine girer. Yaşaması ve gelişmesi başarısı 

ve başarısızlığı bu çevre içinde olacaktır. Bu organizmaya bir hayat ve bu hayatı 

sürdürebilecek yetenekler verilmiştir, ancak bunu sürdürebilmesi için gerekli olan 

“şeyler” çevredir. Kendisine verilmiş olan yetenekleri ve güçleri kullanarak bu 
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“şeyleri” elde edilebilir. İhtiyacı olduğu oksijen yiyecek ve içecek çevrededir, 

kendisini koruması gerekecek tehlikelerde çevrededir. Çevre statik değildir, devamlı 

olarak değişmektedir ve bu değişimlere uyum sağlama zorunluluğu vardır. 

Organizma bütün bunlarla baş edebilme ve bu hareketi ihtiyaç duyduğu hedefe doğru 

yöneltebilme yeteneğidir (Balcı, 1985). 

İşten doyumsuzluk,  bireyi olumsuz duygulara yöneltebilmektedir. İşten 

doyumsuzluğun ruhsal açıdan iş görende kaygı yaratması, etkileyebilmekte, bunun 

yanında iş görene bıkkınlık, işi bırakma, devamsızlık, kavgacılık gibi örgüt için 

istenmeyen davranışlar görülebilmektedir (Aksu, 2002).  

1.5.4. ĠĢ Doyumunu Tanımlamayı Amaçlayan Teoriler 

İş doyumunu açıklamak üzere geliştirilen teoriler arasında Çift Etmen Teorisi, 

eşitlik teorisi ve Sosyal Etki Teorisi yer alır. 

1.5.4.1. Çift Etmen Teorisi 

Herzberg (1959), çalışmalarında çalışanlara işleriyle ilgili akıllarda kalan 

önemli olayların anlattırılmasına dayalı “kritik olay yöntemi” ni kullanmıştır. İki yüz 

çalışanla mülakat yaparak “işinizle ilgili en olumlu duygulara sahip olduğunuz 

zamanı hatırlayın. Buna neler sebep olmuştu?” ve işinizle ilgili en olumsuz 

duygulara sahip olduğunuz bir zamanı hatırlayın. Buna neler sebep olmuştu?” 

sorularını sormuştur (Telman ve Ünsal 2004). 

Olumlu duyguların hissedildiği durumlar için çalışanlar, psikolojik 

gereksinimlerinin karşılanmış olduğu başarı kazanma, takdir edilme, insanlara yararlı 

olma gibi motivasyon faktörleri olarak adlandırılabilecek koşullardan söz etmişlerdir. 
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Olumsuz duyguların hissedildiği durumlar içinse, işyeri koşullarının kötülüğü, 

verilen ücretin azlığı gibi hijyen faktörleri olarak adlandırılan unsurlar söz konusu 

edilmiştir. Herzberg, çalışmasının sonucunda iş doyumunu belirleyen iki temel faktör 

tanımlamıştır. Bunlardan başarı, takdir, yararlı olma gibi unsurlardan oluşan ilk 

faktörün varlığının iş doyumunu artırdığını ancak yokluğunun doyumsuzluğa yol 

açmadığını belirlemiştir. Başka bir deyişle, kişinin işinde başarılı olması, takdir 

görmesi onu doyumlu kılarken bunların olmaması doyumsuzluğa yol açmamaktadır. 

İşyeri koşullarının kötülüğü, ücretin azlığı gibi unsurlardan oluşan ikinci faktörün 

varlığıysa kişiyi doyumsuz kılarken, yokluğu doyum sağlamaktadır. Burada kötü 

koşulların düzeltilmesi kişiyi ancak doyumsuzluktan kurtarmakta fakat doyumlu hale 

getirmemektedir (Telman ve Ünsal 2004). 

Herzberg’in “çift etmen teorisi”, öne sürüldüğü dönemde çok ilgi görmüş ve 

üzerinde pek çok çalışma yapılmıştır. Bu araştırmalardan bir kısmı teoriyi 

desteklerken bir kısmı desteklememiştir. Örneğin, rehabilitasyon danışmanlarıyla 

yapılan bir çalışmada danışmalar işleriyle ilgili en sevdikleri alanların motivasyon 

faktörleri olarak adlandırılan faktörler olduğunu, en sevmediklerinin ise hijyen 

faktörleri olduğunu ifade etmişlerdir (Garske, 1999). Dolayısıyla bu çalışma 

Herzberg’in teorisini desteklemiştir. Başka bir çalışmada üniversite öğretim 

elemanlarının çeşitli faktörlerden aynı zamanda hem doyum hem de doyumsuzluk 

aldıklarına ait bulgular, Herzberg’in görüşlerini aykırı sonuçlar olarak 

değerlendirilmiştir (Oshagbemi, 1997). Bir diğer çalışma, işe başvururken, 

dışadönüklerin motivasyon faktörlerine, nevrotiklerin ise hijyen faktörlerine daha 

fazla önem vereceklerini öne sürerek Herzberg’in teorisine kısmen destek vermiştir 

(Furnham, Forde & Ferrari, 1999). 
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1.5.4.2. EĢitlik Teorisi 

Adams (Akt. McCormick & Ilgen, 1987) tarafından geliştirilen “eşitlik 

teorisi,” çalışanların kendilerini benzer pozisyonlarda ve benzer şekilde işe katkıda 

bulunan (eşit çaba, eşit düzeyde eğitim vb.) diğer çalışanlarla işin karşılığında elde 

atikleri ödüller (ücret, çalışma koşulları, terfi vb.) açısından karşılaştırdıklarını, bu 

karşılaştırmanın sonucunda, eğer diğer çalışanlarla eşit ödüller elde etmediklerine 

inanırlarsa iş doyumsuzluğu yaşayacaklarını öne sürer. 

Bu kurama göre iş görenler, iş için harcadıkları çabalarla elde ettikleri 

çıktıları diğer iş görenlerin girdi ve çıktılarıyla karşılaştırmaktadır. Beceri, bilgi, 

deneyim, iş için harcanan zaman eğitim ve hizmet içi eğitim, iş için önemli olan 

girdilerdir. Çıktılar ise: ücret, statü ve işin düzeyini kapsamaktadır. İş gören bu 

karşılattırmalar sonucunda eşitsizlik durumunda ise haksızlığa uğradığını 

algılayacaktır. Dengesizlik iş görenlerin karşılattırma yapmasına neden olmakta bu 

da iş için gösterecekleri çabaya yansıtmaktır (Ceylan, 1998). 

Eşitlik teorisine göre her iki durum söz konusu değilse iş gören adalet 

duygusu için aşağıdaki davranışlardan biri veya bir kaçını yapacaktır: 

1. Girdilerini değiştirecek, örneğin çabasını azaltacaktır.  

2. Çıktılarını değiştirecek, örneğin maaşına zam isteyecektir. 

3. İş yerinden ayrılacaktır. 

4. Karşılaştırma yaptığı ölçütü değiştirecek, örneğin kendisini bir başkasıyla 

karşılaştıracaktır. 

5. Psikolojik mekanizmalar kullanacaktır, örneğin bu durumun geçici 

olduğunu söyleyecektir. 
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6. Karşılaştırma yaptığı ölçütün girdi ve çıktılarını değiştirecektir (Altuğ, 

1997). 

1.5.4.3. Sosyal Etki Teorisi 

“Sosyal etki teorisi” çalışanların iş doyumunun grup normlarını ve örgütsel 

iklim değişkenleri gibi faktörlerden etkilendiği görüşü üzerinde durur. Thomas ve 

Griffin (1993), çoğunluğu laboratuar deneyi olan on çalışmayı gözden geçirdikten 

sonra sosyal faktörlerin iş doyumunu etkilediği teorisini desteklemektedir (Telman & 

Ünsal). 

Salancik & Pfeffer (1997), iş doyumu teorilerini tartışmaya açmış ve 

insanların işlerinden ne derece doyum aldıklarının sadece kendileriyle ilgili bilgileri 

göz önüne alarak değil, benzer işlerde çalışanları gözleyerek ve onların doyumları 

hakkında çıkarımlar yaparak da belirleyebildiğini öne sürmüşlerdir. Örneğin, bir 

fabrikada çalışan işçi grubu içinde işinden doyumsuz olanlar varsa bu durum diğer 

çalışanları da etkileyecek ve sonuçta diğer çalışanlar da işlerinden doyumsuz 

olduklarına kanaat getireceklerdir. Aynı durumun tersi de söz konusu olabilir 

(Telman & Ünsal 2004). 

1.5.5. ĠĢ Doyumunu Etkileyen Faktörler 

İş doyumuna etki eden faktörleri bireysel ve örgütsel faktörler olarak ayırmak 

mümkündür (Mary, 1993). 

İşin kendisinden, iş ortamından ya da işin nesnel yönünden kaynaklanan iş 

doyumunu etkileyen faktörlerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır; 
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1.5.5.1. Çevre ve Örgütsel Özellikler 

Ücret: Ücret çalışan kişinin iş gücü karşılığında elde ettiği bir gelirdir. Paraya 

karşı duyulan aruzunun kökeninde, bir yandan kişinin fiziksel ihtiyaçlarının 

giderilmesi düşüncesi yatarken, diğer yandan kişinin meslekte başarı duygusu, 

kendisini kanıtlama, kabul edilme gibi üst düzey gereksinimlerinin doyumlaşması da 

gelmektedir. Fakat çalışanlar için ücret daha çok örgütün kendilerine karşı ilgisini 

gösteren göstergelerden biridir. Böylesine önemli paranın, yapılan işe denk değerde 

olmaması iş doyumunu tehlikeye düşürebilir (Berns, 1984; Cynthia ve ark, 1997; 

Soyer, 1998). 

ĠĢin Kendisi-Niteliği: İşgörenin davranışlarında, işletme yönünden verimli ve 

uyumlu olması, kişi yönünde ise doyum bulmasında diğer faktörler kadar işin niteliği 

de etkili olmaktadır. Çok yetenek gerektiren ve eğitim olanağı olmayan ya da hiç 

yetenek istemeyen işlerde, işe ilgi azalmakta ve bununla birlikte iş doyumsuzluğu 

ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda eğitim olanaklarının sağlanması, sorumluluğun 

arttırılması ve uygun düzeyde tutulması, özerklik sağlanması, uygun denetleme 

düzeyinin sürdürülmesi, yeni iş yerine uyum sağlayıcı uygulamalara yer verilmesi iş 

doyumunu sağlayan önlemlerdir (Carol & Boswell, 1992; Uyer, 1993). 

Güvenlik: Görevi kaybetme korkusu, doyumu tehdit eden bir tehlike yaratır. 

Güvenlik konusu aynı zamanda sağlığı da ilgilendiren bir kavramdır. Birey sağlığı 

için tehlike arz eden bir ortamda çalışmak istemez. Her türlü güvenlik önleminin 

alındığı bir ortamda çalışmak bireyi mutlu kılacaktır (Cynthia ve ark,1997; Diane & 

Martin, 1995). 
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ÇalıĢma Ortamı ve KoĢulları: Bireyin çalıştığı ortamı temiz, rahat ve 

güvenli bulması onda doyum yaratabilir (Diane & Martin, 1995; Mary, 1994; Uyer, 

1993). 

Yükselme Fırsatı: Çevreden ve kişinin kendisinden kaynaklanan pek çok 

etki, bu yükselme arzusunu değişik şekillerde harekete geçirmektedir. Terfi ve 

meslekte ilerleme, her insan için bir ihtiyaç olduğu kadar, aynı zamanda bir hak ve 

gerekliliktir (Carol & Boswell, 1992). 

Yönetim Biçimi, Yöneticilerle ĠliĢkiler: Yönetim tipleri ve politikalar 

hemşirelerin iş doyumunda diğer önemli faktörler. Çeşitli kaynaklarda Collins, 

Seymour, Buscherhof (1991) in çalışmalarında otokratik yönetim tipinin, hemşireleri 

engellendiğini belirtmişlerdir (Diane & Martin, 1995;  Roper, 1990; Uyer, 1993). 

Yöneticinin tutumu doyumu etkilemektedir. Yöneticinin çalışana karşı olumlu 

tutumu, ona değer vermesi, olumlu ilişkileri doyumu artırmaktadır (Uyer, 1993). 

ÇalıĢma ArkadaĢları ile ĠliĢkiler: İş doyumu, işyerindeki olumlu insan 

ilişkileri ile ilgilidir. İş arkadaşlarından gelen olumlu destek, mesleksel gerilimi 

azalmaktadır (Gözüm, 1996; Yıldırım, 1987). 

GeliĢme Olanakları: Gelişme olanakları mesleki gelişme ve yenilemeyi 

anlatmaktadır. Sürekli eğitim ve kurum içerinde gelişme olanaklarının sağlanması 

hemşirelerde doyum sağlayıcı faktörlerdir (Berns, 1984; Gözüm, 1996). 
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1.5.5.2. Bireysel Özellikler 

Cinsiyet: Cinsiyetin iş doyumu ile ilişkisini inceleyen araştırmalar, bu 

konuda birbirleriyle çelişkili sonuçlar göstermektedir. Bu nedenle cinsiyetin iş 

doyumunda etkili olduğu kesinlik kazanmamıştır. Kadınlarının iş doyumunu daha 

düşük olduğunu gösteren çalışmalarda bu sonuç kadınların eşlik ve annelik rollerinin 

öncelikli olması nedeniyle çalışma yaşamında üst düzey gereksinimlerini gidermeyi 

amaçlamaları ve işlerin parasal ya da fiziksel ödüllerin onlar için daha önemli 

görmelerine bağlamıştır (Kader, 1994). 

Eğitim Düzeyi: Eğitim düzeyi ile iş doyumu arasında ilişki araştıran 

araştırma sonuçlarının, genellikle eğitim düzeyinin yükselmesi ile doyumun 

azalacağı doğrultusunda olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda bu konuda bazı 

yazarların, eğitim düzeyi yüksek olan kişilerin kendilerine seçtikleri referans 

gruplarının koşulları ile kendi koşullarını karşılaştırdıklarının altını çizmiştir. 

Örneğin üniversite mezunları, kendi yöneticilerini referans grubu olarak seçip, 

ücretlerini onların ücretleri ile karşılaştırdıklarından ücretten doyum düşük olur 

(Berns, 1984). 

YaĢ: Yaş ile ilgili yapılan araştırmalarda farklı görüşler vardır. Herzberg, yaş 

ile doyum arasındaki ilişkiyi “U” şeklinde bir eğri ile açıklamaya çalışmıştır. 

Çalışma yaşamına erken başlayan genç yaştaki bireylerde, yüksek olan iş doyumu, 

otuz yaşına doğru düşmektedir. Diğer bir görüşte ise, insanların deneyim nedeniyle 

uyumlarının arttığı, böylece işlerinden daha doyumlu olduğu belirtilmektedir. Genç 

yaşlardaki insanların yükselme ve iş koşullarına ilişkin aşırı beklentilerinin olması ya 

da iş seçimi ve iş güvencesine ilişkin kuşkularının bulunması nedeniyle, işlerinden 

daha az doyum sağladıkları savunulmaktadır(Aksayan, 1990; Diane & Martin, 1995) 
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Meslek: İş görenin mesleği iş doyumunu etkileyen bir diğer faktördür. 

Toplumca belirlenmiş saygınlığı yüksek olan bağımsız çalışma olanağı veren ve 

insanla doğrudan ilgilenen meslek grupları, iş doyumunu yükselmektedir (Aksayan, 

1990). 

Birçok özelliğin yanı sıra meslek özelliklerini de içeren statü ile iş doyumu 

arasında güçlü bir ilişki olduğu belirtilmektedir. Örgüt içinde yeri yüksek olan birey, 

düşük düzeyli olana göre daha fazla doyum sağlamaktadır (Diane & Martin, 1995). 

Sosyo-Kültürel Çevre:  İş doyumunu etkileyen bir diğer bireysel özellik 

sosyo-kültürel çevredir. Berns’in belirttiği gibi bazı araştırmalarda, özellikle eşlerin 

işlerindeki statüleri, çalışan kadınların en küçük çocuklarının yaşları, ailenin gelir 

düzeyi gibi sosyo-kültürel değişkenlerin iş doyumu düzeylerinde farklılık 

saptanmıştır (Berns, 1984). 

KiĢilik: Çalışanların kişilik yapıları ve iş doyumları arasında ilişki vardır. 

Doyum düzeyi yüksek olan bireylerin daha esnek ve kararlı kişiliği olduğu, işinde 

doyumsuz olan bireylerin ise, amaçlarını seçmede gerçekçi olmayan, çevresel 

güçlükleri yenemeyen ve katı bir kişilik yapısına sahip bireyler olduğu belirtilmiştir 

(Diane & Martin, 1995). 

 Champion (1986) belirttiğine göre, işinden doyum bulamayanların, iş 

dışındaki genel yaşamlarında da doyum bulamamaktadır (Champion, 1986). 

Zekâ: Pek çok iş ve meslek için belirli bir zekâ düzeyinin gerekli olduğu, bu 

düzeyden sapmaların bireyi iş doyumsuzluğuna götürdüğü saptanmıştır (Aksayan, 

1990; Sutermeister). 
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Aynı ĠĢyerinde Geçirilen Süre: Yapılan bazı araştırmalar, bireylerin ilk işe 

başlamalarından hemen sonra, doyum düzeylerinin yüksek olduğu, daha sonra bu 

düzeylerin düştüğünü göstermektedir (Locke 1976; Mary, 1993). 

1.5.6.  ĠĢ Doyumsuzluğun Bireysel Sonuçları 

1.5.6.1. ÇalıĢanların YaĢam Doyumuna Etkisi 

Son yıllarda yapılan bazı araştırmalarda, iş doyumsuzluğunun birey sağlığı 

üzerinde olumsuz etkileri olduğu gösterilmiştir. İş çevrelerinde psikolojik 

gereksinimlerini yeterince karşılamayan çalışanların ise, ruh sağlıklarının bozuk 

olduğu gösterilmiştir. Yaşam doyumu bir bütün olarak yaşamda alınan doyum ya da 

tercih edilen kriterler göre, kişinin yaşam kalitesinin genel değerlendirilmesi olarak 

tanımlanmaktadır.  (İbrikçi ve Pektekin, 1992; Acar, 1989; Tümüklü, 1992). 

1.5.6.2. ÇalıĢanların Fiziksel Sağlığına Etkisi 

Sales, bir saatlik bir laboratuar deneyinde, bireyin verilen işten hoşlanma 

derecesi ile aynı sürede kandaki kolesterol düzeyi arasında olumsuz bir ilişki 

bulunduğu söylemiştir. Yüksek kolesterol düzeyinin kalp sağlığını bozucu olması 

nedeni ile iş doyumsuzluğu ile kalp hastalıkları arasında bir ilişki kurulmasına yol 

açmaktadır (Locke, 1976). 

1.5.6.3. ÇalıĢanların Ruh Sağlığına Etkisi 

İş doyumsuzluğu ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir etkendir. 

Özellikle işin yeteneklerini kullanmaya elverişli olmamasından kaynaklanan 

doyumsuzluğun, bireyden bireye farklılık gösterecek derecede kaygı yarattığı 

gösterilmiştir. Gereksinimlerin doyurulmasından kaynaklanan gerilimi azaltmak için, 
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bireylerin kullandığı savunma mekanizmaları kalıplaşır ve bireyin kişiler arası 

ilişkilerinde de etkili olursa, ruh sağlığı üzerinde olumsuz etki gösterir (Aksayan, 

1990). 

1.5.7. ĠĢ Doyumsuzluğun Örgütsel Sonuçları 

1.5.7.1. ĠĢe Devamsızlık 

İşe devamsızlık, çalışması gereken ve yapacağı iş programlanmış çalışanın, 

işine gelmemesidir. İşe devamsızlıkta çalışan bireyin algılamaları, değerleri, 

inançları, düşünce yöntemleri, ortamın sağladığı olanaklar gibi etkenler 

oynamaktadır (Abelson, 1986). 

1.5.7.2 ĠĢten Ayrılma 

 İş doyumunun azalmasıyla, çalışanın örgütü bırakma isteğinde artış 

olmaktadır. İşin yalnızca maddi yönünden doyumlu olanların işlerinde kalma 

süreleri, işin toplumsal ve ruhsal yönünden doyumlu olanların işlerinde kalma 

sürelerinden daha kısadır (Taşdemir, 1999). 

 İş görenin işten ayrılmasıyla yerine yeni bir iş gören alınması gerektirecektir.  

Yeni çalışanın işe yerleştirilmesi ve eğitim masrafları, acemilik döneminde yapılan 

hatalar ve bu dönemdeki düşük üretim hızı, örgütün etkinliğini olumsuz yönde 

etkilemektedir (Taşdemir, 1999). 
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1.5.7.3. ĠĢ Verimine Etkisi 

Verimliliği sağlamak için öncelikle iş gücünün etkin bir şekilde kullanılması 

gerekmektedir. İş gücünün etkin bir şekilde kullanılması için onu oluşturan bireylerin 

işe uyumunu sağlamak temel koşul olmalıdır (Taşdemir, 1999). 

1.5.8. ĠĢ Doyumsuzluğu ile BaĢa Çıkmak Ġçin Yapılabilecekler 

1.5.8.1 ĠĢ BasitleĢtirme 

İş görenin yapmış olduğu iş sayısını azaltmak suretiyle onu iş görenin kolayca 

yapabileceği ve kısa sürede uzman olabileceği niteliğe getirerek verimliliği artırma 

yoludur. Ancak iş görenler basitleştirilmiş, tekrarlı rutin işleri yapmak zorunda 

kaldığı zaman monotonluk ve can sıkıntısına maruz kalmakta ve olumsuz şekilde 

tepki göstermektedir. Bu durumda, iş verimliliği başlarda olumlu etkilense de iş 

doyumu olumsuz şekilde etkilenmekte ve iş gören işte mutsuz olmaktadır (Eren, 

2003).  

1.5.8.2. ĠĢ Rotasyonu 

Sistematik olarak çalışanı bir işten başka bir işe yani bir görevden diğer bir 

göreve geçirmektedir. Çalışanın yerine getirebildiği değişik işlerin sayısının 

artmasını sağlar. Bunu herhangi bir işin karmaşıklığını artırmadan yapar. Çalışan 

yeni işini ilginç bulabilir ve daha fazla iş doyumu sağlayabilir. Fakat bu yenilik de 

bir süre sonra tekrar edilen sıkıcı bir iş haline gelebilir (Barutcugil, 2004).  
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1.5.8.3. ĠĢ GeniĢletme 

İş genişletme aşırı iş bölümünün neden olduğu stresi yenmek için bir iş 

göreni, tek ve küçük bir iş yapmak yerine, birbirine benzer işleri yapmasına imkân 

tanıyan bir düzenlemeye gitmektedir. İşin genişletilmesi iş görenin birden çok iş 

yapmasına yol açtığından işten sıkılma azalır ve dolayısıyla iş doyumu sağlar 

(Sabuncuoğlu ve Tüz, 2001). 

1.5.8.4. ĠĢin ZenginleĢtirilmesi 

İşin zenginleştirilmesi, iş görenin nazarında yapılan işi daha anlamlı bir hale 

getirebilmek amacıyla motivasyon teorilerinin sistemli bir şekilde uygulanmasıdır. 

Bu sistem, bir yandan işletmenin öte yandan bireylerin kişisel amaçları birbirlerini 

destekleyebilecek biçimde bir araya getirebilmekle ilgili özel bir çabadır. İşin 

zenginleştirilebilmesi ile kastedilen, işi yapan kimseyle, yaptığı işle ilgili olarak daha 

fazla söz hakkı tanıma ve işin doğruluğu hakkında yargıya varmada daha büyük 

sorumluluk yüklemek yoluyla işin temel niteliğinde değişiklik yapma halidir (Baysal, 

1993). 

İnsanların yalnızca ücret veya yalnızca işyerindeki sosyal ortamdan 

etkilenmedikleri, aynı zamanda işin içeriğinden de etkilendikleri bilinmektedir. 

İşlerin içeriği yetenekleri kullanamaya elverdiğinde, çalışanların daha iyi performans 

göstermek için çaba harcadıkları görüşü ağırlık kazanmıştır. İşlerin içeriğini çalışan 

işin daha çekici hale getirmek amacıyla, Herzberg iş zenginleştirme yöntemi 

geliştirmiştir. Bu yöntemle daha önce Taylorist yöneticilerin işin kolay ve çabuk 

yapılmasını sağlamak için gerçekleştirdikleri iş basitleştirmenin can sıkıcı hale 
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soktuğu işleri çeşitlendirerek, çalışanların yeteneklerini daha çok kullanabilecekleri 

hale getirmek mümkün olmuştur (Baysal, 1993). 

1.5.8.5. Fiziksel KoĢulların ĠyileĢtirilmesi 

Evinden sonra en geniş zaman işletmelerde geçiren, çalıştığı işyerin iç açıcı 

çalışma zevki verici nitelikte olmasını ister. Işıklandırma, ısınma, havalandırma, 

gürültü ve titreşim iş görenin çalışma isteği ve temposunu önemli ölçüde 

etkilemektedir. Bu nedenle iş görenin işe en kısa zamanda uyarlanması isteniyorsa, 

çalışma yerinin ve onu etkileyen şartların çok iyi seçilmesi ve düzenlenmesi gerekir. 

Bu yönde girişilecek her çaba işletmeden çok insanı amaçladığından iş göreni hoşnut 

kılacaktır. Kaldı ki çalışma şatlarının hangi yönde ve hangi biçimde iyileştirilmesi 

gerektiği iş gören istekleri doğrultusunda gerçekleştirilirse, bu şartların etkinliği daha 

da yükselecektir. 

1.5.9. HemĢirelikte ĠĢ Doyumu 

Hemşirelerin iş doyumunu etkileyen faktörlere baktığımızda bir çok faktör 

görülmektedir. Bunlar, literatürde; hasta bakımı, çevre, dengeli iş yükü, çalışma 

arkadaşlarıyla ilişkiler, kişisel faktörler, ücret ve kazançlar, profesyonellik, 

hemşirenin kültürel geçmişi, kariyer derecesi, beceri ve yeteneğini kullanma olanağı, 

farklı düzeylerde mezuniyet sonrası eğitim seçenekleri sunulması, yaratıcılık, işin 

çeşitliliği ve karmaşıklığı, sorumluluk alma, görevin önemi, başarı hissine ulaşma, iş 

güvencesi, ilerleme olanağı, çalışma ortam ve koşulları, yönetim ve yöneticilerin 

niteliği, bireyin işinden beklentileri, ekip çalışması ve ekip ilişkileri şeklinde 

özetlenebilir. Hemşirelerin, yaptıkları işten yüksek doyum sağlaması, görevlerinde 

daha istekli olarak çalışmalarını sağlamakta ve bakımın kalitesini olumlu yönde 
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etkilemektedir. Strasser, hastaların, hemşirelik bakımından, ne kadar çok doyum 

sağlarlarsa, hastanede kalmaktan o kadar doyum aldıklarını saptamıştır. Buna karşın 

Kangas; hemşirelerin iş doyumu ile hastaların hemşirelik bakımından doyumu 

arasında, farklı örgütsel yapılarda bile, bir ilişki olmadığını ortaya çıkarmış ve 

hemşirelerin, iş doyumu için, destekleyici bir çevrenin daha önemli olduğu sonucuna 

ulaşmıştır ( Aslan ve Akbayrak 2002). 

İş doyumu ve verimlilik arasında kuvvetli bir ilişki saptanmışsa da mantıksal 

olarak düşünüldüğünde, işinden doyum sağlayamayan bir hemşirenin yorgunluk, baş 

ağrısı ve benzeri fiziksel rahatsızlıkları ya da anksiyete düzeyinin yükselmesi 

nedeniyle, kendini işine veremeyeceği, hizmetlerini aksatabileceği söylenebilir. 

Bunun yanı sıra, işinden sürekli yakınma, işini eleştirme ile birlikte işten kaçınma, 

işe geç gitme, işi yavaşlatma, işe devamsızlık gibi hizmetlerin sürekliliği açısından 

sorun yaratacak davranışlar gösterebilir. Doyumsuzluk düzeyinin artması ile birlikte, 

ya iş değiştirme ya da meslekten ayırımla biçiminde işten çekilme davranışı da 

gösterebilir. Duxbury’nın belirttiği gibi, Hockey  hemşirelerde iş doyumunu 

etkileyen değişkenleri, yaş, medeni durum, hemşireliği seçme nedeni, hastanenin 

büyüklüğü, çalışma saatleri hakkında düşünceler, ustalığını kullanma olarak 

tanımlamıştır (Duxbury ve ark.,1984). 
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1.5.10. Stres ve ĠĢ Doyumu ile Ġlgili Yapılan ÇalıĢmalar 

Dünyada, her yıl 160 milyon kişinin, iş koşullarının yarattığı stres nedeniyle 

solunum, kalp-damar hasalıkları, kanser, işitme kaybı, kas ve iskelet hastalıkları, 

üreme bozuklukları, zihinsel ve nörolojik hastalıklara yakalandığı belirlenmiştir 

(Zülal, 2002). 

Amerika Birleşik Devletleri, Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü’nün 

(NIOSH) 1990 yılındaki araştırmasına göre, toplumun çalışan kesiminin %40’ı 

işlerinin çok, ya da aşırı stres yüklü olduğunu belirtmektedir. %25’i işini, 

yaşamındaki bir numaralı stres etkeni olarak görmekteyken, dörtte üçü, önceki 

kuşağa göre işyerinde çok daha fazla baskı altında olduğuna inanmaktadır. NIOSH 

verilerinde, işyeri stresinin sağlığa ektisi, maddi sorunlar ya da ailedeki sorunların 

etkisinden çok daha fazla bulunmuştur (Zülal, 2002). 

İngiltere’de, her yıl 40 milyon iş gününün stresle ilgili hastalıklar nedeniyle 

kaybedilmekte olduğu, Avustralya’da 1994 yılında iş stresi nedeniyle 30 milyon 

dolar harcandığı vurgulanmaktadır. ABD’ de stresle ilişkili problemler yüzünden, her 

yıl çalışanların toplamda 550 milyon gün işe gitmediği, stresin neden olduğu 

hastalıklar, kazalar, iş günü kayıpları ve madde bağımlılığından dolayı 150 milyon 

doların üzerinde bir kayıp olduğu belirtilmiştir (Kayapınar, 2007) 

Stres, hemşireler için aşırı iş yükü, yetersiz personel, kimlik ve kişilerarası 

olumsuz ilişkilerden kaynaklanan iş yeri zararlarından biridir. Ergüney,  stres, 

gürültü ve enfeksiyon riskine ilk üç sırada yer vermişlerdir (Ergüney ve ark., 2001). 
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Akbal-Ergün ve arkadaşlarının (2001) hemşireler ile yapmış olduğu 

çalışmada; hemşirelerin stres düzeyleri incelendiğinde, %12,8’in düşük, %12,8’nin 

orta, %25,5’nin yüksek, %48,9’un aşırı derece stresli oldukları bulunmuştur. İşle 

ilgili stresörlerin dağılımı incelendiğinde, hemşirelerin %80,9’nun yetersiz kadro ve 

bozuk araç gereçlerle çalışmaktan, %74,5’nin eksik ve yetersiz malzeme ile 

çalışmaktan, %72,3’nün takdir edilmeyen, belirsiz sorumluluklar yüklenmekten ve 

terfi ile ilgili sorunlardan, %68,1’nin terminal dönemdeki hastanın bakımı 

üstlenmekten sıkıntılı oldukları bulunmuştur (Akbal ve ark, 2001). 

Görgülü’nün (1990) hemşirelik ve iş ortamı stresörleri konulu çalışmasında 

hemşirelerin; hasta bakımı bilgi ve beceri, kişilerarası ilişkiler, yönetim ve fiziksel iş 

çevresi ile ilgili çeşitli stresörlerden etkilendiği bulunmuştur (Görgülü, 1990). 

Yıldız ve Görak’ın (1997) hemşireler ile yaptığı çalışmada, hemşireleri 

çalışma saatleri içinde en çok rahatsız eden nedenler; hemşire sayısın az olması, 

hasta sayısının fazlalığı, yorgunluk ve malzeme eksikliğidir. Malzeme eksikliğinin, 

başta gece çalışan hemşireler olmak üzere tüm çalışanlar için sıkıntı yarattığı 

belirtmiştir. 

Güneş, acil servis hemşireleriyle yaptığı çalışmada, hemşirelerin 

karşılaştıkları sorunlar; çalışan sayısının yetersizliği, görev yetki ve sorumluluk 

dışındaki işlerle ilgilenmek zorunda kalması, malzeme temininde zorluk olarak 

belirtilmiştir (Güneş, 1996). 

Hemşirelerin karşı karşıya kaldıkları mesleki riskler de, stres kaynağı 

oluşturmaktadır. Hastaların kan, balgam, salgı ve akıntıları ile yakın ilişkileri 
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hemşireler için enfeksiyon tehlikesi oluşturmaktadır. Son on yılda hemşireler 

arasında akut hepatit B vakası %300 artmıştır (Ergüney ve ark, 2001; Ulufer, 1994). 

Polat (2008)’ ın çalışmasında,  hemşirelerin stres faktörleri açısından 

algıladıkları stres düzeyleri, demografik özelliklerine göre değişmekte olduğunu ve 

stres düzeyleri ile iş doyum düzeyleri arasında ter yönlü zayıf ama istatistiksel açıdan 

anlamlı ilişkiler bulmuştur (Polat, 2008). 

Tel ve arkadaşları (2003) sağlık çalışanları üzerine yaptıkları çalışmada, 

hekim ve hemşirelerin işlerine bağlı stres puan ortalamalarının diğer çalışanlarda 

fazla olmakla birlikte genel olarak orta düzeyde olduklarını belirlemişlerdir (Tel ve 

ark.).  

Topuz (2006)’ un çalışmasında, hemşirelerin iş stresi açısından en elverişli iş 

stresi düzeyine stres yaşadıkları; genel olarak rol çatışması yaşadıkları, rol belirsizliği 

yaşamadıklarını ve hemşirelerin rol çatışması ve iş stresi arasında negatif ilişki 

olduğunu rol çatışması artarken iş stresinin azaldığını saptamıştır (Topuz, 2006). 

Sabuncu (2006)’ın çalışmasında hemşirelik öğrencilerinin yaş ile stresle başa 

çıkma toplam puanı ve etkin başa çıkma yöntemleri puanları arasında negatif yönde 

korelasyon bulmuştur. Öğrencilerin yaşlarının artmasıyla beraber hayat mücadelesine 

girme ve daha çok sorumluluk alma ile ilişkilendirilmiştir (Sabuncu, 2006). 

Hiliker (2007)’ ın evde bakım veren hemşirelerin yaşadığı iş tükenmişliğinin 

ve iş doyumunun derecesini saptamayı amaçlayan çalışması kar amaçlı evde bakım 

hizmeti veren bir kurumda gerçekleşmiştir. Çalışmada bu kurumda çalışan hiçbir 

evde bakım veren hemşirenin tükenmişlik yaşamadığı görülmüştür. Hemşirelerin 

doyumsuzluk bildirdiği konular; evrak işlerinin sayısı ve yapmaları gerek yazı işleri, 
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vardiyaları planlamadaki kontrol yetersizliği, hemşire olmanın önemi, hemşirelerle 

doktorlar arasındaki takım çalışması olarak belirlenmiştir. Evde bakım veren 

hemşirelerin en az doyumu işte sahip oldukları özerklikten sağlarken, işin 

gerekliliklerinin doyumsuzluk sebebi olduğu görülmüştür (Hiliker KL., 2007). 

Cox (2003) tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nin güneydoğusunda 141 

hemşire üzerinde yapılan kişisel, grup içi ve gruplar arası çatışmaların takım 

performansı ve iş doyumu üzerindeki etkisinin araştırıldığı çalışmada grup içi 

çatışmaların ekip performansı ve iş doyumu üzerinde negatif etkiye sahip olduğu 

bulunmuştur (Cox, 2003). 

Hansen (2007)’in çalışmasında amaç, mevcut iş doyum derecesini araştırmak 

ve Ontario Kanada’daki akut bakım sağlayan büyük bir şehir hastanesinin cerrahi, 

yoğun bakım, dâhiliye ve ruh sağlığı bölümlerinde çalışan hemşirelerin iş doyumunu 

etkileyen demografik ve iş ilişkili değişkenleri tespit etmektir. Oluşturulan denek 

grubundaki hemşireler yatak başı görev yapan hemşirelerdir. Klinik uzman 

hemşireleri, stajyer, hemşire bölüm yöneticileri, eğitim hemşireleri ve öğrenci 

hemşireler bu çalışmaya dâhil edilmemiştir. Çalışmanın temeli Maslow’ un ihtiyaçlar 

Hiyerarşisi üzerine kurulmuştur. Katılımcıların çoğu orta doyumlu ya da nötr 

grubunda yer almıştır. Önemli derecede orta doyumsuzluk ya da çok doyum yaratan 

etkenler; düzenli çalışma günleri olanağı ve hafta sonları çalışma ücretleri olarak 

görülmüştür. Sekiz alt ölçeğin ortalama değeri hemşirelerin iş ortamında orta doyum 

sağladıklarını göstermektedir (Hansen, 2007). 

Türkiye’de iş doyumuyla ilgili yapılan araştırmalar klasik yaklaşımlar 

doğrultusunda eğitim kurumları, KİT’ler, emniyet müdürlükleri, hastane, banka ve 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarında; ücret, işin niteliği, çalışma koşulları ve 
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arkadaşları, gelişme ve yükselme olanakları, yaş, cinsiyet, medeni durum, öğenim 

durumu ve unvan gibi değişkenler dâhilinde ele alınarak yapılmıştır. Bu çalışmalarda 

bazen iş doyumu doğrudan ölçülürken, bazen de iş verimlilik, örgütsel bağlılık ve 

moral ilişkiler bağlamlarında ele alınmıştır (Sun, 2002). 

Harri (1996) tarafından Finlandiya’daki hemşire eğitimcileri üzerinde yapılan 

araştırmaya göre; iş yükü ve iş doyumu arasında negatif bir ilişkiye rastlanmıştır 

(Akt. Fako, 2000). 

Ergin  (1997) tarafında ülkemizde yapılan bir araştırmada iş doyumunun 

yaşla arttığı bulgulanmıştır. Batılı ülkelerde yapılan pek çok araştırmada bulunan 

sonuçlar bu tezi desteklerken; işe uyum, alınan iş yükü ve kıdem yetersizliği, düşük 

gelir düzeyi ve statü sahibi olmalarından dolayı gençlerin iş doyum puanları, 

genellikle ileri yaş grubundakilerden daha düşük çıktığı gözlenmektedir. İleri yaş 

grubundakiler hem sahip oldukları gelir ve statü özellikleri bakımından, hem de iş 

ortamındaki sorunlarla baş etme stratejilerini geliştirilmiş olmaları nedeniyle, 

işlerinden daha memnun oldukları bulunmuştur (Akt. Kayapınar, 2007).  

Al-Louzi ve Salah (1997) tarafından Ürdün’de hemşireler üzerinde yapılan 

araştırmada eğitim, yaş ve maaş gibi değişkenlerin iş doyumunda önemli faktörler 

olduğu bulgulanmıştır (Akt. Şanlı 2006). 
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1.6. AraĢtırmanın Konusu 

Bu araştırmada, bir devlet hastanesinde çalışan hemşireler ile bir vakıf 

üniversitesi hastanesinde çalışan hemşirelerin iş stresi ve iş doyum düzeyleri 

incelenmiştir. Ayrıca iş stresi ve iş doyumu arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu 

çalışma tek bir bölümde sınırlı tutulmayıp her iki hastanenin tüm bölüm 

hemşireleriyle yapılmıştır. 

1.7. AraĢtırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerle ile bir 

vakıf üniversitesi hastanesinde çalışan hemşirelerin iş stres ve iş doyumu 

düzeylerinin incelenmesidir.  

Hemşirelerin demografik özelliklerine göre iş stresi ve iş doyum düzeylerinin 

farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi de araştırmanın diğer amacını 

oluşturmaktadır.  

Ayrıca bu çalışmanın; devlet hastanesi ve vakıf üniversitesi hastanesinde 

çalışan hemşirelerin iş stresleri ve iş doyum düzeyleri hakkında fikir vererek 

literatüre katkı sağlaması, iş stresinin ile iş doyumu arasındaki ilişkinin bilinmesi 

durumunda performans düzeylerini artırılmasına yönelik önlemlere yol göstermesi ve 

araştırma yapılan hastanelerin politikalarına ve yönetimine yön verecek bilgilerin 

ortaya konması amaçlanmıştır. 

Bu amaçlar doğrultusunda araştırmacı tarafından belirlenen aşağıda hipotezler 

test edilmiştir. 
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H1: Devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin iş stres düzeyi, vakıf üniversitesi 

hastanesinde çalışan hemşirelerin iş stres düzeyinden daha yüksektir. 

H2: Devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyum düzeyi, vakıf 

üniversitesi hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyum düzeyinden daha düşüktür. 

H3: Devlet hastanesinde ve vakıf üniversitesi hastanesinde çalışan 

hemşirelerin iş stresi yükseldikçe iş doyumu azalır. 

Diğer AraĢtırma Soruları 

Belirtilen hipotezler yanında aşağıdaki belirtilen sorulara da cevap 

aranacaktır.  

1. Devlet hastanesinde çalışan hemşireler ile vakıf üniversitesi hastanesinde çalışan 

hemşirelerin iş stres düzeyleri; yaş, eğitim, medeni durum, çalışma şekli, çalışma 

saati,  kurum kıdemi ve mesleki kıdeme göre istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

2. Devlet hastanesinde çalışan hemşireler ile vakıf üniversitesi hastanesinde çalışan 

hemşirelerin iş doyum düzeyleri; yaş, eğitim, medeni durum, çalışma şekli, 

çalışma saati, kurum kıdemi ve mesleki kıdeme göre istatistiksel açıdan anlamlı 

bir farklılık göstermekte midir? 

1.8. AraĢtırmanın Önemi 

Mesleki doyum her meslekte önemlidir. Sağlık hizmetlerinin insanı konu 

alması, bu yüzden çok dikkatli ve sürekli çalışmayı gerektirmesi nedeniyle, sağlık 

alanında çalışanlarda iş doyumunun daha da önemli olduğu açıktır. Çünkü meslek 
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mensuplarının verebildikleri en iyi bakımı sağlamaları gerekmektedir. Sağlık 

alanında hastane nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan ve günün 24 saati hizmet 

veren hemşirelerde iş doyumu önem kazanmaktadır (Aydın & Kutlu, 2001). 

Stres ise, tüm çalışan bireylerde olduğu gibi hemşirelerde de iş doyumunu 

etkileyen bir faktördür. Stres bireylerin iş doyumu etkilediği gibi verimlilikleri 

düşmekte ve performansları azalmaktadır. İnsan sağlığı ile birebir ilgili olan 

hemşirelik mesleğinde yaşanan iş stresinin hemşirelerin verimliliğine ve 

performanslarına yansıması, hastaların sağlık durumlarına negatif etki edebilecektir. 

Bu nedenlerle hemşirelerin iş doyum ve stres düzeylerinin belirlenerek, eğer 

düşük düzeyde ise ilgili tedbirlerin alınması önem kazanmaktadır. 

Bu araştırmada devlet hastanelerinde ve vakıf üniversitesi hastanelerinde 

çalışan hemşirelerin iş stresleri ve iş doyum düzeyleri hakkında fikir vererek ilgili 

literatüre katkı sağlaması açısında önem arz etmektedir. Araştırma yapılan devlet ve 

vakıf üniversitesi hastanesinde çalışan hemşirelerin iş stres ve iş doyum düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark bulunması halinde, araştırma yapılan hastanelerin 

politikalarına ve yönetimine yön verecek veriler ortaya koyması açısından önemlidir. 

Ayrıca, iş stres ile iş doyumu arasındaki ilişkinin hangi yönde olduğunun bilinmesi 

durumunda, iş stres düzeyinin tespit edilip gerekli önlemlerin alınmasıyla iş 

doyumunun sağlanmasına katkıda bulunulacaktır. Böylelikle iş doyumunun 

sağlanmasıyla hemşirelerin mutlu olarak çalışmaları ve buna bağlı performans 

düzeyinin artırılmasına yönelik önlemlere yol gösterilebilecektir. 
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1.9. Varsayımlar 

1. İş doyumu ve iş stresi bilimsel olarak ölçülebilen terimlerdir.  

2. Araştırmada veri toplama işleminde anket yöntemi kullanılmıştır. Kullanılan veri 

toplama araçları geçerli ve güvenilirdir.  

3. Araştırmaya katılan hemşirelerin, veri toplama araçları olan anketleri içtenlikle 

cevapladıkları kabul edilmiştir. 

4. Araştırmanın örneklemi, evreni temsil etmektedir.  

1.10. Kapsam ve Sınırlılıklar 

1. Bu araştırma,  2011 yıllıyla, İstanbul da faaliyette bulunan, bir vakıf üniversitesi 

hastanesinin; kardiyoloji, göğüs hastalıları, dâhiliye, cerrahi, kardiyovasküler 

cerrahi, kadın doğum, psikiyatri, acil, anjio, ameliyathane, endoskopi, 

kardiyovasküler yoğun bakım, genel yoğun bakım, yeni doğan, pediyatri, 

pediyatri acil, süpervizor, kalite kontrol bölümlerinde çalışan 95 hemşire ile bir 

devlet hastanesinin; solumsal ybü, post-op ybü, ameliyathane, acil, uyku ünitesi, 

onkoloji, göğüs cerrahisi, göğüs hastalıkları bölümlerinde çalışan 103 hemşire ile 

sınırlıdır. Araştırma sonuçları bu hastaneler ve bu bölümler haricinde çalışan 

hemşirelere  genellenemez. 

2.  Araştırmada, örneklem grubunun sosyo-demografik özelliklerine ilişkin veriler 

“Kişisel Bilgi Formu” nun ölçtüğü nitelikler ile sınırlıdır. 

3. Araştırmada, iş doyumu ile ilgili veriler, “Minnesota İş Doyum Ölçeği” nin kısa 

formunun ölçtüğü nitelikler ile sınırlıdır. 

4. Araştırmada, iş stresi ile ilgili veriler, “Algılanan İş Stresi Anketi” nin ölçtüğü 

nitelikler ile sınırlıdır. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırma modeli, araştırmanın evren ve örneklemi, veri toplama 

araçları, işlem yolu ve verilerin çözümlenmesi ile ilgili bilgiler sunulacaktır. 

2.1 AraĢtırmanın Modeli    

Bu araştırmanın amacı,  bir devlet hastanesinde çalışan hemşireler ile bir 

vakıf üniversitesi hastanesinde çalışan hemşirelerin iş stres ve iş doyumu 

düzeylerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda uygun sonuca ulaşabilmek için 

survey (anket) modeli tercih edilmiştir. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini İstanbul’da faaliyette bulunan, 685 yatak kapasitesi, 10 

klinik, 2 vardiya (gece-gündüz) sistemiyle çalışan toplam 280 hemşiresi (solumsal 

YBÜ 20, Post-op YBÜ: 21, Ameliyathane: 12, Acil: 12, Uyku Ünitesi: 7, Onkoloji: 

8, Göğüs cerrahisi: 30, Göğüs Hastalıkları: 170) bulunan bir devlet hastanesinde 

çalışan hemşireler ile İstanbul’da faaliyette bulanan, 200 yatak kapasiteli, 2 vardiya 

(gece-gündüz) sistemiyle çalışan toplam 112 hemşiresi (Kardiyoloji: 8, Göğüs 

Hastalıları-dahiliye: 15, Cerrahi: 9, Kardiyovasküler Cerrahi:8, Kadın Doğum:5, 

Psikiyatri: 6, Acil:8, Anjio:4, Ameliyathane:12,Endoskopi: 4, Kardiyovasküler 

Yoğun Bakım: 8, Genel Yoğun Bakım: 9, Yeni Doğan: 4, Pediyatri: 4, Pediyatri 

Acil: 3, Süpervizor: 2, Kalite Kontrol: 3) bulunan bir vakıf üniversitesi hastanesinde 
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çalışan hemşirelerden oluşmaktadır. Ayrıca 2 vardiya sistemi uygulanan örneklem 

gruplarında, hemşirelerin vardiyaya kaldıkları gün telafi edilerek ertesi gün izin 

verilmekte haftalık çalışma saatleri, 45 saati geçmemektedir.   

Örneklem grubunu ise;  21 Mart 2011 – 04 Mayıs 2011 tarihleri arasında 

servislerde çalışan araştırmayı kabul eden tüm bölüm hemşirelerinden oluşmaktadır. 

Devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin 103 tanesine, vakıf üniversitesi 

hastanesinde çalışan hemşirelerin 95 tanesine ulaşılmıştır. Her iki kurumdan da 

ortalama aynı sayıda hemşireye ulaşılmıştır. Böylelikle araştırmanın daha güvenilir 

ve istatistiksel açıdan daha anlamlı olması sağlanmıştır. Anketler hastanede çalışan 

hemşirelere rastgele bir dağıtım ile elden verilmiş ve gönüllü olanlar tarafından 

cevaplandırılmıştır. Aşağıda örneklem grubunun demografik özellikleri sunulacaktır. 

   2.2.1. Örneklem Grubunun Demografik Özellikleri 

Tablo 2.1. Örneklem Grubunun Hastane Türü Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Vakıf Hastanesi 95 48,0 

Devlet Hastanesi 103 52,0 

Toplam 198 100,0 

 

Örneklem grubunun hastane türü göre dağılımı Tablo 2.1' de incelenmiştir. 

Buna göre araştırmaya katılan hemşirelerin 95'inin (% 48,0) vakıf hastanesinde, 

103'ünün (% 52,0) devlet hastanesinde çalıştığı görülmektedir. 
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ġekil 1. Örneklem Grubunun Hastane Türü Göre Dağılımı 

 

 

Tablo 2.2. Örneklem Grubunun YaĢlarına Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

(%) 

20-24 35 17,7 

25-29 66 33,3 

30-34 55 27,8 

35-38 23 11,6 

39-45 19 9,6 

Toplam 198 100,0 

 

Örneklem grubunun yaşlarına göre dağılımı Tablo 2.2' de incelenmiştir. Buna 

göre araştırmaya katılan hemşirelerin 35'i (% 17,7) 20-24, 66'sı (% 33,3) 25-29, 55'i 

(% 27,8) 30-34, 23'ü (% 11,6) 35-38, 19'u (% 9,6) 39 ve üstü yaş aralığındadır. 
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ġekil 2. Örneklem Grubunun YaĢlarına Göre Dağılımı 

 

Tablo 2.3. Örneklem Grubunun Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

(%) 

Evli 94 47,5 

Bekâr 104 52,5 

Toplam 198 100,0 

Örneklem grubunun medeni durumlarına göre dağılımı Tablo 2.3' de 

incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan hemşirelerin 94'ü (% 47,5) evli, 104'ü 

(% 52,5) bekârdır. Ayrıca anket formunda boşanmış-ayrı yaşıyor-dul seçeneği 

olmasında rağmen işaretlenmemiştir. 

 

ġekil 3. Örneklem Grubunun Medeni Durumlarına Göre Dağılım 
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Tablo 2.4. Örneklem Grubunun Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örneklem grubunun eğitim durumlarına göre dağılımı Tablo 2.4' de 

incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan hemşirelerin 88'inin (% 44,4) sağlık 

meslek lisesi, 32'sinin (% 16,2) ön lisans eğitimi, 62'sinin (% 31,3) lisans eğitimi, 

16'sının (% 8,1) lisansüstü eğitim düzeyine sahip olduğu görülmektedir. 

 

 

 

ġekil 4. Örneklem Grubunun Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

 

 

 

 

  Frekans Yüzde 

(%) 

Sağlık Meslek Lisesi 88 44,4 

Ön Lisans Eğitimi 32 16,2 

Lisans Eğitimi 62 31,3 

Lisansüstü 16 8,1 

Toplam 198 100,0 



65 

 

Tablo 2.5. Örneklem Grubunun Görev Yaptığı Kurumdaki ÇalıĢtığı Bölümlere 

Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

(%) 

Dâhili klinikler 66 33,3 

Cerrahi klinikler 28 14,1 

Yoğun bakım 25 12,6 

Ameliyathane 9 4,5 

Acil servis 14 7,1 

Poliklinik 4 2,0 

Diğer 52 26,3 

Toplam 198 100,0 

 

 

Örneklem grubunun görev yaptığı kurumdaki çalıştığı bölümlere göre 

dağılımı Tablo 2.5' de incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan hemşirelerin 

66'sının (% 33,3) dâhili klinikler, 28'inin (% 14,1) cerrahi klinikler, 25'inin (% 12,6) 

yoğun bakım, 9'unun (% 4,5) ameliyathane, 14'ünün (% 7,1) acil servis, 4'ünün (% 

2,0) poliklinik, 52'sinin (% 26,3) diğer bölümlerde çalıştığı görülmektedir. 

 

Tablo 2.6. Örneklem Grubunun Mesleki Kıdemlerine Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

(%) 

1 yıldan az 15 7,6 

1-5 yıl 65 32,8 

6-10 yıl 60 30,3 

11 yıl ve daha fazla 58 29,3 

Toplam 198 100,0 

 

Örneklem grubunun mesleki kıdemlerine göre dağılımı Tablo 2.6' da 

incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan hemşirelerin 15'inin (% 7,6) 1 yıldan az, 

65'inin (% 32,8) 1-5 yıl, 60'ının (% 30,3) 6-10 yıl, 58'inin (% 29,3) 11 yıl ve daha 

fazla süredir hemşire olarak çalıştığı görülmektedir. 
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ġekil 5. Örneklem Grubunun Mesleki Kıdemlerine Göre Dağılımı 

 

Tablo 2.7. Örneklem Grubunun ġu An ÇalıĢtığı Kurumdaki Görev Süresine 

Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

(%) 

1 yıldan az 44 22,2 

1-5 yıl 99 50,0 

6-10 yıl 42 21,2 

11 yıl ve daha fazla 13 6,6 

Toplam 198 100,0 

 

Örneklem grubunun şu an çalıştığı kurumdaki görev süresine göre dağılımı 

Tablo 2.7' de incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan hemşirelerin 44' ünün (% 

22,2) 1 yıldan az, 99'unun (% 50,0) 1-5 yıl, 42'sinin (% 21,2) 6-10 yıl, 13'ünün (% 

6,6) 11 yıl ve daha fazla süredir şu anki çalıştığı kurumda çalıştığı görülmektedir. 
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ġekil 6. Örneklem Grubunun ġu An ÇalıĢtığı Kurumdaki Görev Süresine Göre 

Dağılımı 

 

 

Tablo 2.8. Örneklem Grubunun Gelir Durumuna Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Gelir giderden az 139 70,2 

Gelir giderden fazla 12 6,1 

Gelir giderle dengeli 47 23,7 

Toplam 198 100,0 

 

Örneklem grubunun gelir durumuna göre dağılımı Tablo 2.8' de incelenmiştir. 

Buna göre araştırmaya katılan hemşirelerin 139' unun (% 70,2) gelirinin giderden az, 

12' sinin (% 6,1) gelirinin giderden fazla, 47'sinin (% 23,7) gelirinin giderle dengeli 

olduğu görülmektedir. 
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Tablo 2.9. Örneklem Grubunun Kurumundaki ÇalıĢma ġekillerine Göre 

Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

(%) 

Sürekli gündüz 51 25,8 

Sürekli gece 7 3,5 

Gece gündüz değişken nöbet sistemi 140 70,7 

Toplam 198 100,0 

 

Örneklem grubunun kurumundaki çalışma şekillerine göre dağılımı Tablo 2.9' 

da incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan hemşirelerin 51' inin (% 25,8) sürekli 

gündüz, 7'sinin (% 3,5) sürekli gece, 140'ının (% 70,7) gece gündüz değişken nöbet 

sistemi ile çalıştığı görülmektedir. 

 

 

 

ġekil 7. Örneklem Grubunun Kurumundaki ÇalıĢma ġekillerine Göre Dağılımı 
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Tablo 2.10. Örneklem Grubunun Toplam ÇalıĢma Saatine Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

(%) 

45 saat ve üstü 198 100,0 

 

Örneklem grubunun toplam çalışma saatine göre dağılımı Tablo 2.10’ da 

incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan hemşirelerin 198'inin (% 100,0) 45 saat 

ve üstü süre çalıştığı görülmektedir.  

Tablo 2.11. Örneklem Grubunun Çocuk Sahibi Olma Durumuna Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

(%) 

Evet 66 33,3 

Hayır 132 66,7 

Toplam 198 100,0 

 

Örneklem grubunun çocuk sahibi olma durumuna göre dağılımı Tablo 2.11’ 

de incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan hemşirelerin 66'sının (% 33,3) çocuk 

sahibi olduğu, 132'sinin (% 66,7) çocuk sahibi olmadığı görülmektedir. 

Tablo 2.12. Örneklem Grubunun Sahip Olduğu Çocuk Sayılarına Göre 

Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

(%) 

1 çocuk 47 71,2 

2 çocuk 19 28,8 

Toplam 66 100,0 
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Örneklem grubunun sahip olduğu çocuk sayılarına göre dağılımı Tablo 2.12' 

de incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan hemşirelerin 47'sinin (% 71,2) 1 

çocuk, 19'unun (% 28,8) 2 çocuk sahibi olduğu görülmektedir (N=66). 

 

Tablo 2.13. Örneklem Grubunun ÇalıĢma KoĢullarını Değerlendirmelerine 

Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

(%) 

İyi 15 7,7 

Ortalama 122 62,2 

Kötü 59 30,1 

Toplam 196 100,0 

 

Örneklem grubunun çalışma koşullarını değerlendirmelerine göre dağılımı 

Tablo 2.13' de incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan hemşirelerin 15'inin (% 

7,7) çalıştığı koşulları iyi, 122'sinin (% 62,2) çalıştığı koşulları ortalama, 59'unun (% 

30,1) çalıştığı koşulları kötü bulduğu görülmektedir. 

 

Tablo 2.14. Örneklem Grubunun Gece ÇalıĢma Saatlerinin Olma Durumuna 

Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

(%) 

Evet 131 66,2 

Hayır 67 33,8 

Toplam 198 100,0 
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Örneklem grubunun uygun olmayan çalışma saatlerinin olma durumuna göre 

dağılımı Tablo 2.14' de incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan hemşirelerin 

131'inin (% 66,2) uygun olmayan çalışma saatinin bulunduğu, 67'sinin (% 33,8) 

uygun olmayan çalışma saatinin bulunmadığı görülmektedir. 

 

Tablo 2.15. Örneklem Grubunun Mesleklerinin KiĢisel GeliĢimlerine Katkıda 

Bulunma Durumuna Verdiği Cevaplara Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

(%) 

Evet 100 50,5 

Hayır 98 49,5 

Toplam 198 100,0 

 

Örneklem grubunun mesleklerinin kişisel gelişimlerine katkıda bulunma 

durumuna verdiği cevaplara göre dağılımı Tablo 2.15' de incelenmiştir. Buna göre 

araştırmaya katılan hemşirelerin 100'ünün (% 50,5) mesleklerinin kişisel 

gelişimlerine katkıda bulunduğu, 98'inin (% 49,5) mesleklerinin kişisel gelişimlerine 

katkıda bulunmadığı cevabını verdiği görülmektedir. 

Tablo 2.16. Örneklem Grubunun Sosyal ve Yöneticileri Tarafından 

Desteklenme Durumlarına Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

(%) 

Evet 58 29,3 

Hayır 140 70,7 

Toplam 198 100,0 
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Örneklem grubunun sosyal ve yöneticileri tarafından desteklenme 

durumlarına göre dağılımı Tablo 2.16' da incelenmiştir. Buna göre araştırmaya 

katılan hemşirelerin 58'inin (% 29,3) sosyal destek aldığı ve yöneticileri tarafından 

desteklendiği, 140'ı (% 70,7) sosyal destek almadığı ve yöneticileri tarafından 

desteklenmediği görülmektedir. 

Tablo 2.17. Örneklem Grubunun Zaman Baskısı ve Sınırlamaları KarĢısında 

Zor Durumda Bırakılma Durumuna Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

(%) 

Evet 163 82,3 

Hayır 35 17,7 

Toplam 198 100,0 

 

Örneklem grubunun zaman baskısı ve sınırlamaları karşısında zor durumda 

bırakılma durumuna göre dağılımı Tablo 2.17' de incelenmiştir. Buna göre 

araştırmaya katılan hemşirelerin 163'ünün (% 82,3) zaman baskısı ve sınırlamaları 

karşısında zor durumda bırakıldığı, 35'inin (% 17,7) zaman baskısı ve sınırlamaları 

karşısında zor durumda bırakılmadığı görülmektedir. 

 

Tablo 2.18. Örneklem Grubunun AĢırı Yük ve Sorumluluktan Etkilenme 

Durumuna Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

(%) 

Evet 140 70,7 

Hayır 58 29,3 

Toplam 198 100,0 
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Örneklem grubunun aşırı yük ve sorumluluktan etkilenme durumuna göre 

dağılımı Tablo 2.18' de incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan hemşirelerin 

140'ının (% 70,7) aşırı yük ve sorumluluktan etkilendiği, 58'inin (% 29,3) aşırı yük 

ve sorumluluktan etkilenmediği cevabını verdiği görülmektedir. 

 

Tablo 2.19. Örneklem Grubunun ĠĢlerini Ġsteyerek Seçme Durumuna Göre 

Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

(%) 

Evet 142 71,7 

Hayır 56 28,3 

Toplam 198 100,0 

 

Örneklem grubunun işlerini isteyerek seçme durumuna göre dağılımı Tablo 

2.19' da incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan hemşirelerin 142'sinin (% 71,7) 

işlerini isteyerek seçtiği, 56'sının (% 28,3) aşırı işlerini isteyerek seçmediği 

görülmektedir. 

 

 

Tablo 2.20. Örneklem Grubunun ĠĢlerini Ġsteyerek Yapma Durumuna Göre 

Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

(%) 

Evet 151 76,3 

Hayır 47 23,7 

Toplam 198 100,0 
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Örneklem grubunun işlerini isteyerek yapma durumuna göre dağılımı Tablo 

2.20' de incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan hemşirelerin 151'inin (% 76,3) 

işlerini isteyerek yaptığı, 47'sinin (% 23,7) işlerini isteyerek yapmadığı 

görülmektedir. 

2.3.Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılacak 

veri toplama araçları,  19 maddeden oluşan Kişisel Bilgi Formu,  20 maddeden 

oluşan İş Doyumu Ölçeğinin kısa formu ve 15 maddeden oluşan İş Stresi Ölçeğidir. 

2.3.1. KiĢisel Bilgi Formu  

Kişisel Bilgi Formu araştırmacı ve tez danışmanın deneyimleri rehberliğinde   

ve literatür taraması sonrası geliştirilmiştir. Kişisel Bilgi Formunda İş stresi ve İş 

doyumunu etkileyebileceği düşünülen; yaş, medeni durum, eğitim, görev yeri, 

meslekteki toplam çalışma süresi, şuanda çalıştığı bölümde toplam çalışma süresi, 

gelir durumunu nasıl değerlendirdiği, çalışma şekli, haftalık çalışma saati, çocuğu 

olma durumu, çocuk sayısı, çalışma Koşullarını nasıl değerlendirdiği, Uygun 

olmayan çalışma saatlerinin bulunup bulunmadığı, mesleğin kişisel gelişime katkıda 

bulunup bulunmadığı,  sosyal destek ve yöneticiler tarafından destek alıp almadığı, 

zaman baskısı ve sınırlamalar katılımcıyı zor durumda bırakıp bırakmadığı, aşırı yük 

ve sorumluluk katılımcıyı etkileyip etkilemediği, katılımcının işini isteyerek yapıp 

yapmadığı,  katılımcının işini isteyerek seçip seçmediği ile ilgili durumlarını 

belirlemeye yönelik 19 sorudan oluşmaktadır. 
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2.3.2. Minnesota ĠĢ Doyum Ölçeği 

Minnesota İş Doyum Ölçeği ise; 1967 yılında Weiss, Dawis, England ve 

Lofguist tarafından içsel, dışsal ve genel doyum düzeyini ölçmek amacıyla 

geliştirilmiştir. Baycan tarafından (1985) Türkçe’ye çevrilip, geçerlilik ve 

güvenirlilik çalışmaları yapılmış, Cronbach Alpa değeri 0,77 olarak bulunmuştur 

(akt. Akdoğan, 2002, Şanlı, 2006). 

 Elde edilen bulgulara göre; İş Doyum Ölçeği güvenirliği yüksek bir ölçme 

aracıdır (akt. Akdoğan 2002, Şanlı 2006). 100 sorudan oluşan uzun ve 20 sorudan 

oluşan kısa formu bulunmaktadır. Her iki form da işin 20 farklı boyutuyla ilgili 

soruları içermektedir. Ölçeğin kısa formu genel iş doyumunu ölçmek amacıyla 

kullanılmaktır (Kayapınar, 2007). 

Ters soru içermeyen envanter; 1’den 5’e kadar değişen puanlamaya sahip 

Likert tipi bir ölçekle değerlendirilmektir. Minnesota İş Doyum Ölçeği’nin 

puanlamasında kullanılan ifadeler ve karışık gelen değerler Tablo 2.21’de 

gösterilmiştir (Kayapınar, 2007).  

 

Tablo 2.21. Minnesota ĠĢ Doyum Ölçeği Cevap Kriterleri 

Seçenek    Verilen Ağırlık 

Hiç memnun değilim                               1 puan 

Memnun değilim                                     2 puan 

Kararsızım                                               3 puan 

Memnunum                                             4 puan 

Çok memnunum                                      5 puan   

 

Kaynak: Kayapınar, İ.(2007). Yöneticilerin Çalışanlar Tarafından Algılanan Yönetim ve 

Liderlik Anlayışlarının Çalışanların İş Doyum Düzeyleri Üzerindeki Etkisi, Yüksek Lisans 

Tezi, p.81-84. 
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Minnesota İş Doyum Ölçeği içsel ve genel doyum düzeyini belirleyici 

özelliklere sahiptir. Dışsal tatmin boyutunu ölçen 12. soru “Şirket politikalarının 

uygulamaya konuş şekli bakımından”, “Kanun, Yönetmelik ve talimatların 

uygulamaya konulması bakımından” olarak tekrar düzenlenmiştir. 

Minnesota İş Doyum Ölçeğinde yer alan doyum alanları ve madde 

numaraları Tablo 2.22’ de gösterilmiştir (Kayapınar, 2007). 

Tablo 2.22 Minnesota ĠĢ Doyum Ölçeğinin Doyum Alanları 

Ve Madde Numaraları 

 

Doyum Alanları               Madde Numaraları 

 

İçsel Doyum   1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20 

Dışsal Doyum  5, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 19 

Genel Doyum   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

     14, 15, 16, 17, 18, 19, 20                

 

Kaynak: Kayapınar, İ.(2007). Yöneticilerin Çalışanlar Tarafından Algılanan Yönetim ve 

Liderlik Anlayışlarının Çalışanların İş Doyum Düzeyleri Üzerindeki Etkisi, Yüksek Lisans 

Tezi, p.81-84. 

Genel doyum puanı 20 maddeden elde edilen puanların toplamının 20’ye, 

içsel doyum puanı 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20 içsel faktörleri oluşturan 

maddelerden elde edilen puanların toplamının 12’ye, dışsal doyum puanı 5, 6, 12, 13, 

14, 17, 18, 19 dışsal faktörleri oluşturan maddelerden elde edilen puanların 

toplamının 8’e bölünmesi ile elde edilmektedir. Ölçek sonuçlarına göre; 100 

alınabilecek en yüksek puanı, 20 ise alınabilecek en düşük puanı göstermektedir. 

Puanların 25’in altında olması düşük iş doyumu, 26 ile 74 arasında olması normal iş 

doyumu, 75’in üzerinde olması ise yüksek iş doyumunu ifade etmektedir (Kayapınar, 

2007). 

Genel doyum, içsel doyum ve dışsal doyum puanları iş doyumun derecesi ile 

doğru orantılıdır  (Kayapınar, 2007). 
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Ölçeğin iç kaynaklı doyum boyutlarının içerdiği alt değişkenler ve bu 

değişkenlerle ilgili maddeler Tablo 2.23’de gösterilmiştir. 

Tablo 2.23. Ġç Kaynaklı Doyumu Ölçmek Ġçin Kullanılan Boyutlar 

Boyutlar                   Ġlgili Maddeler 

Aktivite  Her zaman meşgul olabilmek 

Bağımsızlık  İş ortamında tek başına çalışma şansı 

Çeşitlilik  Başka işler yapabilme 

Sosyal Statü  Toplumda birisi olabilme şansı 

Ahlaki Değerler Bir başkasının vicdanıyla çelişmeyecek işler yapabilme 

Güvenlik  İşin kişiye kalıcı bir iş sağlayabilme şansı 

Sosyal Hizmet Başkaları için bir şeyler yapabilme şansı 

Otorite  Başkalarına gerekeni söyleme şansı 

Yetenek Kullanımı  Kişilerin yeteneklerini kullanabileceği  

işler yapma şansı    

Sorumluluk  Kişinin kendi yargılarını kullanabilme özgürlüğü 

Başarı   Kişinin yaptığı işin üstesinden gelebildiğini hissetmesi 

Yaratıcılık  Kişinin yaptığı işin yöntemlerini değiştirme şansı   

 

Kaynak: Kayapınar, İ.(2007). Yöneticilerin Çalışanlar Tarafından Algılanan Yönetim ve 

Liderlik Anlayışlarının Çalışanların İş Doyum Düzeyleri Üzerindeki Etkisi, Yüksek Lisans 

Tezi, p.81-84. 

 

Ölçeğin dış kaynaklı doyum boyutlarının içerdiği alt değişkenler ve bu 

değişkenlerle ilgili maddeler Tablo 2.24’ de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2.24 DıĢ Kaynaklı Doyumu Ölçmek için Kullanılan Boyutlar 

Boyutlar                                           Ġlgili Maddeler 
İlerleme    İşin İlerleyebilme şansı 

Şirket Politika ve Uygulamalar  Şirket politikalarının uygulanmaya  

konuş şekli 

Çalışanlar    Çalışanların birbiriyle geçinebilme şekli 

İtibar Edilme    İyi bir iş karşılığında kişinin aldığı ödül 

Çalışma Ortamı   Çalışma Koşulları 

Bedel     Kişinin yaptığı iş karşılığında aldığı para 

Yönetim    Üstün çalışanları yönetim biçimi 

Teknik Yönetim   Üstün karar verme yetkisi 

 

Kaynak: Kayapınar, İ.(2007). Yöneticilerin Çalışanlar Tarafından Algılanan Yönetim ve 

Liderlik Anlayışlarının Çalışanların İş Doyum Düzeyleri Üzerindeki Etkisi, Yüksek Lisans 

Tezi, p.81-84. 
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2.3.3. Algılanan ĠĢ Stresi Ölçeği 

Algılanan iş stresi ölçeği, Cohen ve Wiliamsom (1998) tarafından 

geliştirilmiştir. Ülkemizdeki geçerlilik ve güvenirliği Baltaş (1998) tarafından 

yapılan ölçeğin Cronbach Alpa değeri 0.84 bulunmuştur. Ölçeğin amacı, stresi 

algılamanın temel noktalarını ve stresle başa çıkma yollarını araştırmaktır. Ölçek 15 

sorudan oluşan 5’li likert tipindedir ( 1=hiçbir zaman, 2=ender olarak, 3=bazen, 

4=sık sık, 5=hemen hemen her zaman). Ölçeğin değerlendirilmesinde elde edilen 

toplam puan 15’e bölünerek bireyin ölçek puanı elde edilmektedir. (A=3,5–4,0; 

B=1,0–1,3; C=2,0–2,5; E=2,6–3,1; F=3,2–3,4). A, B, E ve F verimliliği 

etkileyebilecek ve sağlığı tehdit edebilecek stres düzeylerini; C ve D ise uyaran etkisi 

yaratıp başarıyı artıran stres düzeyleri olarak değerlendirilmektedir (Topuz, 2006). 

Grupların geniş açılımları aşağıda verilmiştir. 

A (1.Grup) : Sağlığı ve verimliliği ciddi olarak tehdit eden ağır risk düzeyi (1,0–1,3 

puan) 

B (2.Grup) : Kişiye önemli olduğunu hissettirmeyen, onun kapasitesini 

kullanmasına imkân vermeyen ve yeterli uyarım sağlamayan, dolayısıyla can 

sıkıntısından ve önemsizlik duygusundan kaynaklanan stres düzeyi (1,4–1,9 puan).  

C (3.Grup) : Uyarıcı yönleri olan, ancak hafif bir iş. Başarı güdüsü yüksek biri için 

sıkıcı, mücadeleci olmayan biri için uygun bir iş stresi düzeyi (2,0–2,5 puan) 

D (4.Grup) : Sağlık ve verimlilik açısından en elverişli iş stersi düzeyi (2,6–3,1 

puan). 
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E (5.Grup) : Uyarıcılığı yüksek, sorumluluğu fazla ancak kişiye çekici gelen iş stresi 

düzeyi. Bazı yönleriyle kişiyi zorlayarak verimliliği artırırken, bazı yönleriyle tehdit 

edebilir (3,2–3,4 puan). 

F (6.Grup) : Sorumluluk düzeyi yüksek, kişiyi zaman açısından zorlayan, 

dinlenmeye ve aile ilişkilerine imkân tanımayan, bu sebeple sağlık ve verimlilik için 

tehdit oluşturan stres düzeyi (3,5–4,0 puan). 

2.4. ĠĢlem 

Bu çalışmada “Minnesota İş Doyum Ölçeği”,  “Algılanan İş Stresi Anketi” ve 

“Kişisel Bilgi Formu”  uygulanmıştır. 

Devlet hastanesinde çalışan hemşirelere anket uygulaması için İl sağlık 

Müdürlüğünden (Ek D), Vakıf Üniversitesi Hastanesinde çalışan hemşirelere anket 

uygulamak için Üniversitenin başhekimliğinden resmi izin alınmıştır (Ek E). 

Uygulama yapılan hastanelerin unvanları istenilmediği takdirde tezde 

belirtilmeyeceği bilgisi verilen dilekçede belirtilmiştir. 

Anket formları araştırmacı tarafından görevli olan başhemşireler eşliğinde 

dağıtılmış, güvenilir yanıtlar alabilmek için uygulamadan önce araştırma amacı ve 

anketlerin nasıl doldurulacağı anlatılmıştır. Çalışmanın T.C Maltepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ ne bağlı Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikoloji Programı 

Yüksek Lisans Tezi kapsamında yürütüldüğü bilgisi verilmiştir. Anketler 

doldurulurken zaman kısıtlamasına gidilmemiş, hemşirelerin daha rahat cevap 

verebileceği ortam ve saatlerde,  iş yoğunluğunun az olduğu, çay ya da yemek 

saatleri arasında doldurulması rica edilmiştir. 
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Uygulamanın amacına ulaşması ve çalışanların soruları samimiyetle kaygı 

duymadan cevaplandırmalarını kolaylaştırmak amacıyla anket formlarına isim 

yazılması istenmemiş ve anketlerin araştırmacı tarafında elden teslim alınacağı 

bilgisi verilmiştir. Katılımcıların bir kısmı araştırmacıya anket formlarını elden 

teslim ederken bir kısmı toplu olarak kapalı zarf ile başhemşireye, bir kısmı servis 

sorumlu hemşirelerine bırakmıştır. 

Devlet Hastanesine 112 anket formu çoğaltılarak dağıtılmış, bunların 103 

tanesi cevaplanarak geri dönmüştür. Geri dönüş süresi, 1 hafta ile 45 gün arasında 

değişen sürelerde olmuştur. Vakıf Üniversitesi Hastanesine de 112 anket formu 

çoğaltılarak bırakılmış, bunların 95 tanesi cevaplanarak geri dönmüştür. Geri Dönüş 

3 saat ile 30 gün arasında değişen sürelerde olmuştur. 

2.5. Verilerin Ġstatistiksel Analizi 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 17.0 programı 

kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları 

(Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Araştırmanın hipotez 

testleri olarak t-testi, ANOVA, korelasyon analizleri, Non parametrik testlerde 

Krukskal Wallis H testi ve Mann Whitney U testleri yapılmıştır. 

Bağımsız örnek t-testi, iki ilişkisiz grup ortalamaları arasındaki farkın anlamlı 

olup olamadığını test etmek için kullanılır. İkiden fazla grup durumunda 

parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında tek yönlü (One Way) Anova testi ve 

farklılığa eden olan grubun tespitinde Post Hoc Tukey testi kullanılmıştır. Tek yönlü 

varyans analizi, ilişkisiz ikiden daha çok örneklem ortalaması arasındaki farkın 
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sıfırdan anlamlı bir şekilde farklı olup olmadığı test etmek üzere uygulanır 

(Büyüköztürk, 2002). 

Post hoc testi, varyans analizi sonucunda eğer gruplar arasında bir fark 

bulunuşsa, farklılığın hangi gruplardan kaynaklığını görebilmemiz için oldukça 

önemlidir. Anova tablosu, grupların ortalamaları arasında bir fark olup olmadığı 

genel olarak söylemektedir. 3 grup da olsa, 10 grup da olsa bütün grup 

ortalamalarının birbirine eşit olup olmadığını test eder. Sadece iki grup arasında 

farklılık olsa ve diğerleri arasında fark olmasa, varyans analizi “gruplar arasında fark 

vardır” sonucunu verir. Fakat faklılığının nereden kaynaklandığını, hangi gruplar 

arasında olduğunun sonuçlarının post hoc testi açıklayacaktır. Post hoc testleri 

içerisinde çalışmalarında en yaygın kullanılan Tukey testidir (Kalaycı, 2005). 

Ölçekler arası ilişkileri saptamak için Pearson Korelayon analizi 

kullanılmıştır. Korelasyon analizi, iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi test 

etmek, varsa bu ilişkinin derecesini ölçmek için kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. 

Korelasyon analizinde amaç; bağımsız değişken değiştiğinde, bağımlı değişkenin ne 

yönde değişeceğini görmektir (Kalaycı, 2005). 

Sonuçlar %95 güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde çift yönlü 

olarak değerlendirilmiştir.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3. BULGULAR 

Araştırma 2011 yılında, İstanbul il sınırlarında bulunan, bir devlet 

hastanesinde çalışan 103 hemşire ile bir vakıf üniversitesin hastanesinde çalışan 95 

hemşireyle gerçekleşmiştir.   

Çalışmada yer alan bulgular üç ana bölümde ele alındı. 

1. Örneklem grubunun iş stresi ve iş doyumu düzeylerinin ortalamalarına ilişkin 

bulgular, 

2. Örneklem grubunun iş stres ve iş doyumu ortalamalarının, demografik özellikleri 

ile ilişkili bulgular, 

3. Örneklem grubunun iş stresi ve iş doyumu ölçeği boyutları arasındaki korelasyona 

ilişkin bulgular. 

 

 

3.1. Örneklem Grubunun ĠĢ Stresi ve ĠĢ Doyumu Düzelerinin Ortalamaları 

 

Tablo 3.1. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin Algılanan ĠĢ Stresi Puanının 

Ortalaması 

  N Min. Max. Ort. S.s 

Algılanan iş stresi 193 1,067 3,400 2,035 0,385 
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Tablo 3.1’de görüldüğü üzere, araştırmaya katılan hemşirelerin algılanan iş 

stresi puanının ortalaması incelendiğinde, algılanan iş stresi puanları ortalamasının 

= 2,035 olduğu görülmektedir. 

 

ġekil 8. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin Algılanan ĠĢ Stresi Puanının 

Ortalaması 

 

Tablo 3.2. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin ĠĢ Doyumu Düzeylerinin 

Ortalamaları 

  N Min. Max. Ort. S.s 

İçsel iş doyumu 186 1,000 4,750 3,276 0,696 

Dışsal iş doyumu 185 1,000 4,625 2,765 0,819 

Genel iş doyumu 186 1,000 4,550 3,073 0,708 

 

Tablo 3.2’de görüldüğü üzere, araştırmaya katılan hemşirelerin iş doyumu 

düzeylerinin ortalamaları incelendiğinde, içsel iş doyumu puanlarının ortalamasının 

en yüksek, dışsal iş doyumu puanlarının ortalamasının en düşük olduğu 

görülmektedir. 
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ġekil 9. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin ĠĢ Doyumu Düzeylerinin 

Ortalamaları 

3.2. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin ĠĢ Stresi Puanı ve ĠĢ Doyumu Puanı 

Ortalamasının Demografik Özelliklere Göre FarklılaĢması 

 

Tablo 3.3. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin ĠĢ Stresi Puanı ve ĠĢ Doyumu 

Puanı Ortalamasının Hastane Türü DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

  Grup N Ort Ss t P 

Algılanan iş stresi Vakıf Hastanesi 93 1,887 0,340 
-5,545 0,000 

Devlet Hastanesi 100 2,173 0,375 

İçsel iş doyumu Vakıf Hastanesi 92 3,610 0,555 
7,355 0,000 

Devlet Hastanesi 94 2,949 0,666 

Dışsal iş doyumu Vakıf Hastanesi 91 3,211 0,592 
8,672 0,000 

Devlet Hastanesi 94 2,332 0,777 

Genel iş doyumu Vakıf Hastanesi 92 3,454 0,522 
8,565 0,000 

Devlet Hastanesi 94 2,701 0,669 

Araştırmaya katılan hemşirelerin algılanan iş stresi puanları ortalamalarının 

çalıştığı hastane türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (t=-5,54; p=0,000<0,05). Ortalamalar 

arasındaki farka göre, devlet hastanesinde görev yapan hemşirelerin algılanan iş 
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stresi puanları, vakıf hastanesinde görev yapan hemşirelerin algılanan iş stresi 

puanlarından yüksektir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin içsel iş doyumu puanları ortalamalarının 

çalıştığı hastane türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (t=7,36; p=0,000<0,05). Ortalamalar 

arasındaki farka göre, vakıf hastanesinde görev yapan hemşirelerin içsel iş doyumu 

puanları, devlet hastanesinde görev yapan hemşirelerin içsel iş doyumu puanlarından 

yüksektir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin dışsal iş doyumu puanları ortalamalarının 

çalıştığı hastane türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (t=8,67; p=0,000<0,05). Ortalamalar 

arasındaki farka göre, vakıf hastanesinde görev yapan hemşirelerin dışsal iş doyumu 

puanları, devlet hastanesinde görev yapan hemşirelerin dışsal iş doyumu 

puanlarından yüksektir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin genel iş doyumu puanları ortalamalarının 

çalıştığı hastane türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (t=8,57; p=0,000<0,05). Ortalamalar 

arasındaki farka göre, vakıf hastanesinde görev yapan hemşirelerin genel iş doyumu 

puanları, devlet hastanesinde görev yapan hemşirelerin genel iş doyumu 

puanlarından yüksektir. 
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Tablo 3.4. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin ĠĢ Stresi Puanı ve ĠĢ Doyumu 

Puanı Ortalamasının YaĢ DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

  Grup N Ort Ss F P 

Algılanan iş stresi 20-24 34 1,894 0,352 

3,363 0,007 
25-29 66 1,997 0,354 

30-34 51 2,166 0,444 

35-38 23 1,981 0,378 

39 ve üstü 19 2,133 0,275 

İçsel iş doyumu 20-24 33 3,471 0,593 

3,999 0,004 
25-29 65 3,410 0,638 

30-34 47 2,955 0,762 

35-38 22 3,264 0,732 

39 ve üstü 19 3,284 0,626 

Dışsal iş doyumu 20-24 33 3,146 0,639 

6,083 0,000 
25-29 64 2,949 0,763 

30-34 47 2,391 0,787 

35-38 22 2,612 0,795 

39 ve üstü 19 2,582 0,978 

Genel iş doyumu 20-24 33 3,341 0,576 

5,421 0,000 
25-29 65 3,233 0,656 

30-34 47 2,726 0,726 

35-38 22 3,002 0,715 

39 ve üstü 19 3,005 0,733 

 

Araştırmaya katılan hemşirelerin algılanan iş stresi puanları ortalamalarının 

yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur(F=3,363; p=0,011<0,05). 

Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılan tamamlayıcı post-hoc analizi 

sonucunda, 30-34 yaş aralığındaki hemşirelerin algılanan iş stresi puanları, 20-24 yaş 

aralığındaki hemşirelerin algılanan iş stresi puanlarından yüksektir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin içsel iş doyumu puanları ortalamalarının yaş 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki 
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fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur(F=3,999; p=0,004<0,05). Farklılıkların 

kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılan tamamlayıcı post-hoc analizi sonucunda, 

20-24 ve 25-29 yaş aralığındaki hemşirelerin içsel iş doyumu puanları, 30-34 yaş 

aralığındaki hemşirelerin içsel iş doyumu puanlarından yüksektir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin dışsal iş doyumu puanları ortalamalarının 

yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur(F=6,083; p=0,000<0,05). 

Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılan tamamlayıcı post-hoc analizi 

sonucunda, 20-24 ve 25-29 yaş aralığındaki hemşirelerin dışsal iş doyumu puanları, 

30-34 yaş aralığındaki hemşirelerin dışsal iş doyumu puanlarından yüksektir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin genel iş doyumu puanları ortalamalarının 

yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur(F=5,421; p=0,000<0,05). 

Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılan tamamlayıcı post-hoc analizi 

sonucunda, 20-24 ve 25-29 yaş aralığındaki hemşirelerin genel iş doyumu puanları, 

30-34 yaş aralığındaki hemşirelerin genel iş doyumu puanlarından yüksektir. 
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Tablo 3.5. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin ĠĢ Stresi Puanı ve ĠĢ Doyumu 

Puanı Ortalamasının Medeni Durumu DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

  Grup N Ort Ss t P 

Algılanan iş stresi Evli 89 2,046 0,403 
0,353 0,724 

  Bekâr 104 2,026 0,371 

İçsel iş doyumu Evli 83 3,205 0,726 
-1,241 0,216 

  Bekâr 103 3,332 0,669 

Dışsal iş doyumu Evli 82 2,652 0,842 
-1,675 0,096 

   Bekâr 103 2,854 0,792 

Genel iş doyumu Evli 83 2,990 0,736 
-1,449 0,149 

 Bekâr 103 3,141 0,681 

 

Araştırmaya katılan hemşirelerin algılanan iş stresi puanları ortalamalarının 

medeni durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunamamıştır (t=0,353; p=0,724>0,05). 

Araştırmaya katılan hemşirelerin içsel iş doyumu puanları ortalamalarının 

medeni durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunamamıştır (t=-1,241; p=0,216>0,05). 

Araştırmaya katılan hemşirelerin dışsal iş doyumu puanları ortalamalarının 

medeni durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunamamıştır (t=-1,675; p=0,096>0,05). 

Araştırmaya katılan hemşirelerin genel iş doyumu puanları ortalamalarının 

medeni durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 
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belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunamamıştır (t=-1,449; p=0,149>0,05). 

Tablo 3.6. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin ĠĢ Stresi Puanı ve ĠĢ Doyumu 

Puanı Ortalamasının Eğitim Durumu DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

  Grup N Ort Ss F P 

Algılanan iş stresi Sağlık Meslek Lisesi 87 1,935 0,366 

7,186 0,000 
Ön Lisans Eğitimi 31 1,985 0,349 

Lisans Eğitimi 59 2,127 0,366 

Lisansüstü 16 2,338 0,418 

İçsel iş doyumu Sağlık Meslek Lisesi 84 3,328 0,717 

2,305 0,078 
Ön Lisans Eğitimi 29 3,477 0,620 

Lisans Eğitimi 57 3,177 0,658 

Lisansüstü 16 2,989 0,761 

Dışsal iş doyumu Sağlık Meslek Lisesi 84 2,898 0,828 

2,433 0,066 
Ön Lisans Eğitimi 29 2,845 0,717 

Lisans Eğitimi 56 2,623 0,795 

Lisansüstü 16 2,414 0,911 

Genel iş doyumu Sağlık Meslek Lisesi 84 3,157 0,730 

2,349 0,074 
Ön Lisans Eğitimi 29 3,218 0,615 

Lisans Eğitimi 57 2,966 0,674 

Lisansüstü 16 2,757 0,772 

 

Araştırmaya katılan hemşirelerin algılanan iş stresi puanları ortalamalarının 

eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur(F=7,186; 

p=0,000<0,05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılan tamamlayıcı 

post-hoc analizi sonucunda, lisans eğitim düzeyi olan hemşirelerin algılanan iş stresi 

puanları, sağlık meslek lisesi mezunu olan hemşirelerin algılanan iş stresi 

puanlarından yüksektir. Lisansüstü eğitim düzeyi olan hemşirelerin algılanan iş stresi 
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puanları, sağlık meslek lisesi ve ön lisans mezunu olan hemşirelerin algılanan iş 

stresi puanlarından yüksektir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin içsel iş doyumu puanları ortalamalarının 

eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunamamıştır(F=2,305; 

p=0,078>0,05). 

Araştırmaya katılan hemşirelerin dışsal iş doyumu puanları ortalamalarının 

eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunamamıştır(F=2,433; 

p=0,066>0,05). 

Araştırmaya katılan hemşirelerin genel iş doyumu puanları ortalamalarının 

eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunamamıştır(F=2,349; 

p=0,074>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Tablo 3.7. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin ĠĢ Stresi Puanı ve ĠĢ Doyumu 

Puan Ortalamasının Mesleki Kıdem DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

  Grup N Ort Ss F P 

Algılanan iş stresi 1 yıldan az 15 1,902 0,288 

2,199 0,090 
1-5 yıl 63 1,964 0,374 

6-10 yıl 58 2,103 0,376 

11 yıl ve daha fazla 57 2,079 0,416 

İçsel iş doyumu 1 yıldan az 13 3,590 0,578 

2,294 0,080 
1-5 yıl 62 3,387 0,622 

6-10 yıl 57 3,145 0,727 

11 yıl ve daha fazla 54 3,210 0,741 

Dışsal iş doyumu 1 yıldan az 13 3,139 0,492 

6,604 0,000 
1-5 yıl 61 3,062 0,737 

6-10 yıl 57 2,595 0,824 

11 yıl ve daha fazla 54 2,517 0,843 

Genel iş doyumu 1 yıldan az 13 3,411 0,499 

4,247 0,006 
1-5 yıl 62 3,263 0,635 

6-10 yıl 57 2,925 0,730 

11 yıl ve daha fazla 54 2,930 0,743 

 

Araştırmaya katılan hemşirelerin algılanan iş stresi puanları ortalamalarının 

mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunamamıştır(F=2,199; 

p=0,090>0,05). 

Araştırmaya katılan hemşirelerin içsel iş doyumu puanları ortalamalarının 

mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunamamıştır(F=2,294; 

p=0,080>0,05). 

Araştırmaya katılan hemşirelerin dışsal iş doyumu puanları ortalamalarının 

mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 



92 

 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur(F=6,604; 

p=0,000<0,05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılan tamamlayıcı 

post-hoc analizi sonucunda 1 yıldan az mesleki kıdemi olan hemşirelerin genel iş 

doyumu puanları,1-5 arası yıl ve 6-10 arası yıl mesleki kıdemi olan hemşirelerin 

genel iş doyumu puanlarından yüksektir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin genel iş doyumu puanları ortalamalarının 

mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (F=4,247; 

p=0,006<0,05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılan tamamlayıcı 

post-hoc analizi sonucunda 1 yıldan az mesleki kıdemi olan hemşirelerin genel iş 

doyumu puanları,1-5 arası yıl ve 6-10 arası yıl mesleki kıdemi olan hemşirelerin 

genel iş doyumu puanlarından yüksektir. 
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Tablo 3.8. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin ĠĢ Stresi Puanı ve ĠĢ Doyum Puanı 

Ortalamasının Kurum Kıdemi DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

  Grup N Ort Ss F P 

Algılanan iş stresi 1 yıldan az 43 1,981 0,389 

1,754 0,157 
1-5 yıl 96 2,010 0,366 

6-10 yıl 41 2,091 0,377 

11 yıl ve daha fazla 13 2,223 0,497 

İçsel iş doyumu 1 yıldan az 41 3,545 0,634 

3,683 0,013 
1-5 yıl 93 3,231 0,699 

6-10 yıl 40 3,065 0,676 

11 yıl ve daha fazla 12 3,402 0,717 

Dışsal iş doyumu 1 yıldan az 41 3,036 0,695 

3,075 0,029 
1-5 yıl 92 2,765 0,844 

6-10 yıl 40 2,493 0,808 

11 yıl ve daha fazla 12 2,744 0,839 

Genel iş doyumu 1 yıldan az 41 3,343 0,620 

3,748 0,012 
1-5 yıl 93 3,049 0,722 

6-10 yıl 40 2,833 0,686 

11 yıl ve daha fazla 12 3,142 0,713 

 

Araştırmaya katılan hemşirelerin algılanan iş stresi puanları ortalamalarının 

kurum kıdemi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunamamıştır(F=1,754; 

p=0,157>0,05). 

Araştırmaya katılan hemşirelerin içsel iş doyumu puanları ortalamalarının 

kurum kıdemi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur(F=3,683; 

p=0,013<0,05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılan tamamlayıcı 

post-hoc analizi sonucunda, 1 yıldan az kurum kıdemi olan hemşirelerin içsel iş 

doyumu puanları, 6-10 arası yıl kurum kıdemi olan hemşirelerin içsel iş doyumu 

puanlarından yüksektir. 
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Araştırmaya katılan hemşirelerin dışsal iş doyumu puanları ortalamalarının 

kurum kıdemi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur(F=3,075; 

p=0,029<0,05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılan tamamlayıcı 

post-hoc analizi sonucunda, 1 yıldan az kurum kıdemi olan hemşirelerin dışsal iş 

doyumu puanları, 6-10 arası yıl kurum kıdemi olan hemşirelerin dışsal iş doyumu 

puanlarından yüksektir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin genel iş doyumu puanları ortalamalarının 

kurum kıdemi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur(F=3,748; 

p=0,012<0,05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılan tamamlayıcı 

post-hoc analizi sonucunda, 1 yıldan az kurum kıdemi olan hemşirelerin genel iş 

doyumu puanları, 6-10 arası yıl kurum kıdemi olan hemşirelerin genel iş doyumu 

puanlarından yüksektir. 
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Tablo 3.9. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin ĠĢ Stresi Puanı ve ĠĢ Doyumu 

Ortalamasının Hastanedeki ÇalıĢma ġekilleri DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

  Grup N Ort Ss KW P 

Algılanan iş 

stresi 

Sürekli gündüz 49 1,949 0,315 

3,221 0,200 
Sürekli gece 7 2,056 0,145 

Gece gündüz değişken nöbet 

sistemi 

137 2,065 0,412 

İçsel iş doyumu Sürekli gündüz 47 3,580 0,670 

13,566 0,001 
Sürekli gece 7 3,307 0,346 

Gece gündüz değişken nöbet 

sistemi 

132 3,166 0,690 

Dışsal iş 

doyumu 

Sürekli gündüz 47 3,048 0,665 

8,777 0,012 
Sürekli gece 7 2,893 0,430 

Gece gündüz değişken nöbet 

sistemi 

131 2,656 0,861 

Genel iş 

doyumu 

Sürekli gündüz 47 3,368 0,605 

13,018 0,001 
Sürekli gece 7 3,139 0,346 

Gece gündüz değişken nöbet 

sistemi 

132 2,965 0,728 

 

Araştırmaya katılan hemşirelerin algılanan iş stresi puanı ortalamalarının 

hastanedeki çalışma şekilleri değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına 

göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (KW=3,221; 

p=0,200>0,05). 

Araştırmaya katılan hemşirelerin içsel iş doyumu puanı ortalamalarının 

hastanedeki çalışma şekilleri değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına 

göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=13,566; 

p=0,001<0,05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann 

Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre; sürekli gündüz çalışan hemşirelerin içsel 
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iş doyumu puanları, gece gündüz değişken nöbet sistemi ile çalışan hemşirelerin içsel 

iş doyumu puanlarından yüksektir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin dışsal iş doyumu puanı ortalamalarının 

hastanedeki çalışma şekilleri değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına 

göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=8,777; 

p=0,012<0,05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann 

Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre; sürekli gündüz çalışan hemşirelerin dışsal 

iş doyumu puanları, gece gündüz değişken nöbet sistemi ile çalışan hemşirelerin 

dışsal iş doyumu puanlarından yüksektir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin genel iş doyumu puanı ortalamalarının 

hastanedeki çalışma şekilleri değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına 

göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=13,018; 

p=0,001<0,05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann 

Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre; sürekli gündüz çalışan hemşirelerin genel 

iş doyumu puanları, gece gündüz değişken nöbet sistemi ile çalışan hemşirelerin 

genel iş doyumu puanlarından yüksektir. 
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3.3.AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin ĠĢ Stresi ve ĠĢ Doyumu Ölçeği 

Boyutlarının Aralarındaki ĠliĢkinin Korelasyon Analizi ile Ġncelenmesi 

         Tablo 3.10. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin ĠĢ Stresi ve ĠĢ Doyumu 

Ölçeği boyutlarının Aralarındaki ĠliĢkinin Korelasyon Analizi ile 

Ġncelenmesi  

Boyutlar Boyut N R P 

İçsel iş doyumu Algılanan iş stresi 186 -0,546 0,000 

Dışsal iş doyumu Algılanan iş stresi 185 -0,589 0,000 

Genel iş doyumu Algılanan iş stresi 186 -0,594 0,000 

Dışsal iş doyumu İçsel iş doyumu 185 0,795 0,000 

Genel iş doyumu İçsel iş doyumu 186 0,959 0,000 

Genel iş doyumu Dışsal iş doyumu 185 0,933 0,000 

Tablo 3.10’dan anlaşılacağı üzere, algılanan iş stresi alt boyutu ile içsel iş 

doyumu alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi 

sonucunda, puanlar arasında %54,6 düzeyinde negatif yönde anlamlı ilişki 

bulunmuştur. (r=-0,546; p=0,000<0,05). Buna göre algılanan iş stresi alt boyutu 

puanı arttıkça içsel iş doyumu alt boyutu puanı azalmaktadır. 

Algılanan iş stresi alt boyutu ile dışsal iş doyumu alt boyutu arasındaki 

ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında 

%58,9 düzeyinde negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=-0,589; 

p=0,000<0,05). Buna göre algılanan iş stresi alt boyutu puanı arttıkça dışsal iş 

doyumu alt boyutu puanı azalmaktadır. 

Algılanan iş stresi alt boyutu ile genel iş doyumu alt boyutu arasındaki ilişkiyi 

belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %59,4 

düzeyinde negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=-0,594; p=0,000<0,05). Buna 

göre algılanan iş stresi alt boyutu puanı arttıkça genel iş doyumu alt boyutu puanı 

azalmaktadır. 
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Dışsal iş doyumu alt boyutu ile içsel iş doyumu alt boyutu arasındaki ilişkiyi 

belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %79,5 

düzeyinde pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=0,795; p=0,000<0,05). Buna 

göre dışsal iş doyumu alt boyutu puanı arttıkça içsel iş doyumu alt boyutu puanı da 

artmaktadır. 

Genel iş doyumu alt boyutu ile içsel iş doyumu alt boyutu arasındaki ilişkiyi 

belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %95,9 

düzeyinde pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=0,959; p=0,000<0,05). Buna 

göre genel iş doyumu alt boyutu puanı arttıkça içsel iş doyumu alt boyutu puanı da 

artmaktadır. 

Genel iş doyumu alt boyutu ile dışsal iş doyumu alt boyutu arasındaki ilişkiyi 

belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %93,3 

düzeyinde pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=0,933; p=0,000<0,05). Buna 

göre genel iş doyumu alt boyutu puanı arttıkça dışsal iş doyumu alt boyutu puanı da 

artmaktadır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. SONUÇ VE TARTIġMA 

 Devlet hastanesinde çalışan hemşirelerle vakıf üniversitesi hastanesinde 

çalışan hemşirelerin iş stres ve iş doyumu düzeylerinin incelenmesi ve hemşirelerin 

demografik özelliklerine göre iş stresi ve iş doyum düzeylerinin farklılaşıp 

farklılaşmadığının, hemşirelerin iş stresi ve iş doyumu arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırmada elde edilen sonuçlar aşağıda 

tartışılarak sunulmuştur. Ayrıca araştırma sonucunun ışığında hemşirelerin iş 

doyumunu arttırmaya ve stresi azaltmaya yönelik önerilerle beraber bundan sonra 

yapılacak araştırmalara yön verebileceği düşünülen önerilerde sunulmuştur. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin %48,0’ı vakıf üniversitesi hastanesinde, 

%52’si devlet hastanesinde çalışmaktadır (Tablo 2.1). 

4.1. HemĢirelerin KiĢisel Bilgi Formuna Göre Bulunan Sonuçları 

  Hemşirelerin %17,7’ si 20-24,%33,3’ü 25-29, %27,8’i 30-34, %11,6’i 35-38, 

%9,6’sı 39-45 ve üstü yaş aralığındadır (Tablo 2.2). 

Hemşirelerin %47,5’i Evli, %52,5’i Bekâr olduğu belirlendi (Tablo 2.3). 

Hemşirelerin %44,4’ü Sağlık meslek lisesi, %16,2’i Ön lisans eğitimi, 31,3’ü 

Lisans eğitimi, %8,1 Lisansüstü eğitim düzeyine sahip olduğu görülmektedir (Tablo 

2.4). 
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Hemşirelerin %33,3’ ü Dahili Klinikler, %14,1 Cerrahi Klinikler, %12,6’sı 

Yoğun Bakım, %4,5 Ameliyathane, %7,1 Acil Servis, %2,0 Poliklinik, %26,3 Diğer 

bölümlerde çalıştığı görülmüştür (Tablo 2.5). 

Hemşirelerin %7,6’sı 1 yıldan az, %32,8’ı 1-5 yıl, %30,3’ü 6-10 yıl, %29,3’ü 

11 yıl ve daha fazla süredir hemşire olarak çalıştığı görülmektedir (Tablo 2.6). 

Hemşirelerin % 22,2’si 1 yıldan az, %50’si 1-5 yıl , %21,2’si 6-10 yıl, %6,6’ 

sı 11 yıl ve daha fazla süredir şu anki çalıştığı kurumda çalıştığı görülmektedir 

(Tablo 2.7). 

Hemşirelerin %70,2’si Gelir giderden az, %6,1’i Gelir giderden fazla, 

%23,7’si Gelir giderle dengeli olduğu şeklinde cevaplandırdığı görülmüştür (Tablo 

2.8). 

Hemşirelerin %25,8’i Sürekli gündüz,  %3,5’i Sürekli gece, %70,7’i Gece 

gündüz değişken nöbet sistemi ile çalıştığı görülmektedir (Tablo 2.9). 

Hemşirelerin hepsi 45 saat ve üstü süre çalıştığı görülmektedir (Tablo 2.10). 

Hemşirelerin %33,3 çocuk sahibi olduğu, %66,7’i çocuk sahibi olmadığı 

görülmektedir (Tablo 2.11). 

Hemşirelerin %71,2’si tek çocuk sahibi, %28,8’i iki çocuk sahibi olduğu 

görülmektedir (Tablo 2.12). 

Hemşirelerin %7,7’si çalıştığı koşulları iyi, %62,2’si Çalıştığı koşulları 

ortalama, .%30,1’i Çalışma koşullarını kötü bulduğu görülmektedir (Tablo 2.13). 
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Hemşirelerin %66,2’si gece çalışma saatlerinin bulunduğu, % 33,8’i gece  

çalışma saatlerinin bulunmadığını belirmiştir (Tablo 2.14). 

Hemşirelerin % 50,5’i mesleklerinin kişisel gelişime katkıda bulunduğunu, % 

49,5’i mesleklerinin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmadığı cevabını verdiği 

görülmektedir (Tablo 2.15). 

Hemşirelerin %29,3’ü sosyal destek aldığı ve yöneticileri tarafından 

desteklendiğini, %70,7’i sosyal destek almadığı ve yöneticiler tarafından 

desteklenmediğini belirtmiştir (Tablo 2.16).  

Hemşirelerin %82,3’ü zaman baskısı ve sınırlamaların karşısında zor 

durumda kaldığını, %17,7’si zaman baskısı ve sınırlamaları karşısında zor durumda 

kalmadığını belirttiği görülmektedir (Tablo 2.17). 

Hemşirelerin %70,7’si Aşırı yük ve sorumluluktan etkilendiği, %29,3’ü Aşırı 

yük ve sorumluluktan etkilenmediği cevabını verdiği görülmektedir (Tablo 2.18). 

Hemşirelerin %71,7’i İşlerini isteyerek seçtiğini, %28,3’ü işlerini isteyerek 

seçmediği görülmektedir (Tablo 2.19). 

Hemşirelerin %76,3’ü işlerini isteyerek yaptığı, %23,7’ü işlerini isteyerek 

yapmadığını belirtmiştir (Tablo 2.20). 
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4.2. HemĢirelerin Algılanan ĠĢ Stresi Ölçeği ve ĠĢ Doyum Ölçeğine göre bulunan 

Sonuçları 

Araştırmaya katılan hemşirelerin iş stres düzeyleri 2,035 ortalama puanda 

olduğu saptanmıştır (Tablo 3.1). Diğer bir ifade ile hemşireler 3.grup (Uyarıcı 

yönleri olan. Ancak hafif bir iş. Başarı güdüsü yüksek biri için sıkıcı, mücadeleci 

olmayan biri için uygun bir iş stresi düzeyi ) iş stresi yaşamaktadırlar. Araştırmadan 

elde edilen bu sonuç literatürde konuyla ilişkin yapılan araştırma sonuçları ile 

örtüşmektedir. 

Topuz’un  (2006) hemşirelerde rol çatışması ve rol belirsizliği, iş stresi ve 

aralarındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yaptığı araştırmasında; hemşirelerin orta 

düzeyde iş stresi yaşadıklarını saptamıştır. Tel ve arkadaşları (2003) sağlık çalışanları 

üzerine yaptıkları çalışmada, hekim ve hemşirelerin işlerine bağlı stres puan 

ortalamalarının diğer çalışanlarda fazla olmakla birlikte genel olarak orta düzeyde 

olduklarını belirlemişlerdir. Araştırmalardan çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde; 

hemşirelerin orta düzeyde iş stresine maruz kaldıkları söylenebilir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin içsel iş doyum düzeyleri ortalama 3,276, 

dışsal doyum düzeyleri 2,765 ve genel iş doyum düzeyleri 3,073’dür (Tablo 3.2).  

Diğer bir ifade ile hemşireler orta düzeyde işlerinden doyum sağlamakta ve içsel iş 

doyumları dışsal iş doyumlarından yüksektir. 

Kurumahmut  (2010) diyaliz hemşireleri üzerinde yaptığı çalışmasında da 

hemşirelerin orta düzeyde iş doyumuna sahip oldukları ve içsel doyumlarının dışsal 

doyumlarından daha yüksek olduğunu saptamıştır. Çam ve arkadaşlarının (2005) akıl 

hastalıkları ve ruh sağlığı hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerle yaptıkları 



103 

 

çalışmada, iş doyumlarını orta düzeyde olduğunu görmüşlerdir. Yeşilyurt’un  (2009) 

hemşireler üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında da hemşirelerin orta düzeyde iş 

doyumuna sahip olduklarını saptamıştır. Güner (2007)’in çalışmasında sağlık 

personelinin orta düzeyde iş doyumuna sahip olduklarını saptamıştır. Araştırma 

sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde hemşirelerin orta düzeyde iş doyumuna 

sahip oldukları ifade edilebilir. 

Araştırmada hemşirelerin iş stres düzeylerinin ve iş doyum düzeylerinin 

hastane türüne göre istatistiksel olarak farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05) 

(Tablo 3.3). Buna göre vakıf hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyum düzeyleri 

devlet hastanelerinde çalışan hemşirelerden yüksek, devlet hastanelerinde çalışan 

hemşirelerin de algılanan iş stresi düzeyleri vakıf hastanelerinde çalışan 

hemşirelerden yüksektir (Tablo 3.3).  Literatürde hemşirelerin çalıştıkları kurumlara 

göre stres ve iş doyum düzeylerinin farklılaştığına ilişkin sonuçlar araştırma 

sonucumuzu desteklemektedir. 

Özbay’ın (2008) askeri hastanelerde çalışan yönetici hemşireler üzerinde 

gerçekleştirdiği araştırmasında yönetici hemşirelerin çalıştıkları kurumlara göre stres 

kaynaklarının farklılaştığını saptamıştır. Kurumsal olarak hemşirelerin iş stresini 

inceleyen Baillon ve Ark. (1999) geleneksel psikiyatri hastanelerinde çalışanların iş 

stresi diğer kurumlara göre daha yüksek olduğunu saptamışlardır. Sağlam (2005)’ ın 

çalışmasında Sağlık bakanlığı hastanelerinde çalışan hemşirelerin sosyal stres verici 

puanları SSK hastanelerinde çalışan hemşirelerin puanlarından yüksek olduğunu 

saptamıştır. Kurt (2009)’ın çalışmasında özel hastanede çalışan hemşirelerin içsel, 

dışsal ve genel doyumlarının yüksek olduğunu ancak devlet hastanesinde çalışan 

hemşirelerin düşük olduğunu saptamıştır. Ergin (1997) iş doyumu puanlarının kamu 
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ya da özel sektörde çalışmaya bağlı olarak değiştiğini bulgulamıştır (Akt. Şanlı 

2006). Arcak ve Kasımoğlu’da (2006)   hastane ve sağlık ocaklarında çalışan 

hemşirelerin iş memnuniyetlerinin kurumlarına göre farklılaştığı sonucuna 

ulaşmıştır.  

Araştırmada hemşirelerin yaşlarına göre iş stres düzeylerinin istatistiksel 

açıdan farklılaştığı saptanmıştır (p<0,05) (Tablo 3.4). Buna göre; 30-34 yaş 

aralığındaki hemşirelerin stres düzeyleri diğer yaş gruplarındaki hemşirelerden daha 

yüksektir. 20-24 yaş aralığındaki hemşirelerin de iş doyum düzeyleri diğer yaş 

gruplarındaki hemşirelerden yüksektir ( Tablo 3.4).  

Narin’in (2010) araştırmasında da hemşirelerin stres düzeyleri ile yaşları 

arasında bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır.  Aynı şekilde Özbay da (2007)  

hemşirelerin yaşları ile stres düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı 

sonucuna ulaşmıştır. Araştırmalar araştırmamızla örtüşmemektedir. Bunun nedeni 

olarak; araştırmanın yapıldığı yıl ve örneklemlerin farklılığından kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir 

Akbaş (2007)’ın çalışmasında 33-37 yaş grubu hemşirelerin fizik çevreden 

kaynaklanan stres verici puanları 18-22 yaş grubu hemşirelerden anlamlı düzeyde 

yüksek bulmuştur. Sabuncu (2006)’ ın çalışmasında hemşirelik öğrencilerinin yaş ile 

stresle başa çıkma toplam puanı arasında negatif yönde korelasyon bulmuştur. 

Araştırmalar araştırmamızı destekler niteliktedir..  

Diğer yandan hemşirelerin iş doyumları üzerine yapılan araştırmalarda da 

hemşirelerin iş doyum düzeyleri ve yaşları arasında farklılaşan sonuçlara 

ulaşılabilmektedir. Ancak genel kanı yaş ile birlikte iş doyumunun arttığıdır.  
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Oflaslı ve Erdem (2004) Denizli ilinde 605 ebe hemşire ile yaptığı 

çalışmalarında, yaş ile iş doyum puan ortalaması arasında anlamlı bir ilişkinin 

olduğunu ve yaş ilerledikçe doyumun da arttığını bulmuşlardır. Aydın ve Kutlu’nun 

(2001) hemşireler üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmalarında da 35 yaş ve üstü yaş 

grubundaki hemşirelerin iş doyumları 19-24 yaş grubundaki hemşirelere göre daha 

yüksek bulmuştur. Ciğerci (2004)’ ın çalışmasında en yüksek iş doyumu 40 yaş ve 

üzeri hemşirelerin, en düşük iş doyumu 20-29 yaş grubu hemşireler aldığını tespit 

etmiş fakat istatistiksel açıdan yaş işle iş doyumu arasında anlamlı düzeyde ilişki 

bulamamıştır. Engin (1999)’ ın çalışmasında yoğun bakım hemşirelerin iş doyumu 

ile yaş arasında anlamlı ilişki bulamamıştır. Güleç (2009)’ ın çalışmasında 

hemşirelerin yaş ile iş doyum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

bulamamıştır. Güneş (2007)’ ın çalışmasında hemşirelerin iş doyumunu etkileyen 

etmenleri incelemiş ve 36 yaş ve üzeri hemşirelerin daha doyumlu olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Ergin (1997)’ın iş doyumu puanları yaşa bağlı olarak değiştiğini 

bulgulamıştır (Akt. Şanlı 2006). Birdi, War ve Oswald (1995) yaptıkları araştırmada 

iş doyumunun yaşla birlikte azaldığını, 26 ile 31 yaş arasında en düşük düzeyine 

ulaştığını, sonra yükselişe geçtiğini ileri sürerken; Clark, Oswald ve War (1996) bu 

ilişki U şeklinde olduğunu yinelemiştir. Araştırmaların sonuçları bizim araştırma 

sonucumuzla paralellik göstermemektedir.  Bizim araştırmamızda genç yaştaki 

hemşirelerin daha yüksek iş doyumuna sahip oldukları saptanmıştır. Araştırma 

sonuçlarının farklılaşmasının nedeninin, araştırmaların yapıldıkları yılların 

farklılığıyla birlikte çalışma koşullarında yapılan değişikliklerin olabileceği 

düşünülmektedir.  

Araştırmada hemşirelerin iş stres düzeylerinin ve iş doyum düzeylerinin 

medeni durumlarına göre farklılaşmadığı saptanmıştır (p<0,05) (Tablo 3.5). 
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Al-Aameri (2003) ve Topuz (2006)  araştırmalarında medeni durumun 

hemşirelerde iş stresini etkilemediğini saptamışlardır. Aynı şekilde Kurumahmut 

(2010) da hemşirelerin iş stres düzeylerinin ve iş doyum düzeylerinin medeni 

durumlarına göre farklılaşmadığı sonuçlarına ulaşmıştır. Durmuş ve Günay (2007) da 

medeni durumun iş doyumunu etkilemediğini saptamıştır. Engin (1999)’ın 

çalışmasında yoğun bakım hemşirelerin medeni durumları ve iş doyumu arasında 

anlamlı ilişki bulamamıştır. Güleç (2009)’ın çalışmasında hemşirelerin medeni 

durumu ve iş doyumu arasında anlamlı ilişki bulamamıştır. Güneş (2007)’ in 

çalışmasında hemşirelerin medeni durumunun iş doyumunu etkilemediği sonucuna 

ulaşmıştır. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde hemşirelerin medeni 

durumlarının iş stres ve iş doyum düzeylerinden bağımsız olduğu söylenebilir. 

Araştırmada hemşirelerin iş doyum düzeyleri eğitim durumlarına göre 

farklılaşmadığı, iş stres düzeylerinin ise eğitim durumlarına göre istatistiksel açıdan 

anlamlı olarak farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 3.6) (p<0,05). Buna göre; 

lisansüstü eğitim almış hemşirelerin stres düzeylerinin diğer eğitim seviyesindeki 

hemşirelerden yüksek olduğu, eğitim düzeyi yükseldikçe algılanan stresinde 

yükseldiği sonucuna varılmıştır (Tablo 3.6). 

Kurumahmut (2010) eğitim durumu değişkenine göre hemşirelerin genel iş 

doyum düzeylerinin farklılaşmadığı sonucuna ulaşmıştır.  Güneş (2007)’in 

çalışmasında hemşirelerinin eğitim durumunun iş doyumu etkilemediği sonucuna 

ulaşmıştır.   Bilgiç (1998) göre öğrenim düzeyinin Türk çalışanlar üzerinde etkili 

olmadığını bulgulamıştır. Narin (2010) eğitim durumlarına göre hemşirelerin içsel ve 

genel iş doyum düzeylerinin farklılaşmadığı ve yüksek lisans eğitimli olanlarda İşin 

doğasından ve örgüt yapısı ve ikliminde kaynaklanan stres yapıcılar diğer eğitim 
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düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Akbaş (2007)’ in 

çalışmasında sağlık meslek lisesi mezunu hemşirelerin toplam stres kaynağı puanları, 

lisans mezunu hemşirelerin puanlarından anlamlı düzeyde düşükken, lisansüstü 

mezunların anlamlı düzeyde düşük bulmuştur. Araştırmalardan çıkan sonuçlar 

değerlendirildiğinde; hemşirelerin eğitim düzeyinin iş doyumlarını etkilemediği, 

stres düzeylerine ise olumsuz etki yarattığı söylenebilir. 

Araştırmada hemşirelerin iş stresleri ve içsel iş doyumlarının mesleki 

kıdemlerine göre farklılaşmadığı, dışsal ve genel iş doyumlarının ise mesleki 

kıdemlerine göre istatistiksel açıdan farklılaştığı sonucuna varılmıştır (p<0,05) 

(Tablo 3.7). Buna göre; 1 yıldan az mesleki kıdeme sahip olan hemşirelerin dışsal ve 

genel iş doyum düzeylerinin ortalaması, daha fazla yıl mesleki kıdemi bulunan 

hemşirelerden yüksektir (Tablo 3.7). 

Narin (2010) Mesleki çalışma yılına göre hemşirelerin stres düzeyleri 

arasında ilişki olmadığını saptamıştır.  Güneş’in (2007) bir üniversite hastanesinde 

çalışan hemşirelerle yaptığı araştırmada, meslekte çalışma yılının iş doyumunu 

etkilemediğini saptamıştır. 

Aydın ve Kutlu (2001) çalışmasında; meslekte 16 yıl ve üzeri çalışan 

hemşirelerde 11-15 yıl arasında çalışan hemşirelere göre iş doyumunun daha yüksek 

olduğunu bulmuşlardır. Polat (2008) 236 hemşire ile yaptığı araştırmasında; mesleki 

kıdem düzeyi yüksek hemşirelerin diğerlerine göre iş doyumlarının daha yüksek 

olduğunu bulmuştur. Güleç (2009)’ ın çalışmasında hemşirelerin meslekte çalışma 

süreleri ile genel iş doyumu arasında anlamlı ilişki saptamıştır. Araştırma 

sonuçlarının farklaşmasının nedeninin örneklem gruplarının farklılıklarından 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 
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Araştırmada hemşirelerin iş stres düzeylerinin kurum kıdemlerine göre 

farklılaşmadığı, iş doyum düzeylerinin ise istatistiksel açıdan kurum kıdemlerine 

göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 3.8) (p<0,05). Buna göre; 1 yıldan az 

kurum kıdemine sahip olan hemşirelerin iş doyum düzeylerinin ortalaması, daha 

fazla yıl kurum kıdemi bulunan hemşirelerden yüksektir (Tablo 3.8). 

Sağlam (2005)’in çalışmasında 1 yıldan az çalışan hemşirelerin sosyal stres 

verici puanları 11 yıl ve üzeri çalışan hemşirelerin puanlarından anlamlı düzeyde 

düşük olduğunu saptamıştır. Engin (1999)’ın çalışmasında yoğun bakım hemşirelerin 

kurumda çalışma süreleri ve genel iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki saptamıştır. 

Araştırma sonuçlarının farklılaşmasının nedeninin örneklem gruplarının 

farklılıklarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Araştırmada hemşirelerin iş stres düzeylerinin çalışma şekillerine göre 

farklılaşmadığı, iş doyumlarının ise çalışma şekillerine göre istatistiksel açıdan 

farklılaştığı sonucuna varılmıştır (p<0,05) (Tablo 3.9). Buna göre; Gece gündüz 

değişken nöbet sistemine göre çalışan hemşirelerin iş doyum düzeylerinin 

ortalamaları sürekli gündüz ve sürekli gece çalışan hemşirelerden düşük olduğu 

saptanmıştır (Tablo 3.9). 

Demir (2003) hemşirelerle yapmış olduğu çalışmada; sürekli gündüz çalışan 

hemşirelerin %38.5’si özel yaşamlarına ait sorunlar, gece-gündüz çalışan 

hemşirelerin %72.50’si klinikteki iş yükü fazlalığı nedeniyle, stres yaşadıkları 

belirlemiştir. Akbaş (2007)’in çalışmasında, gündüz çalışan hemşirelerin stres verici 

puanları vardiyalı çalışan hemşirelerden ileri düzeye anlamlı düşük bulmuştur. 

Araştırma sonuçlarının farklılaşmasının nedeninin örneklem gruplarının 

farklılıklarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 
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İş doyumuna diğer araştırmaların sonuçları ise araştırma sonucumuzu 

destekler niteliktedir. Aydın ve Kutlu (2001) Vardiyalı çalışan hemşirelerin iş 

doyumlarının gündüz çalışan hemşirelerden daha düşük olduğunu saptamıştır. 

İşçen’in (2006) Onkologlarla yürüttüğü çalışmasında, sürekli gündüz çalışanların iş 

doyumlarını vardiyalı çalışanlara göre yüksek bulmuştur. Kurumahmut (2010) 

gündüz çalışan hemşirelerin genel doyum puanları; vardiyalı çalışan hemşirelerin 

puanlarından daha yüksek olduğunu saptamıştır. Araştırmalardan çıkan sonuçlar 

değerlendirildiğinde; vardiyalı çalışmanın hemşirelerin iş doyumlarına olumsuz 

yansımalarının olduğu söylenebilir. 

4.3. HemĢirelerin iĢ stresi ve iĢ doyumu ölçeği boyutlarının aralarındaki iliĢkiye 

göre bulunan sonuçlar 

İçsel iş doyumu alt boyutu ile algılanan iş stresi arasında, %54,6 düzeyinde 

negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur.  Buna göre İçsel iş doyumu alt boyutu 

puanı artıkça algılanan iş stresi puanı azalmaktadır (Tablo 3.10). 

Dışsal iş doyumu alt boyutu ile algılanan iş stresi arasında, %58,9 düzeyinde 

negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Buna göre Dışsal iş doyumu alt boyutu 

puanı artıkça algılanan iş stresi puanı azalmaktadır (Tablo 3.10). 

Genel iş doyumu alt boyutu ile algılanan iş stresi arasında, %59,4 düzeyinde 

negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Buna göre Genel iş doyumu alt boyutu 

puanı artıkça algılanan iş stresi puanı azalmaktadır (Tablo 3.10). 
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Dışsal iş doyumu alt boyutu ile içsel iş doyumu arasında, %79,5 düzeyinde 

pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Buna göre dışsal iş doyumu alt boyutu 

puanı artıkça içsel iş doyumu puanı da artmaktadır (Tablo 3.10). 

Genel iş doyumu alt boyutu ile içsel iş doyumu arasında, %95,9 düzeyinde 

pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Buna göre genel iş doyumu alt boyutu 

puanı artıkça içsel iş doyumu puanı da artmaktadır (Tablo 3.10). 

Genel iş doyumu alt boyutu ile dışsal iş doyumu arasında, %93,3 düzeyinde 

pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Buna göre genel iş doyumu alt boyutu 

puanı artıkça dışsal iş doyumu puanı da artmaktadır (Tablo 3.10). 

Yapılan çalışma sonucunda, hemşirelerin iş stres düzeyleri ile iş doyum 

düzeyleri arasında istatistiksel açıdan negatif yönlü anlamlı ilişkilerin olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  Buna göre hemşirelerin iş doyum düzeyleri yükseldikçe, iş 

stres düzeyleri düşmektedir. Bu sonuç; konu ile ilgili literatürde yapılan araştırma 

sonuçları ile örtüşmektedir.  

Dede (2007) yapmış olduğu çalışmada, iş stresi ile iş doyumu arasında negatif 

bir ilişki olduğunu saptamıştır. Aynı şekilde Healy ve McKay (2000) Avustralyalı 

hemşirelerle yapmış olduğu çalışmada, iş doyumu ve stres arasında istatistiksel 

olarak bir negatif ilişki bulmuşlardır. Polat (2008) araştırmasında; stres ve iş doyumu 

arasında ters yönlü ve zayıf bir ilişkinin olduğu sonucuna varmıştır. 

  Kurumahmut da (2010) araştırmasında diyaliz hemşirelerinin iş doyum 

düzeyleri arttıkça iş stres düzeylerinin düştüğünü saptamıştır. Yeşilyurt (2009) ve 

Narin (2010) da hemşirelerin iş stres düzeyleri ile iş doyum düzeyleri arasında 

istatistiksel açıdan negatif yönlü ilişkilerin olduğunu saptamışlardır. 
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Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde hemşirelerin iş streslerinin iş 

doyumlarını olumsuz yönde etkilediği ortaya konulmuştur. Buna göre; hemşirelerin 

iş ortamlarında strese neden olan faktörlerin azaltılmasının sağlanması, hemşirelerin 

iş doyum düzeylerinin artmasına neden olacaktır. İş doyumu yükselen hemşirelerin iş 

performanslarının artacağı ve iş yaşamlarına olumlu yansımalarının olacağı 

düşünülmektedir.   
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4.4. Öneriler 

Bir devlet hastanesi ile bir vakıf üniversitesi hastanesi hemşirelerinin iş stres 

ve iş doyum düzeylerinin incelendiği bu araştırmada; belirlenen sonuçlar 

doğrultusunda hastane çalışanlarına, ilgili kurum yöneticilerine ve bundan sonra 

yapılacak araştırmalara yön vermesi açısından şu öneriler sıralanabilir; 

 Araştırmamızda görüldüğü üzere, 20-24 yaş grubundaki hemşirelerin iş doyum 

düzeylerinin diğer yaş grubundaki hemşirelerden yüksek çıkmış olması mesleğe 

yeni başlamış olduklarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Mesleğe yeni 

başlamış hemşirelerin çalışma isteğinin ve iyi niyetin simgesi olarak 

düşünülebilir. Bu doyumun ileriki yıllara taşınması için yöneticilerin çalışanları 

motive edecek tutumlar sergilemesi, periyodik aralıklarla hizmet içi eğitimler 

verilmesi, sosyal faaliyetlerin artırılması, iş stresini kaynaklarının saptanarak 

gerekli önemlerin alınmasıyla hemşirelerin performansını ve hastaya verilen 

hizmet kalitesinin aratacağı söylenebilir. 

 Araştırmamızda görüldüğü üzere, sürekli gündüz çalışan hemşirelerin iş doyum 

puanları diğer çalışma şekillerinden (sürekli gece, gece gündüz değişen nöbet 

sistemi), daha yüksek bulunmuştur. Hemşirelerin vardiya sistemi ile ilgili yeni 

düzenlemeler yapılarak iş doyumunun artmasının sağlanabilir. 

 Araştırmamızda, hemşirelerin gelir durumlarını değerlendirilmeleri istediğinde 

%70,2 si gelir giderden az şıkkını işaretlediği görülmektedir. Sağlık kurumlarının 

belirlemiş olduğu ücretleri değişen hayat koşullarına uygun oranda düzenlenmesi, 

hemşirelerin meslekte tutmayı sağlayacak, ayrıca iş doyumuna ücret direk etkili 

oluğu için iş doyumu yükselteceği ve hizmet kalitesini arttıracağı söylenebilir. 
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 Hemşirelerin %70,7 sosyal desteğin olmadığını ve yöneticiler tarafından 

desteklemelerini belirtmişlerdir. Yöneticilerin daha demokratik yönetim tarzı 

sergilemesi ve hemşireleri motive edici bir yönetim tarzı seçerek hemşireleri 

desteklediklerini göstermeleri,  yöneticiler ve iş arkadaşları ile olan ilişkileri 

olumlu yönde pekiştirecek sosyal aktivitelerin artırılması stres düzeyini 

azaltacağı düşünülmektedir.   

 Hemşirelerin %82,3 zaman baskısı ve sınırlamaların kendilerini zor durumda 

bıraktığını, % 70,7 Aşırı yük ve sorumluluktan etkilendiğini belirmişlerdir. İş 

yükü dağılımının adil bir şekilde yapılarak zaman baskısını azaltmak ve aşırı yük 

ve sorumluluktan hemşireleri kurtararak stres düzeylerini en aza indirgene 

bileceği söylenebilir. 

 Hemşirelerin iş doyumu ile iş stresi arasında ters yönlü ilişki bulunması 

nedeniyle, stres faktörlerin azaltmaya yönelik girişimlerin, aynı zamanda iş 

doyumunu olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir.  

 Evren ve Örneklem Grubunun genişletilerek birden fazla devlet ve vakıf 

üniversitesi hastanesinde çalışan hemşirelerde iş stresinin iş doyumu incelenmesi 

önerilebilir. Böylelikle daha çarpıcı sonuçların elde edileceği düşünülmektedir. 

 Hemşirelerin iş stres ve iş doyum düzeylerinin çalışılan klinikler bazında daha 

ayrıntılı incelenerek hangi kliniklerin daha stresli ve iş doyumunun daha az 

olduğu tespit edilebilir. Klinik bazında stres ve iş doyumu ile ilgili önlemler 

alınabilir. 

 Sağlık sektöründe çalışan tüm personel dikkate alınarak meslekler bazında 

(muhasebe, hemşire, sekreter, hizmetli vb) stres ve iş doyumu karşılaştırılması 

yapılabilir. Sağlık sektöründe hangi meslek mensuplarının daha fazla stres 

yaşadıkları tespit edilerek gerekli önlemler alınabilir. 
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    EK A     

 

KiĢisel Bilgi Formu 

Sevgili arkadaşlar,  

Bu çalışma “Bir devlet hastanesinde çalışan hemşireler ile bir vakıf üniversitesi hastanesinde çalışan hemşirelerin iş 

stres ve iş doyumu düzeylerinin incelenmesi”  amacıyla planlanmıştır. Vereceğiniz yanıtların içten olması çalışma 

sonucunun güvenilir olmasını sağlayacaktır. Vereceğiniz bilgiler araştırma amacıyla kullanılacağından bilgiler saklı 

tutulacaktır. 

İlgileriniz ve yardımlarınız için teşekkür ederim. 

Zeynep ŞAHİN 

T.C. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Psikoloji Anabilim Dalı, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Programı 

 

   KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU  

1) YaĢınız           

  1) 20–24 (  ) 4) 35–38      (  )   

  2) 25–29 (  ) 5) 39–45    (  )   

  3) 30–34 (  ) 6) 45 üzeri  (  )   

          

2) Medeni durumunuz         

  1) Evli (  )      

  2) Bekâr (  )      

  3) Boşanmış, ayrı yaşıyor, Dul    (  )   

3) Eğitiminiz       

  1)Sağlık Meslek Lisesi  (  )    

  2)Ön Lisans Eğitimi  (  )    

  3)Lisans Eğitim  (  )    

  4)Lisans Üstü   (  )    

4) Görev yeriniz hangi bölüm?        

  1) Dâhili Klinikler (  ) 4) Ameliyathane (  ) 

  2) Cerrahi Klinikler (  ) 5) Acil servis (  ) 

  3) Yoğun Bakım  (  ) 6) Poliklinik (  ) 

            7) Diğer(açıklayınız)……..   

5) Kaç yıldır hemĢire olarak çalıĢıyorsunuz?   

  1) 1 Yıldan az  (  ) 3) 6 -10 Yıl (  ) 

  2) 1–5 yıl    ( )   4) 11Yıl ve daha fazla  (  ) 

6) ġuanda çalıĢtığınız bölümde kaç yıldır çalıĢıyorsunuz?   

  1) 1 Yıldan az  (  ) 3) 6 -10 Yıl (  ) 

  2) 1–5 yıl   ( )   4) 11Yıl ve daha fazla  (  ) 

7) Gelir durumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz?   

  1) Gelir giderden az (  )    

  2)   Gelir giderden fazla (  )    

  3) Gelir giderle dengeli (  )     

8) ÇalıĢma Ģekliniz?      

  1) Sürekli Gündüz (  )    

  2) Sürekli Gece (  )    

  3) Gece Gündüz değişken nöbet sistemi (  )   

9) Bir haftada kaç saat çalıĢıyorsunuz?    

  1) 40 Saat   (  )    

  2) 45 Saat ve üstü (  )     
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10) Çocuğunuz var mı?      

  1) Evet  (  )    

  2) Hayır  (  )    

11) Varsa kaç tane?         

  …………           

12) Sizce çalıĢma koĢullarınız nasıldır?    

  1) İyi  (  )    

  2) Ortalama  (  )    

  3) Kötü  (  )    

13) Gece çalıĢma saatleriniz bulunuyor mu?   

  1) Evet  (  )    

  2) Hayır  (  )    

14) Mesleğiniz KiĢisel geliĢiminize katkıda bulunuyor mu?   

  1) Evet (  )      

  2) Hayır (  )      

15) Sosyal destek ve yöneticileriniz tarafından destekleniyor musunuz? 

  1) Evet (  )      

  2) Hayır (  )      

16) Zaman baskısı ve sınırlamalar sizi zor durumda bırakır mı?   

  1) Evet (  )      

  2) Hayır (  )      

17) AĢırı yük ve sorumluluk sizi etkiler mi?   

  1) Evet (  )      

  2) Hayır (  )         

18) ĠĢinizi isteyerek mi seçtiniz?       

  1) Evet (  )      

  2) Hayır (  )      

19) 

 

ĠĢinizi isteyerek mi yapıyorsunuz?     

  1) Evet (  )      

  2) Hayır (  )         
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EK B 

 ALGILANAN Ġġ STRESĠ ANKETĠ       

      Aşağıda iş hayatıyla ilgili bazı durumlar sıralanmıştır. Bu durumlarla ilgili olarak 

düşünceleriniz için size en uygun gelen kutucuğu işaretleyiniz. 

          

  1
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1) Sorumluluklarınızı yerine getirmek için yeterli              

yetkinizin olmadığını hissediyor musunuz?              

2) İşinizin amacı ve taşıdığınız sorumluluklar konusunda           

tereddüde düşüyor musunuz?               

3) İşinizde gelişme ve ilerleme konusunda sizin için             

var olan imkanlardan şüpheye düşüyor musunuz?             

4) Normal bir işgününde bitirilmeyecek kadar ağır bir              

iş yükünüz olduğunu hissediyor musunuz?              

5) Çevrenizdeki kimselerin birbiriyle çatışan taleplerini             

karşılayamayacağınızı düşünür müsünüz?               

6) İşinizin gerektirdiği eğitime tam olarak sahip              

olmadığınızı hissediyor musunuz?              

7) Amirlerimizin iş başarınız konusundaki               

değerlendirmelerini bilir misiniz?               

8) İşinizi yapmak için gerekli olan bilgileri elde             

etmek konusunda güçlükle karşılaşır mısınız?             

9) Tanıdığınız insanlardan hayatlarını etkileyecek             

kararlar konusunda endişe duyuyor musunuz?             

10) İşte, çevrenizdekiler tarafından hoşlanılmadığınızı             

ve kabul edilmediğinizi hissediyor musunuz?             

11) Amirinizin sizi etkileyen kararlar ve davranışlarını             

Yönlendiremediğinizi hissediyor musunuz?              

12) Birlikte çalıştığınız kimselerin sizden tam olarak ne             

Bekledikleri konusunda tereddüde düşer misiniz?             

13) Yapmak zorunda olduğunuz işin miktarının işinizin             

Kalitesini olumsuz yönde etkilediğini düşünür müsünüz?           

14) Daha iyisinin nasıl yapılacağını bildiğiniz halde             

İşinizi bunun dışında yapmak zorunda kalır mısınız?             

15) İşinizin aile hayatınıza engel olduğunu hisseder misiniz?             
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EK C 

 

 
MĠNNESOTA Ġġ DOYUM ÖLÇEĞĠ 

 

Aşağıdaki ankette işinizin çeşitli yönleri ile ilgili cümleler bulunmaktadır. Her cümleyi dikkatli 

okuyarak işinizin o cümlede belirtilen yönden ne derece memnun olduğunuz “x” işareti ile belirtiniz. 

                                                                                                               Teşekkürler 
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Ç
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1. Beni her zaman meşgul etmesi açısından      

2. Tek başıma çalışma olanağımın olması açısından      

3. Ara sıra değişik şeyler yapabilme şansım olması bakımından      

4. Toplumda saygın bir kişi olma şansımı bana vermesi bakımından      

5. Amirimin emrindeki kişileri idare tarzı açısından      

6. Amirimin karar vermedeki yeteneği bakımından      

7. Vicdanıma aykırı olmayan şeyler yapabilme şansımın olması 

açısından 

     

8. Bana güvenli gelecek sağlaması yönünden      

9. Başkaları için bir şeyler yapabilme şansımın olması açısından      

10. Kişilere ne yapacaklarını söyleme şansımın olması açısından      

11. Kendi yeteneklerimi kullanarak bir şeyler yapabilme şansımın 

olması bakımından 

     

12. Kanun, yönetmelik ve talimatların uygulanmaya konulması 

bakımından 

     

13. Yaptığım iş karşılığında aldığım ücret açısından      

14. Terfi olanağımın olması açısından      

15. Kendi kararlarımı uygulama serbestliğini bana vermesi açısından      

16. İşimi yaparken kendi yöntemlerimi kullanabilme şansını bana 

sağlaması bakımından 

     

17. Çalışma koşulları bakımından      

18. Çalışma arkadaşlarının birbirleriyle anlaşmaları bakımından      

19. Yaptığım iyi bir iş karşılığında takdir edilmem açısından      

20. Yaptığım iş karşılığında duyduğum başarı hissinden      
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                                                              EK E 
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