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ÖZET
Bu çalışmada amaç sağlık alanında çahşanlarda işe bağlı gerginlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirli ğini araştırmaktır. Örneklem eczac ı, diş hekimi, hekim, hem şire, ebe ve sağlık teknisyenlerinden olu şan 397 kişiyi içermektedir. Çalışmada İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği (İBGÖ), Maslach Tükenmi şlik Ölçe ği (MTÖ) ve İş Doyumu
(İDÖ) kullan ılmıştır. Sonuçta İBGÖ'nin Cronbach alfa katsayısı 15. madde dahil 0.75, 15. madde ölçekten
çıkarıldığında 0.78 olarak bulunmuştur. Beklendi ği gibi ölçeğin MTÖ'nin alt ölçekleri ve İDÖ ile korelasyonları
anlamlıdır. Bu k ısa ve kolay uygulanabilen ölçeğin sağlık alanında çalışanlarda işle ilgili gerginliği değerlendirmede kullanılabileceği düşünülmektedir.
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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 Inventory (MBI) and the Work Satisfaction Questionnaire (WSQ) were used. As a result the Cronbach alpha coefficient 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 usefull for appraising levels of work related strain among health professionals.
Key words: Work-related strain inventory, health professionals, reability, validity

GIRIŞ

İşe bağlı gerginlik daha çok insanlarda yo ğun ve süregen ilişkide olan mesleklerde görülmektedir (4) .
Sağlık alanında çalışanlarda, i ş yükü, hastan ın sorumluluğunu üstlenme, ağır ve ölümcül hastalara
bakım verme, gerekti ğinde hasta ve yakınlarına duygusal destek vermek zorunda kalma gibi nedenler
işle ilgili stres ve gerginliğe yol açmaktad ır (10,12).
Bunlara ek olarak sağlık hizmetindeki yetersizlikler,
hizmetin ve personelin dengesiz da ğılımı da ça* Kocaeli
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lışanlarda düş kırıldığı ve gerginlik yaratmaktad ır
(1) . İşe bağlı gerginlik kişide depresyon, anksiyete,
çaresizlik duyguları gibi ruhsal, başağrısı, Icaslarda
gerginlik, uykusuzluk gibi fizyolojik etkilere yol açmaktadır.
Bunun yanısıra işle ilgili gerginliğin işte verimi ve
üretimi düşürme, iş doyumunu azaltma, işe gecikme,
özür uydurarak hiç gelmeme ya da işi tamamen bırakma, sonuçta da deneyimli personelin elde tutulamaması gibi kurumsal sonuçlar ı da vardır (14 ' 17).
,

ÜTF Psikiyatri Anabilim Dalı, **ÇÜTF Biyoistatistik Anabilim Dalt, *** ASKF, **** ÇÜTF Psikiyatri Anabilim. Dalt
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İşe bağlı tükenme ve duyars ızlaşmayı değerlendirirken Maslach Tükenmişlik Ölçeği yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizdeki çalışmalarda da genellikle Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmış, bu
çalışmalarda tükenmeyi belirleyen değişik etkenler
ortaya konmuştur (35) . Ancak sağlık alanında çalışanlarda işe bağlı gerginliği ölçmek amacıyla geçerlik ve güvenirliği sınanmış bir ölçek bulunmamaktadır. İşe bağlı gerginliği ölçmek için geli ştirilecek geçerli ve güvenilir bir ölçe ğin, sağlık alanında değişik birimlerde ve düzeylerde çal ışan değişik meslek grupları arasındaki aynlıklan ve benzerlikleri ortaya ç ıkarmada ve işe bağlı gerginliğe
yol açan etkenleri belirlemede yararl ı olacağı düşünülmüştür (14) .

GEREÇ ve YÖNTEM
Örneklem

Tablo 1. Örneklemin sosyodemografik özellikleri

o

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Medeni durum
Evli
Bekar
Nöbet
tutuyor
tutmuyor
Yaşamsal zor

iş

Diğer
Şimdiki tercihi
Yine aynı meslek
Başka bir meslek
Mesleğinden beklentisi
Olumlu
Koşulların değişmesi
Olumsuz
Sigara
İçmiyor
Içiyor
Alkol
İçmiyor
Içiyor
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Bu araştırmada, önceki çalışmada yalnızca hemşire
örnekleminde geçerlik ve güvenirli ği araştırılmış
olan (1).İBGÖ'nin sağlık alanında diğer çalişanlarda
da geçerlik ve güvenirli ği araştınlmıştır. Bu amaçla
ölçek sağlık alanında değişik düzeylerde ve birimlerde çal ışan 397 kişiye verilmiş, ölçeğin norm çalışması yapılmamıştır. Ölçeğin daha önceden Türkçe'ye çeviri çalışması yapıldığı için (1), bu çalışmada
da aynı şekliyle uygulanmıştır.

Aslan, Alparslan, Aslan, Kesepara, Ünal

Araştırmaya Kocaeli Üniversitesi T ıp Fakültesi,
Devlet ve Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri ile
merkeze bağlı sağlık ocaklannda ya da serbest olarak çalışan eczacı, diş hekimi, öğretim üyesi hekim,
uzman heldm, pratisyen hekim, asistan hekim, hemşire, ebe, sağlık teknisyeni ve sağlık memurları katılmıştır. Ömeklem, yaş sınırları 19-66, ortalamas ı
32.1±8.6 olan 397 kişiden oluşmaktadır. Günlük çalışma süreleri 4-12 saat aras ında değişmekte olup,
ortalama 9.0±2.1 saattir. Çal ışmaya katılanlar 1-42
yıl, ortalama 9.4±7.4 y ıldır çalışmaktadır. Örneklemin sosyodemografik özellikleri Tablo l'de, kat ılan
meslek grupları Tablo 2'de görülmektedir.
Kullanılan ölçme araçları
I. Sosyodemografık veri toplama forma: Tarafımızdan hazırlanan, örneklemle ilgili sosyodemografık
ve mesleksel özellikleri belirlemeye yönelik bu

169
228

42.6
57.4

264
133

66.5
33.5

204
193

51.4
48.6

72
325

18.1
81.9

123
274

31.0
69.0

198
108
91

49.9
27..2
22.9

225
172

56.7
43.3

242
155

61.0
39.0

Tablo 2. Örneklemin meslek gruplar ına göre dağılımı

Öğretim görevlisi hekim
Uzman hekim
Pratisyen hekim
Asistan hekim
Diş hekimi
Eczacı
Hemşire
Ebe
Sağlik teknisyeni
Sağlik memuru

36
45
40
48
36
41
66
37
35
13

9.1
11.3
10.1
12.1
9.1
10.3
16.6
9.3
8.8
3.3

Toplam

397

100.0

anket formunu çalışmaya katılanların kendileri doldurmuştur.
2. İBGÖ: Sağlık alanında çalişanlarda işe bağlı gerginlik ve stresi belirlemek amac ıyla geliştirilmiş, 18
madde içeren 4'lü likert tipi bir özbildirim ölçe ğidir.
Maddeler "tamamıyla bana uygun", "büyük ölçüde
bana uygun", kısmen bana uygun" ve "bana hiç
uygun değil" biçiminde ve 4-1 puan arasında değerlendirilmektedir. 2,4,8,9,11 ve 15. maddeler tersine puanlanmaktad ır. Alınabilecek en dü şük puan
18, en yüksek puan 72'dir. Özgün çalışmada aile hekimleri, henışireler, ilkyardım kliniğinde çalışan tek-
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nisyenler, ilkyardım kliniği asistanlanna uygulanmış, güvenirlik katsayısı 0.85 ile 0.90 arasında bulunmuştur. MTÖ ve ZDÖ ile ilişkiler beklenen
yönde ve anlamlı çıkmıştır. Ayrıca ölçek iş doyumu
ve rol belirsizliği ile ilişkili bulunmuştur (14) .
Ölçek daha önceden Türkçe'ye çev ırilerek bir hemşire örneklemine uygulanm ış, test-tekrar test güvenirliği 0.61 bulunmuştur (1). Bu çalışmada 15. mad
denin Cronbach alfa güvenirlik katsay ısını oldukça
düşürdüğü belirlenmiş; 15. madde dahil Cronbach
alfa güvenirlik katsayısı 0.63 ve 0.75, 15. madde ölçekten çıkarıldıktan sonra 0.68 ve 0.78 olarak bulunmuştur (1). Ölçek makalenin sonunda "ek" olarak
verilmiştir.

Tablo 3. Ölçek puanlarının sınırları ve ortalamaları

Ölçek

Minimum

Maksimum

Ortalama

22
0
0
9
17

68
36
16
30
64

39.5±7.5
14.6±6.6
4.8±3.2
21.5±3.9
39.8±10.2

İBGÖ
MTÖ-DT
MTÖ-D
MTÖ-KB
İDÖ

Tablo 4. Meslek gruplarına göre İBGÖ puan ortalamalar ı
Meslek
Öğretim görevlisi
Uzman hekim
Pratisyen hekim
Asistan hekim
Diş hekimi

İBGÖ
39.7±7.7
37.8±7.1
43.3±8.1
39.9±8.1
34.2±5.8

Meslek

İBGÖ

Eczacı Hemşire
Sağlık teknisyeni
Ebe
Sağlık memuru

37.9±6.5
41.3±7.0
39.5±8.5
40.8±6.9
37.6±3.3

3. MTÖ: Bireyin mesleksel "kişisel başarı", "duyguTablo 5. Sosyodemografik ve mesleksel verilere göre İBGÖ
puanları
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sal tükenme" ve "duyarsıılaşma" düzeyini belirlemeye yönelik geli ştirilmiştir. 22 maddeden oluşan
ölçeğin Türkçe'ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik
çalışması Ergin tarafından yapılmıştır (5) . Uyarlama
çalışmasında özgün formdaki 7 basamald ı yanıt seçenekleri .5 başamağa indirilmiştir, Ölçeğin testtekrar test güvenirlik katsay ılan "duygusal tükenme"
(DT) için 0.83, 'cluyarsalaşma" (D) için 0.72, "kişisel başarı" (KB) için 0.67 olarak bulunmu ştur. Cronbach alfa içtutarld ık katsayısı ise DT için 0.83, D
için 0.65, KB için 0.72 olarak belirlenmiştir (5) . Ölçeğin Türkiye'ye ilişkin norm çalışması da yapılmıştır (6) .
4. İDÖ: Bireylerin işlerinden aldıktan doyumun dü-

zeyini belirlemek amac ıyla Hackman ve Oldham tarafından geliştirilmiş, yarım bırakılmış, olumlu ifadelerden oluşan, 5 seçenekli 14 maddelik bir
nma
özbildirim ölçeğidir (9) P"
ve güvenirlik çalışması Güler tarafından yapılmış,
test-tekrar test güvenirli ği 0.76, iki yarım güvenirliği
0.80, iç tutarlılık katsayısı 0.92 olarak bulunmuştur
(8) .

BULGULAR
İBGÖ, MTÖ ve İDÖ'nin puan s ınırları ve ortalamalan Tablo 3'de görülmektedir. Çal ışmaya katılan
sağlık meslek gruplarının İBGÖ puan ortalamalan
ise Tablo 4'de yer almaktadır. Pearson korelasyon
analizine göre İBGÖ puanlannın yaşla (r:-0.18
p<0.01) ve çalışma yılıyla (r:0.15, p<0.01) negatif
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Erkek
Kadın
Evli

Bekar
Nöbet tutuyor
Nöbet tutmuyor
Yaşamsal zor olarak "işi" bildiren
Yaşamsal olarak "diğer" sorunları bildiren
Şimdiki tercihi "ayn ı meslek" '
Şimdiki tercihi "başka meslek"

İBGÖ
37.7±7.5
40.0±7.5
39.1±7.5
40.2±7.5
38.0±7.2
40.9±7.6
43.3±7.3
38.8±7.3
36.5±6.9
40.8±7.4

t:1.8
p>0.05
t:1.5
p>0.05
t:3.9
p<0.001
t:4.7
p<0.001
t:5.5
p<0.001

sd: 395

korelasyon gösterdi ği, yaş ve çalışma yılı azaldıkça
İBGÖ puanlannın yükseldiği bulunmuştur. Cinsiyete ve medeni duruma göre İBGÖ puanları istatistiksel olarak anlaml ı farklılık göstermemektedir
(Tablo 5).
Nöbet tutan ve kendisine en zor gelen yaşamsal olayın "iş" oldüğunu belirten sağlık çalışanlarının
İBGÖ puanları daha yüksek bulunmu ştur (Tablo 5).
Şimdi liseyi bitirmiş olsa yine şimdiki mesleğini seçeceğini bildirenlerde İBGÖ puanları daha düşüktür
(Tablo 5). Varyans analizi ile mesle'ğiyle ilgili olumlu beklentileri olanların İBGÖ puanları daha düşük
bulimmuştur (Tablo 6). Alkol ve sigara kullan ımı ile
İBGÖ puanları arasında ise ilişki bulunmamıştır.
Güvenirlik çak ınası: İBGÖ'nin iç tutarl ılığının incelenmesinde, maddeler için madde b ırakma ko-
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Tablo 6. Meslekten beklenti ile İBGÖ puanları arasındaki ilişki

TARTİŞMA

Meslekten beklenti

İBGÖ

Olumlu
Koşulların değişmesi
Olumsuz

35.7±6.1
41.0±5.7
45.8±7.4

Bu çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde, İBGÖ'
nin işle ilgili stres düzeyini belirlemede geçerli ve
güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir. Çalışmada
Cronbach alfa katsay ısı, 15. madde ölçekten çıkanldığında 0.78 olarak bulunmu ştur. Bu değer özgün ölçekte elde edilen 0.85-0.90 de ğerlerinden dü şük olsa
da kabul edilebilir düzeydedir. Hem şire örneklemiyle yaptığımız çalışmada da 15. madde ölçekten ç ıkarıldı'ğında güvenirlik katsayısının yükseldiği görülmüştür (1).

F:84.0 p<0.001 sd:2

Tablo 7. 1113Göinin madde bırakma korelasyon katsay ılan ve
Cronbach alfa katsayısı
Madde
0.74
0.74
0.73
0.75
0.74
0.72
0.75
0.75
0.74
0.75
0.74
0.74
0.72
0.74
0.78
0.74
0.73
0.75
0.75

Bu çalışmada Cronbach alfa katsay ısı ilk uygulamada, 15. madde dahil 0.63, ikinci uygulamada 0.78
olarak bulunmuştur (1). Her iki çalışmanın sonuçları
da 15. maddenin madde-test korelasyonlann ı oldukça düşürdüğünü göstermektedir. Bu nedenle bundan sonraki çalışmalarda bu maddenin ölçekten ç ıkarılmasmın uygun olacağı ve güvenirliği artıracağı
düşünülmektedir.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Alfa

relasyon katsayılan, ölçek için Cronbach affa katsayısı hesaplanmıştır (Tablo 7). Cronbach alfa katsayısı 15. madde dahil 0.75, 15. madde ölçekten ç ıkarıldı'ğında 0.78 olarak bulunmu ştur. Güvenirlik
katsayısı bir kez de iki-yarım test (split-half) tekni ği
ile hesaplanmıştır. Ölçeğin tek ve çift sayılı maddelerinden oluşmuş iki yarım test güvenirliği r: 0.75
(p<0.001) olarak bulunmuştur.
Geçerlik çal ışması: İBGÖ'nin geçerlik çalışması
için benzer ölçek geçerli ği araştmlmıştır. Bu amaçla
İBGÖ'nin kavramsal olarak örtüşme gösterdiği düşünülen MTÖ ve İDÖ kullanılmıştır. İBGÖ puanları
ile MTÖ'nin KB alt ölçeği ve İDÖ pukılan arasında
p<0.001 düzeyinde anlamlı negatif korelasyon (r:0.44, r:-0.62) belirlenmi ştir. Ölçek MTÖ'nin DT ve
D alt ölçekleriyle ise p<0.001 düzeyinde anlaml ı pozitif korelasyon (r:0.62, r:0.46) göstermektedir. Bu
beklenen doğrultuda ve yüksek korelasyonlar geçerlik açısından uygun sınırlar içinde değerlendirilebilir.

İBGÖ puanları beklenen doğrultuda, MTÖ'nin DT
ve D alt ölçekleriyle pozitif, KB alt ölçe ği ve İDÖ
ile negatif korelasyon göstermektedir. Bu bulgular,
işe bağlı gerginlik ile tükenme, duyars ızlaşma, kişisel başarı ve iş doyumunda düşme duygularının
sıklıkla birarada yaşandığını ortaya koymaktad ır.

Sosyodemografık değişkenlerle analizlere bak ıldığında, İBGÖ puanlarının cinsiyet ve medeni duruma
göre istatistiksel olarak anlaml ı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Kaynaklara bakıldığında ise işle
ilgili gerginlik ve stres aç ısından kadın ve bekar olmanın risk etkeni oldu ğu belirtilmektedir 530). Yaşla
ve çalışma yıhyla işe bağlı gerginlik arasında ise anlamlı ilişki bulunmaktadır. Yaş ve çalışma yılı arttıkça işe bağlı gerginlik azalmaktadır. Bu sonuç konuyla ilgili diğer çalışmalarla uygunluk göstermekte
ve daha genç ve meslekte daha yeni olanlar ın deneyimsizliği ve stresli durumlarla ba şaçıkma yollarının daha az gelişmiş olması ile açıldanmaktadır
(6,7)

Nöbet tutan grupta İBGÖ puanları daha yüksektir.
Nöbet ve dönüşümlü (vardiya) çalışmanın meslekte
stres etkenlerinden oldu ğu kaynaklarda yer almaktadır (2,11). Nöbette, kişi diğer meslektaşlarından
ayrı, tek başına kalmakta ve hastan ın tüm sorumlu-
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Ek: İşe bağlı gerginlik ölçeği
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Işim aile yaşamım' olumsuz yönde etkiler.
İşe ilk girdiğimdeki beklentilerini gerçekle şiyor.
İşimde eskisine göre daha gerginim.
işime hala eskisi gibi katkıda bulunmaktayım.
İş yerimde fırsat buldukça başkalanndan uzaldaşmak içiıi
odama kapanınm.
İşimde hakettiğim takdiri görmediğimi düşünüyorum.
işim gereği karşılaştığım kişilere tam olarak yard ımcı olamadığım zamanlar kendimi suçlu hissederim.
İş arkadaşlarım kendine düşen görevi yerine getirir.
İşimde üretkenli ğim artmakta.
İşimdeki sorumluluklanm başlangıçta beklediğimden çok
daha farklı.
Mesleki alanda bilgi ve becerilerim geli şmekte.
İşimle ilgili olaylar eve gitti ğimde bile aklımdan çıkmıyor.
Iş yerimde sıklıkla kullanıldığımı hissederim.
Son zamanlarda evdelcilerle tart ışmalanm arttı.
İşte nadiren hayal kuranm.
Daha çok çal ışmama karşın daha az iş yapabiliyorum.
Işe katkıda bulunabilmem için i ş arkadaşlanm ve/veya
amirlerimin gerekli deste ği giderek azalmakta.
İşe sıklıkla geç giderim.

tiremedikleri, mesleksel rollerinde belirsizlik ve ça- •
tışmalar yaşadıkları, mesleksel çabalarına geribildirim alamadıklan ve örgütsel yap ılarımarun düzensizliklerinden daha çok etkilendilderi bildirilmektedir (15) .
Sonuç olarak, İBGÖ işle ilgili gerginliği ölçmede
kısa ve kolay uygulanabilen bir ölçektir. Bundan
sonraki aşamada daha geniş bir önıeldemle nonn ça,
lışması yapılabilir. Ayrıca uyku süresi, çalışılan
bölüm ve kurum gibi i şe bağlı gerginliği etkileyebilecek diğer değişkenlerle ili şkilere bakılabilir.
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luğunu tek başına üstlenmektedir. Bir çal ışmada
hemşireler nöbetteyken kendilerini daha yaln ız ve
çaresiz duyumsadıklannı bildirmişlerdir (2) . Bu yalnızlık ve çaresizlik duyguları da yoğun strese yol açmaktadır (2) . Benzer biçimde yaşamlanndald en zor
olayı "iş " olarak bildiren sağlık çalışanlannda İBGÖ
puanları daha yüksek bulunmuştur. Işle ilgili huzursuzluk, gerginlik ve stres yaşayan bu kişilerin
İBGÖ puanlarının daha yüksek olmas ı beklenebilecek bir bulgudur.

Aslan, Alparslan, Aslan, Kesepara, Ünal

Gelecekten beklentilere bak ıldığında, mesleğiyle il
gili olumsuz beklentileri olanların İBGÖ puanlannın
daha yüksek oldu ğu görülmektedir. Bu ki şiler mesleklerinden umutsuz olup meslek de ğiştirmeyi düşündüklerini belirtmektedirler. Bu bulgu, meslekte
ilgili gerginlik ve stres duygular ının mesleği tamamen bırakmaya değin gidebileceği biçiminde yorumlanabilir.
Bu çalışmada en yüksek İBGÖ puanlannı pratisyen
hekimlerin aldığı belirlenmiştir. Bunu hem şireler izlemektedir. Benzer bulgular yurtiçi ve yurtd ışı çalışmalarda da elde edilmiş, genelde en yüksek stres
ve tükenme belirtilerini pratisyen hekim ve hemşirelerin gösterdiği bildirilmiştir (6 ' 1335' 16) . Pratisyen hekimlerin, meslekte beklentilerini gerçekle ş-

