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Acil Tıp Uzmanlık Öğrencilerinde Şiddete Maruziyet ve Takdir Edilme ile İş
Doyumu ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkl

Cüneyt Ayrık1, İbrahim Tokerl, Ataman Köse', Seyran Bozkurt1, İbrahim Çevik1, Didem Ovla2
lMersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aci| Tıp A.D, Mersin
zMersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabi|im Dalı A.D, Mersin

Giriş-Amaç: Tükenmişlik ve iş doyumunı,ı etkileyen bireysel, sosyal ve meslek iie ilgili birçok faktör
tespit edilmiştir. Bunun yanında acil serviste çalışan sağlıkçıların en çok karşılaştıkları şiddet,
yıldırma ve takdir edilmeme sorunlar da etkiieyebilir. Bu çalışmadaki amaç acil tıp uzmanlık
öğrenci|erinde şiddete maruziyet ve takdir edilme ile iş doyurnu ve tükenmişlik arasındaki ilişkiyi
araştırmaktır.
Gereç-Yöntem: Çalışmamızda 167 acil tıp uzmanlık öğrencisinde duygusal tükenme (DT),
duyarsızlaşma (DYS), kişisel başarı (KB) ve İş Doyumu Ölçeğl (İOÖ) puanları ile şiddet ve takdir
edilme arasındaki ilişki değer|endirildi.
Bulgular: Şiddete maruz kalma düzeylerine göre gruplar arasında İOÖ, Ol ve DYS puanları
bakımından istatistiksel anlamlı farklı]ık vardı (p<0,05). Bu farklılık her gün diyenler ile haftada bir,
ayda bir diyenler arasındadır. Tehdide maruz kalma düzey|erine göre gruplar arasında İDÖ puanları
bakımından istatistiksel anlam[ı farklılık vardır (p<0,05). Yıldırmaya (mobbing) maruz kalma
durum|arına göre İDÖ, DT, DYS ve KB puanları bakımından istatistikse| anlamlı farklılık vardı
(p<0,05). Yıidırmaya maruz kalanların kaImayanlara göre ortalama «B ve İDÖ puanı daha düşük,
DT ve DYS puanları daha yüksekti. Hasta ve yakınları ve amir ve çalışma arkadaşları tarafından
takdir edilme durumlarına göre İDÖ, DT, DYS ve KB puanları bakımından istatistiksel anlamlı
farklılık vardı (p< 0,05).
Tartüşma ve Sonuç: Uzmanlık öğrencilerinin takdir edilmesinin teşvik ediImesi, acil serviste ve
hekimlere yönelik şiddet olaylarını engelleyecek ön]emlerin alınması, yıldırmanın (mobbing)
engellenmesi tükenmişliği azaltılmasını ve iş doyumunun artırılmasını sağlayabilecek önemli
fa ktörl erd i r.
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Maruz kalma düzeyine göre tükenmişliğin alt boyutları ve iş doyumu puanlarrnrn p
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