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ÖZET 

Bu çalış mada amaç sağ lık alanında çahşanlarda işe bağ lı  gerginlik ölçeğ inin geçerlik ve güvenirli ğ ini araş -

tı rmakt ı r. Örneklem eczac ı , diş  hekimi, hekim, hem ş ire, ebe ve sağ lık teknisyenlerinden olu şan 397 kiş iyi içer-

mektedir. Çal ış mada İ  şe Bağ lı  Gerginlik Ölçeğ i (İBGÖ), Maslach Tükenmi ş lik Ölçeğ i (MTÖ) ve İş  Doyumu 

(İDÖ) kullan ı lm ış tı r. Sonuçta İBGÖ'nin Cronbach alfa katsayıs ı  15. madde dahil 0.75, 15. madde ölçekten 
ç ıkarı ldığı nda 0.78 olarak bulunmuş tur. Beklendiğ i gibi ölçeğ in MTÖ'nin alt ölçekleri ve İDÖ ile korelasyonları  
anlamlıdı r. Bu k ısa ve kolay uygulanabilen ölçeğ in sağ lı k alanı nda çalış anlarda iş le ilgili gerginliğ i de-

ğ erlendirmede kullan ı labileceğ i düş ünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: İş e bağ lı  gerginlik ölçeğ i, sağ lık çalış anları , geçerlik, güvenirlik 

Düşünen Adam; 1998, 11 (2): 4-8 

SUMMARY 

The aim of the study was to investigate the reliability and validity of the "Work-Related Strain Inventory" among 
health professionals. The sample consisted of 397 health professionals who worked as pharmacist, dentist, 
physician, nurse and medical technician. The "Work-Related Strain Inventory (WRSI), Maslach Burnout In-
ventory (MBI) and the Work Satisfaction Questionnaire (WSQ) were used. As a result the Cronbach alpha co-
efficient of the WRSI was 0.75 with the item 15 and 0.78 without the item 15. As predicted the correlations of the 
WRSI with the subscales of MBI and WSQ were significant. This short and easily administered scale may be use-
full for appraising levels of work related strain among health professionals. 

Key words: Work-related strain inventory, health professionals, reability, validity 

GIRIŞ  

İş e bağ lı  gerginlik daha çok insanlarda yo ğun ve sü-
regen ili şkide olan mesleklerde görülmektedir (4) . 
Sağ lık alanında çal ış anlarda, i ş  yükü, hastan ın so-
rumluluğunu üstlenme, a ğı r ve ölümcül hastalara 
bakım verme, gerekti ğ inde hasta ve yak ınlarına duy-
gusal destek vermek zorunda kalma gibi nedenler 
iş le ilgili stres ve gerginliğe yol açmaktad ır (10,12). 

Bunlara ek olarak sağ lık hizmetindeki yetersizlikler, 
hizmetin ve personelin dengesiz da ğı lımı  da ça- 

lış anlarda dü ş  kırıldığı  ve gerginlik yaratmaktad ı r 
(1) . İş e bağ lı  gerginlik kiş ide depresyon, anksiyete, 
çaresizlik duyguları  gibi ruhsal, başağ rı sı , Icaslarda 
gerginlik, uykusuzluk gibi fizyolojik etkilere yol aç-
maktadır. 

Bunun yanısıra iş le ilgili gerginliğ in , iş te verimi ve 
üretimi dü şürme, iş  doyumunu azaltma, işe gecikme, 
özür uydurarak hiç gelmeme ya da i ş i tamamen b ı -
rakma, sonuçta da deneyimli personelin elde tu-
tulamamas ı  gibi kurumsal sonuçlar ı  da vard ır (14 ' 17) . 

* Kocaeli ÜTF Psikiyatri Anabilim Dal ı , **ÇÜTF Biyoistatistik Anabilim Dalt, *** ASKF, **** ÇÜTF Psikiyatri Anabilim. Dalt 
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İş e bağ lı  tükenme ve duyars ızlaşmayı  değerlendirir-
ken Maslach Tükenmi ş lik Ölçeğ i yaygın olarak kul-
lanılmaktad ır. Ülkemizdeki çal ış malarda da genel-
likle Maslach Tükenmi ş lik Ölçeğ i kullanılmış , bu 
çalış malarda tükenmeyi belirleyen değ iş ik etkenler 
ortaya konmuş tur (35) . Ancak sağ lık alan ında ça-
lış anlarda işe bağ lı  gerginliğ i ölçmek amac ıyla ge-
çerlik ve güvenirliğ i sınanmış  bir ölçek bulunma-
maktad ır. İş e bağ lı  gerginliğ i ölçmek için geli ş ti-
rilecek geçerli ve güvenilir bir ölçe ğ in, sağ lık ala-
n ında değ iş ik birimlerde ve düzeylerde çal ış an de-
ğ iş ik meslek gruplar ı  arasındaki aynlıklan ve ben-
zerlikleri ortaya ç ıkarmada ve işe bağ lı  gerginliğ e 
yol açan etkenleri belirlemede yararl ı  olacağı  dü-
şünülmüş tür (14) . 

Bu araş tırmada, önceki çal ış mada yaln ızca hem ş ire 
örnekleminde geçerlik ve güvenirli ğ i araş tırılmış  
olan (1) . İBGÖ'nin sağ lık alan ında diğer çaliş anlarda 
da geçerlik ve güvenirli ğ i araş tınlmış tır. Bu amaçla 
ölçek sağ lık alanında değ iş ik düzeylerde ve birim-
lerde çal ış an 397 kiş iye verilmiş , ölçeğ in norm ça-
lış ması  yapı lmamış tır. Ölçeğ in daha önceden Türk-
çe'ye çeviri çal ış ması  yap ı ldığı  için (1) , bu çalış mada 
da ayn ı  ş ekliyle uygulanmış tır. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Örneklem 

Araş tırmaya Kocaeli Üniversitesi T ıp Fakültesi, 
Devlet ve Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri ile 
merkeze bağ lı  sağ lık ocaklannda ya da serbest ola-
rak çalış an eczac ı , diş  hekimi, öğ retim üyesi hekim, 
uzman heldm, pratisyen hekim, asistan hekim, hem-
ş ire, ebe, sağ lık teknisyeni ve sağ lık memurları  ka-
tılmış tır. Ömeklem, yaş  sınırları  19-66, ortalamas ı  
32.1±8.6 olan 397 kiş iden oluşmaktadır. Günlük ça-
lış ma süreleri 4-12 saat aras ında değ işmekte olup, 
ortalama 9.0±2.1 saattir. Çal ış maya katılanlar 1-42 
yıl, ortalama 9.4±7.4 y ı ldır çalış maktadır. Örnekle-
min sosyodemografik özellikleri Tablo l'de, kat ılan 
meslek gruplar ı  Tablo 2'de görülmektedir. 

Kullanı lan ölçme araçlar ı  

I. Sosyodemografık veri toplama forma: Tarafımız- 
dan haz ırlanan, örneklemle ilgili sosyodemografık 
ve mesleksel özellikleri belirlemeye yönelik bu 

Tablo 1. Örneklemin sosyodemografik özellikleri 

Cinsiyet 

o 

Erkek 169 42.6 
Kad ın 228 57.4 

Medeni durum 
Evli 264 66.5 
Bekar 133 33.5 

Nöbet 
tutuyor 204 51.4 
tutmuyor 193 48.6 

Yaşamsal zor 
iş  72 18.1 
Diğer 325 81.9 

Ş imdiki tercihi 
Yine ayn ı  meslek 123 31.0 
Başka bir meslek 274 69.0 

Mesleğ inden beklentisi 
Olumlu 198 49.9 
Koşulların değ işmesi 108 27..2 
Olumsuz 91 22.9 

Sigara 
İçmiyor 225 56.7 
Içiyor 172 43.3 

Alkol 
İçmiyor 242 61.0 
Içiyor 155 39.0 

Tablo 2. Örneklemin meslek gruplar ı na göre da ğı l ı m ı  

Öğ retim görevlisi hekim 36 9.1 
Uzman hekim 45 11.3 
Pratisyen hekim 40 10.1 
Asistan hekim 48 12.1 
Diş  hekimi 36 9.1 
Eczacı  41 10.3 
Hemş ire 66 16.6 
Ebe 37 9.3 
Sağ lik teknisyeni 35 8.8 
Sağ lik memuru 13 3.3 

Toplam 397 100.0 

anket formunu çal ış maya katılanların kendileri dol-
durmuş tur. 

2. İBGÖ: Sağ lık alanında çaliş anlarda i şe bağ lı  ger-
ginlik ve stresi belirlemek amac ıyla geliş tirilmiş , 18 
madde içeren 4'lü likert tipi bir özbildirim ölçe ğ idir. 
Maddeler "tamam ıyla bana uygun", "büyük ölçüde 
bana uygun", kısmen bana uygun" ve "bana hiç 
uygun değ il" biçiminde ve 4-1 puan aras ında de-
ğerlendirilmektedir. 2,4,8,9,11 ve 15. maddeler ter-
sine puanlanmaktad ır. Alınabilecek en dü şük puan 
18, en yüksek puan 72'dir. Özgün çal ış mada aile he-
kimleri, henış ireler, ilkyard ım kliniğ inde çalış an tek- 
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nisyenler, ilkyard ım kliniğ i asistanlanna uygulan-
mış , güvenirlik katsay ısı  0.85 ile 0.90 aras ında bu-
lunmuş tur. MTÖ ve ZDÖ ile ilişkiler beklenen 
yönde ve anlaml ı  çıkmış tır. Ayrıca ölçek iş  doyumu 
ve rol belirsizliğ i ile ilişkili bulunmuş tur (14) . 

Ölçek daha önceden Türkçe'ye çev ırilerek bir hem-
ş ire örneklemine uygulanm ış , test-tekrar test güve-
nirliğ i 0.61 bulunmuş tur (1). Bu çalış mada 15. mad 
denin Cronbach alfa güvenirlik katsay ısını  oldukça 
dü ş ürdüğü belirlenmiş ; 15. madde dahil Cronbach 
alfa güvenirlik katsay ısı  0.63 ve 0.75, 15. madde öl-
çekten ç ıkarı ldıktan sonra 0.68 ve 0.78 olarak bu-
lunmuş tur (1) . Ölçek makalenin sonunda "ek" olarak 
verilmiş tir. 

3. MTÖ: Bireyin mesleksel "kiş isel baş arı ", "duygu-
sal tükenme" ve "duyars ıı laşma" düzeyini belirle-
meye yönelik geli ş tirilmiş tir. 22 maddeden olu şan 
ölçeğ in Türkçe'ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik 
çalış ması  Ergin tarafından yapılmış tır (5) . Uyarlama 
çalış masında özgün formdaki 7 basamald ı  yanıt se-
çenekleri .5 başamağa indirilmiş tir, Ölçeğ in test-
tekrar test güvenirlik katsay ı lan "duygusal tükenme" 
(DT) için 0.83, 'cluyarsalaşma" (D) için 0.72, "kiş i-
sel baş arı" (KB) için 0.67 olarak bulunmu ş tur. Cron-
bach alfa içtutarld ık katsayı sı  ise DT için 0.83, D 
için 0.65, KB için 0.72 olarak belirlenmi ş tir (5) . Öl-
çeğ in Türkiye'ye ilişkin norm çal ış mas ı  da yap ı l-
mış tır (6) . 

4. İDÖ: Bireylerin iş lerinden ald ıktan doyumun dü-
zeyini belirlemek amac ıyla Hackman ve Oldham ta-
rafından geli ş tirilmiş , yarım bırakı lmış , olumlu ifa-
delerden olu şan, 5 seçenekli 14 maddelik bir 
özbildirim ölçeğ idir (9) P" 	 nma 
ve güvenirlik çal ış mas ı  Güler tarafından yapılmış , 
test-tekrar test güvenirli ğ i 0.76, iki yarım güvenirliğ i 
0.80, iç tutarl ılık katsay ı s ı  0.92 olarak bulunmuş tur 
(8) .  

BULGULAR 

İBGÖ, MTÖ ve İDÖ'nin puan s ın ı rlar ı  ve ortala-
malan Tablo 3'de görülmektedir. Çal ış maya kat ılan 
sağ l ık meslek gruplar ının İBGÖ puan ortalamalan 
ise Tablo 4'de yer almaktad ır. Pearson korelasyon 
analizine göre İBGÖ puanlannın yaş la (r:-0.18 
p<0.01) ve çal ış ma y ı lıyla (r:0.15, p<0.01) negatif 

Tablo 3. Ölçek puanlar ı n ın sınırları  ve ortalamalar ı  

Ölçek Minimum Maksimum Ortalama 

İ BGÖ 22 68 39.5±7.5 
MTÖ-DT 0 36 14.6±6.6 
MTÖ-D 0 16 4.8±3.2 
MTÖ-KB 9 30 21.5±3.9 
İDÖ 17 64 39.8±10.2 

Tablo 4. Meslek gruplar ına göre İ BGÖ puan ortalamalar ı  

Meslek İBGÖ Meslek İ BGÖ 

Öğretim görevlisi 39.7±7.7 Eczac ı  - 37.9±6.5 
Uzman hekim 37.8±7.1 Hem ş ire 41.3±7.0 
Pratisyen hekim 43.3±8.1 Sağ l ık teknisyeni 39.5±8.5 
Asistan hekim 39.9±8.1 Ebe 40.8±6.9 
Diş  hekimi 34.2±5.8 Sağ lık memuru 37.6±3.3 

Tablo 5. Sosyodemografik ve mesleksel verilere göre İ BGÖ 
puanları  

İ BGÖ 

Erkek 37.7±7.5 t:1.8 
Kadın 40.0±7.5 p>0.05 
Evli 39.1±7.5 t:1.5 
Bekar 40.2±7.5 p>0.05 
Nöbet tutuyor 38.0±7.2 t:3.9 
Nöbet tutmuyor 40.9±7.6 p<0.001 
Yaşamsal zor olarak "iş i" bildiren 43.3±7.3 t:4.7 
Yaşamsal olarak "diğer" sorunları  bildiren 38.8±7.3 p<0.001 
Ş imdiki tercihi "ayn ı  meslek" 	' 36.5±6.9 t:5.5 
Ş imdiki tercihi "ba şka meslek" 40.8±7.4 p<0.001 

sd: 395 

korelasyon gösterdi ğ i, yaş  ve çalış ma y ılı  azald ıkça 
İBGÖ puanlann ın yükseldiğ i bulunmuş tur. Cin-
siyete ve medeni duruma göre İBGÖ puanlar ı  is-
tatistiksel olarak anlaml ı  farklı lık göstermemektedir 
(Tablo 5). 

Nöbet tutan ve kendisine en zor gelen ya şamsal ola-
yın "iş " oldüğunu belirten sağ lık çalış anlar ını n 
İBGÖ puanları  daha yüksek bulunmu ş tur (Tablo 5). 
Ş imdi liseyi bitirmiş  olsa yine ş imdiki mesleğ ini se-
çeceğ ini bildirenlerde İBGÖ puanları  daha dü şüktür 
(Tablo 5). Varyans analizi ile mesle'ğ iyle ilgili olum-
lu beklentileri olanlar ın İBGÖ puanlar ı  daha düşük 
bulimmu ş tur (Tablo 6). Alkol ve sigara kullan ımı  ile 
İBGÖ puanları  arasında ise ilişki bulunmam ış tı r. 

Güvenirlik çak ınası : İBGÖ'nin iç tutarl ı lığı nın in- 
celenmesinde, maddeler için madde b ırakma ko- 
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Tablo 6. Meslekten beklenti ile İBGÖ puanlar ı  aras ı ndaki ilişki 

Meslekten beklenti İ BGÖ 

Olumlu 35.7±6.1 
Koşullar ı n değ işmesi 41.0±5.7 
Olumsuz 45.8±7.4 

F:84.0 p<0.001 sd:2 

Tablo 7. 1113Göinin madde b ı rakma korelasyon katsay ılan ve 
Cronbach alfa katsay ısı  

Madde 

0.74 
2 0.74 
3 0.73 
4 0.75 
5 0.74 
6 0.72 
7 0.75 
8 0.75 
9 0.74 
10 0.75 
11 0.74 
12 0.74 
13 0.72 
14 0.74 
15 0.78 
16 0.74 
17 0.73 
18 0.75 

Alfa 0.75 

relasyon katsay ılan, ölçek için Cronbach affa kat-
sayı sı  hesaplanm ış tır (Tablo 7). Cronbach alfa kat-
sayı sı  15. madde dahil 0.75, 15. madde ölçekten ç ı-
karıldı 'ğı nda 0.78 olarak bulunmu ş tur. Güvenirlik 
katsay ısı  bir kez de iki-yarım test (split-half) tekni ğ i 
ile hesaplanm ış tır. Ölçeğ in tek ve çift say ılı  mad-
delerinden olu şmuş  iki yarım test güvenirliğ i r: 0.75 
(p<0.001) olarak bulunmu ş tur. 

Geçerlik çal ış mas ı : İBGÖ'nin geçerlik çalış ması  
için benzer ölçek geçerli ğ i araş tmlmış tır. Bu amaçla 
İBGÖ'nin kavramsal olarak örtü şme gösterdiğ i dü-
şünülen MTÖ ve İDÖ kullan ılmış tır. İBGÖ puanlar ı  
ile MTÖ'nin KB alt ölçeğ i ve İDÖ pukılan aras ında 
p<0.001 düzeyinde anlaml ı  negatif korelasyon (r:- 
0.44, r:-0.62) belirlenmi ş tir. Ölçek MTÖ'nin DT ve 
D alt ölçekleriyle ise p<0.001 düzeyinde anlaml ı  po-
zitif korelasyon (r:0.62, r:0.46) göstermektedir. Bu 
beklenen doğ rultuda ve yüksek korelasyonlar ge-
çerlik açısından uygun sınırlar içinde değerlendiri-
lebilir. 

TARTİŞ MA 

Bu çalış manın sonuçları  değ erlendirildiğ inde, İBGÖ' 
nin iş le ilgili stres düzeyini belirlemede geçerli ve 
güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir. Çalış mada 
Cronbach alfa katsay ı sı , 15. madde ölçekten ç ıkanl-
dığı nda 0.78 olarak bulunmu ş tur. Bu değ er özgün öl-
çekte elde edilen 0.85-0.90 de ğerlerinden dü şük olsa 
da kabul edilebilir düzeydedir. Hem ş ire örneklemiy-
le yaptığı mız çalış mada da 15. madde ölçekten ç ı -
karıldı 'ğı nda güvenirlik katsay ısının yükseldiğ i gö-
rülmüş tür (1). 

Bu çalış mada Cronbach alfa katsay ı sı  ilk uygulama-
da, 15. madde dahil 0.63, ikinci uygulamada 0.78 
olarak bulunmu ş tur (1) . Her iki çalış manın sonuçlar ı  
da 15. maddenin madde-test korelasyonlann ı  ol-
dukça düşürdüğünü göstermektedir. Bu nedenle bun-
dan sonraki çalış malarda bu maddenin ölçekten ç ı -
karılmasmın uygun olacağı  ve güvenirliğ i artıracağı  
düşünülmektedir. 

İBGÖ puanlar ı  beklenen doğ rultuda, MTÖ'nin DT 
ve D alt ölçekleriyle pozitif, KB alt ölçe ğ i ve İDÖ 
ile negatif korelasyon göstermektedir. Bu bulgular, 
işe bağ lı  gerginlik ile tükenme, duyars ızlaşma, ki-
şisel başarı  ve iş  doyumunda düşme duygularının 
sıklıkla birarada ya ş andığı nı  ortaya koymaktad ır. 

Sosyodemografık değ işkenlerle analizlere bak ı ldı -
ğı nda, İBGÖ puanlarının cinsiyet ve medeni duruma 
göre istatistiksel olarak anlaml ı  farkl ılık gösterme-
diğ i belirlenmiş tir. Kaynaklara bak ı ldığı nda ise iş le 
ilgili gerginlik ve stres aç ısından kadın ve bekar ol-
manın risk etkeni oldu ğu belirtilmektedir 530). Yaş la 
ve çalış ma yıhyla işe bağ lı  gerginlik aras ında ise an-
lamlı  ilişki bulunmaktadır. Yaş  ve çalış ma y ı lı  art-
tıkça işe bağ lı  gerginlik azalmaktad ır. Bu sonuç ko-
nuyla ilgili diğer çal ış malarla uygunluk göstermekte 
ve daha genç ve meslekte daha yeni olanlar ın de-
neyimsizliği ve stresli durumlarla ba ş aç ıkma yol-
larının daha az geli şmiş  olması  ile aç ıldanmaktadır 
(6,7) 

Nöbet tutan grupta İBGÖ puanlar ı  daha yüksektir. 
Nöbet ve dönüşümlü (vardiya) çal ış manın meslekte 
stres etkenlerinden oldu ğu kaynaklarda yer almak-
tadır  (2,11). Nöbette, kiş i diğer meslekta ş larından 
ayrı , tek başı na kalmakta ve hastan ın tüm sorumlu- 
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Ek: İş e bağ l ı  gerginlik ölçeğ i 

1. Iş im aile yaş am ım' olumsuz yönde etkiler. 
2. İş e ilk girdiğ imdeki beklentilerini gerçekle ş iyor. 
3. İş imde eskisine göre daha gerginim. 
4. iş ime hala eskisi gibi katkıda bulunmaktay ım. 
5. İş  yerimde fırsat buldukça başkalanndan uzaldaşmak içiıi 

odama kapanınm.  
6. İş imde hakettiğ im takdiri görmediğ imi dü şünüyorum. 
7. iş im gereğ i karşı laş tığı m kiş ilere tam olarak yard ımcı  ola-

madığı m zamanlar kendimi suçlu hissederim. 
8. İş  arkadaş larım kendine dü şen görevi yerine getirir. 
9. İş imde üretkenliğ im artmakta. 

10. İş imdeki sorumluluklanm ba ş langıçta beklediğ imden çok 
daha farklı . 

11. Mesleki alanda bilgi ve becerilerim geli şmekte. 
12. İş imle ilgili olaylar eve gitti ğ imde bile akl ımdan ç ıkmı yor. 
13. Iş  yerimde s ıklı kla kullanı ldığı m ı  hissederim. 
14. Son zamanlarda evdelcilerle tart ış malanm arttı . 
15. İş te nadiren hayal kuranm. 
16. Daha çok çal ış mama karşı n daha az iş  yapabiliyorum. 
17. Işe katkı da bulunabilmem için i ş  arkadaş lanm ve/veya 

amirlerimin gerekli desteğ i giderek azalmakta. 
18. İş e s ıkl ıkla geç giderim. 

luğunu tek başı na üstlenmektedir. Bir çal ış mada 
hem ş ireler nöbetteyken kendilerini daha yaln ız ve 
çaresiz duyumsad ıklannı  bildirmiş lerdir (2) . Bu yal-
n ı zlık ve çaresizlik duygular ı  da yoğun strese yol aç-
maktad ır (2) . Benzer biçimde yaşamlanndald en zor 
olay ı  "iş " olarak bildiren sağ lık çalış anlannda İBGÖ 
puanları  daha yüksek bulunmu ş tur. Iş le ilgili hu-
zursuzluk, gerginlik ve stres yaşayan bu kiş ilerin 
İBGÖ puanlarının daha yüksek olmas ı  beklenebile-
cek bir bulgudur. 

Gelecekten beklentilere bak ı ldığı nda, mesleğ iyle il 
gili olumsuz beklentileri olanlar ın İBGÖ puanlann ın 
daha yüksek oldu ğu görülmektedir. Bu ki ş iler mes-
leklerinden umutsuz olup meslek de ğ iş tirmeyi dü-
şündüklerini belirtmektedirler. Bu bulgu, meslekte 
ilgili gerginlik ve stres duygular ı nın mesleğ i ta-
mamen b ırakmaya değ in gidebileceğ i biçiminde yo-
rumlanabilir. 

Bu çalış mada en yüksek İBGÖ puanlannı  pratisyen 
hekimlerin aldığı  belirlenmi ş tir. Bunu hem ş ireler iz-
lemektedir. Benzer bulgular yurtiçi ve yurtd ışı  ça-
lış malarda da elde edilmiş , genelde en yüksek stres 
ve tükenme belirtilerini pratisyen hekim ve hem-
ş irelerin gösterdiğ i bildirilmiş tir (6 ' 1335' 16) . Pra-
tisyen hekimlerin, meslekte beklentilerini gerçekle ş - 

tiremedikleri, mesleksel rollerinde belirsizlik ve ça- • 
tış malar yaş adıkları , mesleksel çabalarına geri-
bildirim alamadıklan ve örgütsel yap ı larımarun dü-
zensizliklerinden daha çok etkilendilderi bildiril-
mektedir (15) . 

Sonuç olarak, İBGÖ iş le ilgili gerginliğ i ölçmede 
kısa ve kolay uygulanabilen bir ölçektir. Bundan 
sonraki aş amada daha geni ş  bir önıeldemle nonn ça, 
lış ması  yapılabilir. Ayrıca uyku süresi, çalışı lan 
bölüm ve kurum gibi i şe bağ lı  gerginliğ i etkileye-
bilecek diğ er değ işkenlerle ili şkilere bakılabilir. 
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