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ÖZET 
Amaç: Hemodiyaliz ünitelerindeki hemşirelerin çalışma ortamının özelliğine ve hizmet verilen 
hastaların doğasına bağlı olarak tükenmişlik riski altında oldukları düşünülmektedir. Araştırma, 
hemodiyaliz hastaları ile çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyini incelemek amacıyla planlandı. 

Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan araştırma İstanbul İlindeki özel diyaliz merkezleri ve Devlet 
Hastanelerinin diyaliz ünitelerinde yürütüldü. Araştırmanın örneklemini hemodiyaliz ünitelerinde 
çalışan, gönüllü 187 hemşire oluşturdu. Verilerin toplanmasında bilgi formu ve Maslach Tükenmişlik 
Ölçeği (MTÖ) kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımlar, Mann-Withney U testi, 
Kruskal Wallis varyans analizi, Sperman korelasyon analizi ve X² testi kullanıldı. 

Bulgular: Hemodiyaliz hemşirelerinin duygusal tükenme alt boyutu puan ortalaması 16,25±6,97; 
duyarsızlaşma alt boyutu puan ortalaması 4,67±4; kişisel başarı alt boyutu puan ortalaması ise 
22,83±5,20 bulundu. Gelir durumu yetersiz olan ve başka ünitede çalışmak isteyen hemşirelerin 
duygusal tükenme (p=0.034) alt boyutu puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı derecede 
daha yüksek olduğu; 33–37 yaş grubundaki hemşirelerin kişisel başarı puan ortalamalarının diğer yaş 
gruplarına göre daha düşük olduğu (p=0.003) belirlendi. Duyarsızlaşma alt boyutu ile çalışma yılı 
arasında pozitif bir ilişki olduğu saptandı (p<0.05 ve p<0.001). 

Sonuç: Hemodiyaliz hemşirelerinin tükenmişlik düzeylerinin düşük olduğu ve kendilerini başarılı 
olarak algıladıkları; çalışma yılı arttıkça tükenmenin arttığı sonucuna varıldı.  

Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, Hemşirelik, Tükenmişlik 

ABSTRACT 

The Levels Of  Burnout In Nurses Who Work In Hemodialysis Units 
Objective: It has been thought that the nurses who are in the heamodiyalisis units are at risk of 
exhaustion because of their work environment and the nature of the patients that are being nursed. 
The aim of this study was to examine the burnout levels of nurses who give care to haemodialysis 
patients.  

Material and Method: The study which was planned to achieve this aim, was conducted at private 
Dialysis Centers and Dialysis Units of Goverment Hospitals in İstanbul. The study sample consisted of 
187 volunteer nurses who worked in haemodialysis units. A data form and Maslach Burnout Inventory 
was used to collect the information. For evaluation of the data, percentage analysis, Mann-Whitney U 
test, Kruskal Wallis’ variance analysis, Spearman Correlation Analysis, and x² test was used. 

Results: Emotional exhaustion subscale mean scores of the heamodialysis nurses were 16,25 ± 6,97; 
depersonalization subscale mean scores were 4,67±4; and personal accomplishment subscale mean 
scores were 22,83±5,20. The heamodialysis nurses who had inadequate income and wanted to work in 
another unit had statistically high emotional exhaustion points (p=0.034). 

* Bu çalışma 17. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi’nde (2007, Antalya) poster bildiri olarak 
sunulmuştur. 
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The nurses who were 33-37 years old was low personal accomplishment points from others (p=0.003). 
Significant relation was founded between years of work and depersonalization (p=0.015) 

Conclusion: The burnout levels of the heamodialysis nurses were low. The heamodialysis nurses were 
perceived successful themselves. The data showed that the more years of work, the more the 
exhaustion. 

Key Words: Heamodialysis, nursing, burnout 

GİRİŞ VE AMAÇ 

Kelime anlamı “gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu, bitmişlik, güçsüzlük” olan 
tükenmişlik, uzun dönemde karşılanmamış, iş ile ilgili stresin ardından gelişen; zihinsel ve fiziksel 
enerji tükenmesini ifade eden bir terimdir (Aslan ve ark. 2000). İş yaşamındaki stres sonucu 
gelişebilen fiziksel ve duygusal çöküntü halidir.  

İnsanlarla ilişkileri fazla olan mesleklere özgü bir sendrom olan tükenmişlik kavramı, ilk kez 1974 
yılında Freudenberg tarafından tanımlanmış ve günümüze kadar farklı iş alanları ile ilgili olarak yoğun 
bir şekilde üzerinde çalışılmıştır (Demir 2004; Karlıdağ ,Ünal ve Yoloğlu 2001; Sayıl, Haran, Ölmez 
ve Özgüven 1997). Maslach ve Jackson tükenmişlik kavramını; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve 
kişisel başarı eksikliğine ilişkin duyguları sınıfladıkları üç kategori ile ortaya koymuşlardır (Demir 
2004; Sayıl, Haran, Ölmez ve Özgüven 1997; Canbaz ve ark. 2001; Özdemir, Özdemir, Coşkun ve 
Çınar 1999; Özyurt ve ark. 2004; Gülseren, Karduman ve Kültür 2000). Duygusal tükenme, enerji 
eksikliği ve bireyin duygusal kaynaklarının tükendiği duygusuna kapılmasıdır. Halsizlik, yorgunluk 
güçsüzlük duygularının yanı sıra bireysel özgüvenin, mesleğe karşı ilgi ve coşkunun azalması ya da 
kaybolması söz konusudur. Duyarsızlaşma, çalışanların hizmet verdikleri bireylere birer nesne gibi 
davranmaları, onların birer birey ve kendilerine özgü birer varlık olduklarını göz ardı etmeleridir. 
Kişisel başarıda düşme ise bireylerin sorunların üstesinden gelememe, olası durumlar karşısında 
üretkenliğin azalması durumunu ifade etmektedir (Aslan ve ark. 2000; Demir 2004; Canbaz ve ark. 
2001; Özyurt ve ark. 2004; Aslan ve ark. 1997). Bireylerdeki tükenmişlik durumu, duygusal tükenme 
ile duyarsızlaşmanın artması, kişisel başarının ve başarı duygusunun azalması ile ortaya çıkmaktadır 
(Kaçmaz 2005). 

Tükenmenin iş kaybından aile içi ilişki sorunlarına, psikosomatik hastalıklardan alkol-madde-sigara 
kullanımına ve hatta uykusuzluk, depresyon gibi ruhsal hastalıklara kadar uzanan çok çeşitli ciddi 
sonuçları olduğu belirtilmektedir. Bu bireysel olumsuzlukların yanında kurumsal olarak da iş 
verimliliğinin ve hizmet kalitesinin azalması, işten ayrılmalarda artış, deneyimli personelin kaybı gibi 
sonuçlara yol açmaktadır. Bu nedenle, son 20 yıldır tükenme kavramı farklı iş alanlarında oldukça sık 
olarak ele alınmaktadır (Canbaz ve ark. 2001; Kaçmaz 2005).  Bu durum sağlık alanında daha da 
önem kazanmaktadır. Sağlık ile ilgili mesleklerde çalışanların tükenmişlik yaşamaları hizmet 
sundukları bireylerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamamalarına ve hizmetlerin aksamasına sebep 
olabilir.  

Hemşirelik sağlık disiplinleri içinde, birebir insan ilişkilerinin yaşandığı yoğun bir iletişim ve hizmet 
gerektiren bir meslektir. Hemşirelikteki yoğun iş yükü, hasta sorumluluğu, kronik hastalara bakım 
verme gibi sebepler ve bunun yanı sıra çalışma şartlarındaki olumsuzluklar, işle ilgili stres ve 
gerginliğe; devam etmesi durumu ise tükenmişliğe yol açabilir (Demir 2004; Özdemir, Özdemir, 
Coşkun ve Çınar 1999). Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz (HD) tedavisi gören hastalar 
yaşamlarının sonuna kadar bir makineye bağımlıdır. Bu durum sadece hastayı değil, onunla beraber 
yakın çevresini ve sosyal hayatını da etkilemektedir (Doğan ve Doğan 1992; Brunier ve Bartucci 
2000). Sağlık ekibinin üyesi olarak hemşireler, HD tedavisi gören hasta ve ailesi ile en fazla vakit 
geçiren konumdaki sağlık profesyonelidirler (Çam 2001; Matasarin-Jacobs 1997). Bu ünitelerdeki 
hemşirelerin çalışma ortamının özelliğine ve hizmet verilen hastaların doğasına bağlı olarak 
tükenmişlik riski altında oldukları düşünülmektedir. Kişi ve kurum üzerinde oldukça fazla olumsuz 
etkiye sahip tükenmişlikle baş edebilmek için hemodiyaliz hemşirelerinde tükenmişliği etkileyen 
faktörlerin bilinmesi gerekir (Karlıdağ, Ünal ve Yoloğlu 2001). Ancak yapılan literatür araştırmasında 
ülkemizde hemodiyaliz hemşirelerinin tükenmişlik düzeyini inceleyen çalışmalara rastlanmamıştır.  



 

Hemodiyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik…35 

Hemşirelerin tükenmişlik durumu konusunda yapılan çalışmalar daha çok genel hemşirelik ile ilgilidir. 
Hemodiyaliz hemşirelerine yönelik olarak tükenmişlik konusunda yürütülecek çalışmalar, bu alanda 
yaşanan sorunların önlenmesine ya da çözümüne ışık tutacaktır.   

Araştırma, hemodiyaliz hemşirelerinin tükenmişlik düzeyini incelemek amacıyla planlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmanın Zamanı, Evren ve Örneklem:  Çalışma İstanbul İlindeki özel diyaliz merkezleri ve 
Devlet Hastanelerinin diyaliz ünitelerinde,  1 Ocak 2007- 4 Mart 2007 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. Bu ünitelerde çalışan hemşireler üzerinde tanımlayıcı olarak planlandı ve yürütüldü. 
Araştırmanın evrenini İstanbul ilindeki tüm diyaliz ünitelerinde çalışan hemşireler oluşturdu. 
Örneklemi basit rastlantısal yöntemle seçilen özel ve devlete ait kurumlarda hemodiyaliz ünitelerinde 
çalışan, gönüllü 187 hemşire oluşturmuştur.   

Veri Toplama Araçları: Çalışmada, literatür bilgisi ışığında araştırmacılar tarafından geliştirilen, 
katılımcılara ait özelliklerin yer aldığı bilgi formu ile, Çam (2001) tarafından Türkiye’deki geçerlik ve 
güvenirliği test edilen Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) kullanıldı (Çam 2001). MTÖ, üç alt 
boyuttan ve 22 maddeden oluşmaktadır. Alt boyutlar “duygusal tükenme (DT)”, duyarsızlaşma 
(DYS)” ve “kişisel başarı (KB)” bölümleridir. DT alt boyutu 9, DYS alt boyutu 5, KB alt boyutu ise 8 
maddeden oluşmaktadır. Likert tipi ölçekteki olumlu ve olumsuz 22 maddenin yanıt seçenekleri, 0: 
hiçbir zaman, 1: çok nadir, 2: bazen, 3: çoğu zaman, 4: her zaman şeklindedir. Çam (2001) tarafından 
Türkiye’ye uyarlanan ölçekten elde edilen puanlar için kesme değeri bildirilmemiş olup, tükenmişliği 
olan bireylerde DT (0-36 puan) ve DYS (0-20 puan) puanlarının yüksek, KB puanlarının (0-32 puan) 
düşük düzeyde olması beklenmektedir. Puanlar her alt boyut için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Çam 
çalışmasında, alt boyutların chronbach’s alpha katsayılarını DT alt boyutu için 0,81; DYS alt boyutu 
için 0,70; KB alt boyutu için 0,77 olarak belirlemiştir (Çam 2001). Çalışmamızda alt boyutların 
chronbach’s alpha katsayıları DT alt boyutu için 0,82; DYS alt boyutu için 0,72 ve KB alt boyutu için 
0,71 olarak bulundu. 

Uygulama: Araştırma planlandıktan sonra, daha sonra çalışma dışı bırakılan 10 hemşire ile pilot 
çalışma yapılarak bilgi formu yeniden düzenlendi. Uygulama için kurum yöneticilerinden gereken 
izinler alındıktan sonra, veri toplama araçları araştırmacılar tarafından dağıtılmış, ünitedeki her 
hemşirenin doldurabilmesi için gereken süre (yaklaşık bir hafta) sonunda toplandı.   

Verilerin Analizi: Elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde grup oranlarının 
dağılımında yüzdelik dağılımlar, ikili grupların sayısal değişkenlerinin ortalamalarının 
karşılaştırılmasında Mann-Withney U testi, çoklu grupların karşılaştırılmasında Kruskal Wallis testi, 
ortalama puanlar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinde Sperman korelasyon analizi, farklı 
grupların oranlarının belirlenmesinde x² kare testi kullanıldı. 
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Grafik1: Hemşirelerin Maslach Tükenmişlik Ölçeğinden Aldıkları Puanların Dağılımı 
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Tablo 1. Hemşirelerin Maslach Tükenmişlik Ölçeğinden Aldıkları Puanların Dağılımı 

Alt Boyutlar X ve SD Minimum Maksimum 

Duygusal Tükenme (DT) 16,25 ± 6,97 2 34 

Duyarsızlaşma (DYS) 4,67 ± 4 0 17 

Kişisel Başarı (KB) 22,83 ± 5,20 4 31 

Hemşirelerin ölçekten aldıklar puan ortalamaları incelendiğinde DT alt boyutundan 16,25±6,97 ; DYS 
alt boyutundan 4,67±4; KB alt boyutundan 22,83±5,20 puan aldıkları görülmüştür (Tablo 1; Grafik 1). 

Tablo 2. Hemşirelerin Sosyo-Demogrofik Özelliklerinin Dağılımı ve Sosyo-Demografik 
Özelliklerine Göre Maslach Tükenmişlik Ölçeğinden Aldıkları Puanların Karşılaştırılması 

Özellikler n % DT DYS KB 

Özel Diyaliz Merkezi 143 76,5 15,43±6,51 4,39±3,77 23,42±5 

Devlet Hastanesi 47 23,5 18,90±7,63 5,59±4,59 20,90±5,42 
Çalışılan Kurum 

** z=-2,478   

 p=0.013 

z=-1,469  

 p=0.142 

z=-2,807  

p=0.005 

18-22 
8 4,3 

     
14,87±5,79 

1,25±1,58 24,12±4,01 

23-27 75 40,1 15,58±6,22 4,53±3,81 22,17±5,07 

28-32 61 32,6 16,21±6,98 4,60±3,56 24,37±4,89 

33-37 21 11,2 19,90±8,14 7,09±5,58 19,42±5,83 

38 ve üzeri 22 11,8 15,63±8,02 4,31±3,64 23,59±4,63 

Yaş  

*** x²=5,062   

 p=0.218 

x²=11,86  

 p=0.180 

x²=15,744  

 p=0.003 

Lise 77 41,2 16,36±7,10 4,87±3,81 23,20±5,09 

Ön lisans 48 25,7 16,68±7,69 4,89±4,40 22,95±5,14 

Lisans 59 31,6 15,89±6,38 4,25±4,01 22,40±5,25 

Yüksek lisans 3 1,6 13,33±2,30 4,66±2,08 19,66±9,07 

Mezuniyet  

Derecesi 

*** x²=,804  

 p=0.848 

x²=1,662  

p=0.645 

x²=1,349 

p=0.717 
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Hemşirelik 155 82,9 16,21±6,80 4,45±3,84 22,80±5,29 

Teknisyen 6 3,2 11,50±7,14 2,83±3,48 22,50±4,72 

Diğer 8 4,3 20,12±9,07 7±4,95 22,25±4,20 

Cevapsız 18 9,6 16,44±6,98 6,22±4,53 23,44±5,29 

Mezun Olunan 
Bölüm 

*** x²=4,079  

 p=0.043 

x²=1,356   

p=0.244 

x²=,725   

p=0.,395 

Bekar 78 41,7 16,57±7,23 4,98±4,28 23,11±5,51 

Evli 99 52,9 16,03±6,96 4,46±3,75 22,84±4,92 

Boşanmış 6 3,2 15,50±6,53 4,66±5,42 21,33±5 

Cevapsız 4 2,1 16,50±3,41 4±2,94 19,25±6,50 

Medeni  

Hal 

*** x²=,341   

p=0.843 

x²=,634  

 p=0.843 

x²=1,132  

 p=0.568 

Silahlı Kuvvetler 
Mensubu 11 5,9 13,63±6,78 3,72±3,74 22,54±5,04 

Memur 14 7,5 18,57±8,26 3,78±3,19 22,28±5,23 

Teknisyen 8 4,3 15,87±6,35 3,12±3,48 24,12±4,12 

Sağlık Personeli 
12 6,4 

14,91±6,62
3 3±2,44 24,58±5,36 

Öğretmen 5 2,7 14±3,74 3,20±4,96 26,40±2,60 

Serbest Meslek 36 19,3 15,86±7,30 5,16±3,83 21,97±4,75 

Mühendis 7 3,7 15,85±4,59 6,14±4,52 20,71±3,81 

Eş  

Mesleği* 

*** x²=3,652  

 p=0.724 

x²=7,592  

 p=0,.70 

x²=8,185   

 p=0.225 

Çalışıyor 90 48,1 16,20±6,85 4,62±3,78 22,60±4,89 

Çalışmıyor 6 3,2 17,50±8,54 5,16±4,44 24,83±5,03 

Emekli 
4 2,1 10±6,63 1,50±1,73 

26,50±3,51
9 

Eşin Çalışma 
Durumu* 

*** x²=3,361   

p=0.186 

x²=3,381   

 p=0.184 

x²=3,764  

 p=0.152 
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1,00 57 30,5 14,68±6,98 4,07±3,72 22,91±5,14 

2,00 19 10,2 17,36±7,74 4,21±3,02 23,84±4,56 

3,00 4 2,1 13,25±7,50 4,50±4,65 24,25±4,64 

Yok 107  17±6,73 5,09±4,26 22,56±5,39 

Çocuk Sayısı* 

** x²=2,146   

 p=0.342 

x²=,263   

 p=0.877 

x²=,496   

 p=0.780 

Yetersiz 29 15,5 20,06±8,17 5,37±4,50 20,86±5,46 

Orta düzeyde 83 44,4 15,24±6,37 4,60±4 22,95±5,55 

Yeterli 41 21,9 15,65±6,61 4,43±4,33 23,78±4,93 

Çok İyi 22 11,8 15,36±7,24 4,68±3,66 22,27±4,33 

Cevapsız 12 6,4 17,66±6,24 4,33±2,01 24,58±3,26 

Gelir Durumu 

*** x²=9,431  

p=0.024 

x²=1,102   

p=0.777 

x²=5,171   

 p=0.160 

Yeterli değil 77 41,2 18,03±6,91 5,12±4,24 22,11±5,60 

Yeterli 77 41,2 14,36±6,91 4,44±4,15 23,54±5,31 

Bezen yeterli 16 8,6 15±5,64 2,56±2,25 22,87±3,77 

Cevapsız 17 9,1 17,88±6,64 5,70±2,64 22,82±3,66 

Uyku Süresinin 
Değerlendirilme
si 

*** x²=11,885   

p=0.003 

x²=5,051    

p=0.080 

x²=2,534    

p=0.282 

Uyku 
Süresi**** 

Ortalama (saat) 

Min-Max (saat) 

6,86±1,12 

(4-10) 

r=-0,052 

p=0.484 

r=0,032 

p=0.666 

r=0-,040 

p=0591 

* Sadece evli olanlar ve cevap verenlerin dağılımı verilmiştir. 

**Mann-Withney U Testi         *** Kruskal Wallis Testi  ****Spearman Korelasyon Analizi 

Çalışmamızdaki hemşirelerin %76,5’ inin (n=143) özel diyaliz merkezinde çalıştığı; %40,1’ inin 
(n=75) 23-27 yaş aralığında olduğu; %82,9 unun (=155) hemşirelik bölümü mezunu olduğu; %41,7’ 
sinin (n=78) bekar %52,9’ unun (n=99) evli olduğu; evlilerin %48,1’ inin (n=90) eşinin çalıştığı; 
%44,4’ ünün (n=83) orta düzeyde gelire sahip olduğu belirlendi. Sosyo-demogrofik özelliklerle MTÖ 
den alınan puanlar karşılaştırıldığında; devlet hastanelerinde çalışan hemşirelerin DT puan 
ortalamalarının özel diyaliz merkezinde çalışanlar göre daha yüksek (p=0.013), KB puan 
ortalamalarının ise daha düşük olduğu (p=0.005); 33-37 yaş grubundaki hemşirelerin KB puanlarının 
diğer gruplara göre daha düşük olduğu (p=0.003); gelir durumu yetersiz olanların DT puanının daha  
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yüksek olduğu (p=0.024); uyku süresini yeterli bulmayanların diğerlerine göre DT puanlarının daha 
yüksek olduğu (p=0.003) belirlendi (Tablo 2). 

Günlük uyku süresinin ortalama 6,86±1,12 olduğu ve günlük uyku süresi ile MTÖ’ nün alt boyutları 
arasında anlamlı bir ilişki olmadığı saptandı (p>0.05) (Tablo 2). 

Çalışmamızdaki hemşirelerin %80,2’ sinin (n=150) 4-5 hastaya bakım verdiği; çoğunluğunun 
hemşirelerle (%66,8), hekimlerle (%72,7) ve diğer personelle (%67,9) iletişiminin iyi olduğu görüldü. 
Hemşirelerin %92’ sinin (n=172) bulunduğu ünitede kendi isteği ile çalıştığı; %78,6’ sının (n=147) 
başka bir ünitede çalışmak istemediği belirlendi. Hemşirelerin çalışma yılı ortalamalarının 6,71±3,47; 
bölümde çalışma yılı ortalamalarının 5,41±3,70 ve günlük çalışma saati ortalamalarının 8,98±1,87 
olduğu saptandı (Tablo 3).  

Çalışma özellikleri ve puan ortalamaları karşılaştırıldığında başka ünitede çalışmayı isteyenlerin DT 
(p=0,034) ve DYS (p=0,028)  alt boyutu puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı derecede 
daha yüksek olduğu; kronik hastalıklarla uğraşmamak için başka bir ünitede çalışmayı isteyenlerin 
DYS (p=0.017) puan ortalamalarının diğerlerine göre daha yüksek; KB (p=0.045) puan 
ortalamalarının ise daha düşük olduğu belirlendi (Tablo 3).  

Maslach tükenmişlik ölçeğinin alt boyutları ile günlük çalışma süresi arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamazken (p>0.05), DYS alt boyutu ile çalışma yılı ve bölümde çalışma yılı arasında pozitif bir 
ilişki olduğu saptandı (p<0.05 ve p<0.001)(Tablo 3). 

Tablo 3: Hemşirelerin Çalışma Özelliklerinin Dağılımları ve Çalışma Özelliklerine Göre 
Maslach Tükenmişlik Ölçeğinden Aldıkları Puanların Karşılaştırılması 

Özellikler n % DT DYS KB 

4-5 150 80,2 15,99±6,89 4,59±3,94 23,16±5,15 

6-10 19 10,2 17,89±6,02 4,57±5,03 20,31±5,38 

Cevapsız 18 9,6 16,66±8,55 5,50±3,36 22,77±5,02 
Hemşire Başına 
Düşen Hasta Sayısı 

**   
x²=1,447 

p=0.485 

x²=2,178 

p=0.337 

x²=4,785 

p=0.091 

İdare eder 23 12,3 16,08±7,17 4,78±3,63 21,214±5,28 

İyi 125 66,8 16,44±7,18 4,83±4,02 22,76±4,79 

Çok İyi 39 20,9 15,74±6,28 4,12±4,16 24,02±6,18 Hemşirelerle İlişki 

***   
x²=0,154 

p=0.695 

x²=0,010 

p=0.919 

x²=1,675 

p=0.196 

İdare eder 28 15 16,60±6,72 4,86±3,18 21,60±4,95 

İyi 136 72,7 16,36±7,23 4,79±4,16 22,48±5,09 

Çok İyi 23 12,3 15,13±5,6 3,82±3,98 26,39±4,88 Hekimlerle İlişki 

***   
x²=0,024 

p=0.877 

x²=0,504 

p=0.478 

x²=0,878 

p=0.349 
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İdare eder 25 13,4 17,56±7,30 4,84±3,07 20,84±4,56 

İyi 127 67,9 16,29±7,15 4,79±4,146 22,85±5,31 

Çok İyi 35 18,7 15,14±6 4,14±4,10 24,20±4,89 
Diğer Personelle 
İlişki 

***   
x²=0,838 

p=0.360 

x²=0,378 

p=0.538 

x²=3,928 

p=0.041 

Kendi isteği 172 92,0 16,36±6,89 4,62±3,90 22,96±5,27 

Yönetimin isteği 9 4,8 17,11±7,28 5,11±3,29 20±3,93 

Cevapsız 6 3,2 11,66±8,45 5,66±7,42 23,33±4,22 
Ünitede Çalışma 
İsteği 

***   
x²=0,055 

p=0.814 

x²=0,484 

p=0.487 

x²=3,633 

p=0.057 

Evet 40 21,4 18,35±6,85 5,85±4,29 21,77±5,45 

Hayır 147 78,6 15,68±6,91 4,36±3,87 23,12±5,11 Başka Ünitede 
Çalışmayı İsteme 

**   
x²=-2,115 

p=0.034 

x²=-2,192 

p=0.028 

x²=-1,363 

p=0.173 

Olumsuz Çalışma Saatleri  4 2,1 19,25±6,34 5,50±3,10 24,25±3,68 

Gelişme ve Farklı Bilgiler 
Edinme İsteği 15 8,0 17,06±7,26 3,33±2,58 24,20±4,36 

Kronik Hastalıklarla 
Uğraşmama İsteği 15 8,0 19,86±7,57 8,33±5,05 19,13±6,24 

Başka Ünitede 
Çalışmayı İsteme 
Nedenleri* 

***   
x²=1,123 

p=0.570 

x²=8,095 

p=0.017 

x²=6,197 

p=0.045 

Çalışma Yılı**** 
Ortalama (yıl) 

Min-Max (yıl) 

6,71±3,47 

(1-10 ) 

r=,118 

p=0.108 

r=0,177 

p=0.015 

r=0,008 

p=0.914 

Bölümde Çalışma 
Yılı**** 

Ortalama (yıl) 

Min-Max (yıl) 

5,41±3,70 

(1-10 ) 

r=0,129 

p=0.078 

r=0,222 

p=0.002 

r=0-,052 

p=0.480 

Günlük Çalışma 
Saati **** 

Ortalama (saat) 

Min-Max (saat) 

8,98±1,87 

(8-16)  

 

r=0,070 

p=0.339 

r=0-,086 

p=0.243 

r=0-,055 

p=0.458 

* Sadece Evet diyenlerin dağılımı verilmiştir. 

**Mann-Withney U Testi     *** Kruskal Wallis Testi     ****Spearman Korelasyon Analizi 
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Tablo 4: Hemşirelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Beklentilerin Dağılımı ve Maslach Tükenmişlik 
Ölçeğinden Aldıkları Puanlarla Karşılaştırılması 

Yaşanılan Güçlükler ile Beklentiler n % DT DYS KB 

 Iş Ile Ilgili 49 26,2 17,97±7,03 5,77±4,75 21,51±5,42 

Ekonomik Durum İle İlgili  35 18,7 16,02±7,45 3,94±3,29 24,11±4,68 

Aile Ile Ilgili 29 15,5 18,24±7,54 4,89±3,57 22,93±5,14 

Sağlık Ile Ilgili 25 13,4 14,80±6,90 3,88±4,14 23±5,50 

Ulaşım Ile Ilgili 24 12,8 13,83±5,32 4,08±3,96 23,62±5,64 

Toplum Ile Ilgili Olaylar  11 5,9 15,45±4,54 4,27±3,69 23±4,73 

Eğitim Ile Ilgili 4 2,1 17,75±4,50 8,25±2,63 19,50±1,73 

Cevapsız 10 5,3 12,50±7,53 3,70±2,75 23,40±5,03 

Y
aş

am
da

 Ö
nc

el
ik

le
 G

üç
 G

el
en

 D
ur

um
la

r 

 
x²=9,145 

p=0.166 

x²=10,023 

p=0.124 

x²=8,371 

p=0.212 

Sağlıklı Yaşam 96 51,3 14,76±6,39 3,82±3,39 23,04±5,20 

Ekonomik Rahatlık 52 27,8 18,2±6,99 4,82±4,01 23,42±4,74 

İşe İlgili Koşularda Olumlu 
Değişim 

28 15,0 16,39±6,69 6,53±4,60 21,35±6,29 

Beklentisi  Yok 5 2,7 21±6,37 7,20±5,35 
21,20±11,3

7 

Umutsuz 3 1,6 
23,66±11,3

7 
8,66±5,50 22,66±4,04 

Cevapsız 3 1,6 10±5,65 2,50±2,12 22±2,82 

Y
aş

am
da

n 
B

ek
le

nt
i 

 
x²=10,101 

p=0.039 

x²=11,777 

p=0.019 

x²=2,241 

p=0.069 

Kruskal Wallis Testi      

Hemşirelerin sırasıyla iş (n = 43; %26.2), ekonomik durum (n = 35; %18.7), ve aile (n = 29; 15.5) ile 
ilgili güçlükler yaşadıkları belirlendi. Yaşanılan güçlüklere göre MTÖ den alınan puanların 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermediği saptandı (p>0.05) (Tablo 4). Yaşamdan beklentilere 
bakıldığında umutsuz bireylerin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutundan yüksek puanlar 
aldıkları ve bu durumun istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) olduğu görüldü.  
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TARTIŞMA 

Tükenme sendromu, duygusal tükenme ile duyarsızlaşmanın artması, kişisel başarının azalması ile 
ortaya çıkmaktadır (Kaçmaz 2001). Çalışmamıza katılan diyaliz hemşirelerinin MTÖ alt boyutlarının 
puan ortalamaları değerlendirildiğinde belirgin bir duygusal tükenme (16,25 ± 6,97), duyarsızlaşma 
(4,67 ± 4) ve düşük kişisel başarı (22,83 ± 5,20) gözlenmemiştir (Tablo1).   

Sağlık personellerinin tükenmişlik düzeyleri ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, tükenmişlik 
puanlarının farklı düzeylerde olduğu görülmektedir. Canbaz ve arkadaşlarının (2001) sağlık 
ocaklarında çalışan 76 hemşire ile yürüttüğü çalışmada, DT ve DYS puan ortalamaları çalışmamız 
kapsamındaki hemodiyaliz hemşirelerinin puan ortalamalarından düşük; KB puan ortalamalarıyla 
benzerlik göstermektedir. Arifoğlu’ nun (2001) KKTC’ de 185 hemşire ile yaptığı araştırmada MTÖ 
puan ortalamaları bizim çalışma sonuçlarımızdan daha düşük bulunmuştur. Sayıl ve arkadaşları (1997) 
dahiliye servislerinde çalışan doktor ve hemşirelerle yürüttüğü çalışmada hemşirelerin DT puan 
ortalamasını 19,23 ; DYS 5.41; KB puan ortalamasını ise 20.07 olarak bulmuşlardır. Gülseren ve 
arkadaşlarının (2000) yoğun bakım ve farklı kliniklerde çalışan hemşire ve teknisyenlerde 
gerçekleştirdiği çalışmada hemşirelerin DT puan ortalamaları 25.6; DYS puan ortalamaları 7.6; KB 
puan ortalamaları ise 22.5 olduğu görülmektedir. Bu çalışmaların sonuçları birlikte 
değerlendirildiğinde hemodiyaliz hemşirelerinin tükenmişlik durumlarının diğer kliniklerde çalışanlara 
göre daha iyi durumda olduğu söylenebilir. 

Literatürde, yurt dışında ve ülkemizde yapılan çalışmalarda; yaş, cinsiyet medeni durum gibi sosyo-
demografik değişkenlerin yanı sıra, çalışma yılı, meslekte çalışma yılı, günlük çalışma ve uyku süresi, 
çalışılan bölüm, kurum, nöbetli ya da vardiyalı çalışma gibi işle ilgili değişkenlerin de tükenmişlik 
üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir. Kadınlarda, bekârlarda, meslekte daha yeni ve deneyimsiz 
olanlarda tükenmişliğin daha yüksek düzeylerde yaşandığı vurgulanmaktadır (Demir 2004; Arifoğlu 
2000; Canbaz ve ark. 2000). 

Çalışmamızda devlet hastanesinde çalışan hemodiyaliz hemşirelerinin, DT ve KB alt boyutlarında özel 
hastanelerde çalışan hemşirelerden anlamlı derecede daha yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadıkları 
belirlendi (Tablo 2). Bu sonuç devlet hastanelerinde çalışan hemodiyaliz hemşirelerinin daha olumsuz 
şartlarda çalışıyor olmalarına bağlı olabilir. Arifoğlu (2000) da çalışmasında tükenmişlik duygusu en 
fazla üniversite hastanelerinde en az ise özel hastanelerde yaşandığı belirtmektedir. Bunun yanı sıra 
özel sektörde çalışma durumunda, sevilen ve istenilen bölümü seçmenin mümkün olması nedeniyle 
motivasyonun ve iş doyumunun da arttığı belirtilmektedir (Batmaz ve ark. 2005) 

Tükenmişlik üzerinde yaş faktörünün etkisi incelendiğinde, literatürde yapılan birçok çalışmada, 
mesleki deneyimle ilgili olarak yaş ve eğitim düzeyi arttıkça tükenmişliğin azaldığı ve tükenmişlik 
kavramının yorgunluk ya da yıpranmışlık gibi kavramlarla eş anlama gelmediği belirtilmektedir 
(Arifoğlu 2000; Basım ve Şeşen 2006; Demir 2004; Sayıl, Haran, Ölmez ve Özgüven 1997). Ancak, 
yaş ve deneyim arttıkça tükenmişlik puanlarının artığını gösteren çalışmalara da rastlamak 
mümkündür (Aslan ve ark. 1997; Canbaz ve ark. 2000; Olgun ve Çınar 1997). Çalışmamızda yaş 
grubu arttıkça DT ve DYS puan ortalamalarının da arttığı, 38 ve üzeri yaş grubunda ise tekrar azaldığı 
fakat bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı; KB puan ortalamasının ise 33–37 yaş grubunda 
diğer yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük olduğu saptandı  (Tablo 2). 
Bu sonucun çalışılan kurumla ilişki olabileceği düşünülerek yaş gruplarının çalışılan kurumlara göre 
dağılımına bakılığında, çalışmamızdaki diyaliz hemşirelerinden 33–37 yaş grubunda olup devlet 
hastanesinde çalışanların oranının, özel hastanede çalışanlara oranına göre istatistiksel olarak anlamlı 
derecede daha fazla olduğu görüldü. Bu sonuç yaşa göre tükenmişlik puanındaki farkın, kuruma bağlı 
farkın bir yansıması olduğunu düşündürmektedir. 

Basım ve Şeşen’ in (2006) hemşire grubunda tükenmişliği etkileyen demografik özellikleri 
inceledikleri çalışmada DT ve DYS alt boyutlarında yüksek lisans yapmış olan hemşirelerin 
tükenmişlik düzeylerinin diğer eğitim gruplarından anlamlı bir düzeyde düşük olduğu görülmüştür. 
Çalışmamızda mezun olunan okul açısından tükenmişlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak belirgin 
bir fark olmamasına rağmen eğitim düzeyi arttıkça tükenmişlik puan ortalamalarının azaldığı göze 
çarpmaktadır (Tablo 2). Bu sonuç literatürle uyumludur (Karlıdağ, Ünal ve Yoloğlu 2001).  
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Literatürde medeni hal, çocuk sayısı, eşin çalışma durumu gibi faktörlerin tükenmişlik üzerinde etkili 
olduğu belirtilmesine rağmen çalışmamızda benzer bir sonuca ulaşılamamıştır (Tablo 2) (Demir 2004; 
Arifoğlu 2000;  Canbaz ve ark. 2000; Basım ve Şeşen 2006). Çalışmamızda aile içi destek ve 
ilişkilerin sorgulanmamış olması bu sonucun yorumlanmasını sınırlamaktadır.   

Gelir durumu ve uyku düzeyi yetersiz olanların DT puan ortalamalarının daha yüksek olması 
bulgumuz (Tablo 2) literatürle benzerlik göstermektedir (Karlıdağ, Ünal ve Yoloğlu 2001; Kaçmaz 
2005) 

Tükenmişlik sendromunun ortaya çıkmasında profesyonellerin kişilik özellikleri rol oynayabilir, 
ancak; çalışma sisteminin yapısı, özellikleri, bu konuda daha önemli olan risk faktörleri arasında yer 
almaktadır. İş yükünün fazla olması, çalışma saatlerinin uzun olması, kronik, ölümcül hastalar ile 
uğraşmak, iş yerinde ilişki ve görev paylaşımı sorunlarının yaşanması tükenmede rol oynamaktadır 
(Aslan ve ark. 2005). Hemodiyaliz hemşireleri kronik hastalara bakım verme, teknik aletleri kullanım 
bilgi ve becerisine sahip olma, hasta hakkında daha bağımsız karar verme ve yaptıkları işin sonucunu 
görebilme gibi özelliklere sahiptirler (Olgun ve Çınar 1997).  

Çalışmamızda hemşirelerin çalışma şekilleriyle ilgili özeliklerden, başka ünitede çalışmayı 
isteyenlerin tükenmişliklerinin DT ve DYS boyutlarında (p<0.05) yüksek olması ve bu hemşirelerin 
kronik hastalıklarla uğraşmamayı isteyenlerinin DYS ve KB alt boyutlarında anlamlı derecede 
tükenmiş olmaları birlikte değerlendirilebilir (Tablo 3). Bu bulgumuz literatürde yer alan kronik 
hastalıklarda hasta ile daha fazla ilişkide olmanın ve birebir çalışmanın tükenmişlik riskini arttırdığı 
bilgisini desteklemektedir (Arifoğlu 2000). Literatürde aralarında ilişki olmadığını gösteren 
çalışmalara da rastlanmaktadır (Demir 2004). 

Literatürde hasta sayısının fazla olmasının, hemşire ve yardımcı personel sayısının az olmasının 
tükenmişliği arttırdığı ve aralarında ortalama bir ilişki olduğu vurgulanmaktadır. Aynı zamanda 
çalışma ortamındaki kötü ilişkilerin tükenmişlik üzerinde olumsuz etkisi olduğu belirtilmektedir 
(Demir 2004). Çalışma şekilleri ile ilgili özelliklerden bakım verilen hasta sayısı, ekip üyeleri ile 
iletişim, ünitede çalışma isteği, günlük çalışma saati gibi faktörlerin tükenmişlik üzerinde anlamlı bir 
etkisinin olmamasına rağmen iletişimlerinde çok iyi olduğunu ifade edenlerin tükenmişlik puanlarının 
daha düşük olduğu saptanmıştır (Tablo 3). Bu değişkenlerle ilgili bulguların sebebinin, hemodiyaliz 
ünitelerinde hemşire başına düşen hasta sayısının genellikle standart olmasına ve hemodiyaliz 
hemşirelerinin ağırlıklı işlevlerinin daha bağımsız olmasına bağlı olduğu düşünülmektedir.  

Araştırma grubundaki hemşirelerde yaşamda güç gelen durumlara göre tükenmişliğin fark 
göstermediği belirlendi. Sayıl ve Arkadaşlarının (1997) çalışmalarında doktor ve hemşirelerin en fazla 
sorun yaşadıkları alanların çalışma ortamı, ekonomik güçlükler, sağlık, eğitim ve evlilik şeklinde 
sıralandığı ve özelikle çalışma ortamından kaynaklanan sorunların tükenmişliği anlamlı ölçüde 
arttırdığı görülmüştür. Literatürde de hemşirelerde tükenmişliğe yol açan en önemli stres etkeni olarak 
iş koşulları olduğu belirtilmektedir (Aslan ve ark. 1997). Bu çalışmadaki örneklemin yaşadığı 
güçlükler ve sıralama çalışmamızdaki diyaliz hemşirelerinin sıralamalarına benzerlik gösterse de 
tükenmişlik üzerinde etkisi benzerlik göstermemektedir. 

Çalışmamızda beklentisi olmayan ve umutsuz olduğunu ifade eden hemodiyaliz hemşirelerinin DT ve 
DYS puan ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlendi (Tablo 4). Arslan ve arkadaşlarının (1997) 
hekimlerle ilgili çalışmasına da bizim sonucumuza paralel olarak gelecekten beklentisi olmayan kadın 
hekimlerin DT puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür.  

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Araştırma sonucunda örneklem grubundaki HD hemşirelerinin yüksek düzeyde bir tükenmişlik içinde 
olmadığı dikkat çekmektedir. Hemodiyaliz hemşirelerinin kendilerini başarılı olarak algıladıkları ve 
duyarsızlaşmanın düşük olduğu görülmektedir. Ancak duygusal tükenme yönünden aynı şey 
söylenemeyebilir. Bu durumun özellikle çalışma koşulları ile yakından ilişkili olduğu görülmektedir.  
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Özel hastanelerde çalışan, gelir ve uyku durumu yetersiz olan HD hemşirelerinin duygusal 
tükenmelerinin yüksek; kişisel başarılarının düşük olduğu, başka bir ünitede çalışmak isteyenler ile 
gelecekten umudu olmayanların duygusal tükenme ve duyarsızlaşmalarının yüksek olduğu, çalışma 
yılı arttıkça tükenmenin arttığı sonucuna varılmıştır.  

Bu sonuçlar doğrultusunda; 

· Tükenmişlik erken dönemde tanınıp önlem alınması gereken bir durum olduğu için kurumlar 
tarafından hemşirelerin belirli aralıklarla tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi ve önlem alınması,  

· Hemşirelerin istekleri dışında hemodiyalizde çalıştırılmaması; başka ünitelerde çalışmak isteyenlere 
bu fırsatın verilmesi, 

· Çalışma yılı artan hemşirelerin desteklenmesi, 

· Tükenmeye yol açan faktörlerin belirlenmesi ve çalışmanın farklı şehir ve ilçelerdeki (büyük 
şehir/uç ilçe merkezleri) hemodiyaliz hemşirelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi ve sonuçların 
karşılaştırılması önerilmektedir.  
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