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Acil Tıp Uzmanlık Öğrenciterinde İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeylerini
EtkiIeyen Faktörler
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Amaç: Çalışmamızda Türkiye genelindeki acil tıp uzmanlık öğrencilerinde tükenmiş|ik ve iş doyumu
düzeyleri ve bunları etki leyen fa ktörleri belirlemek amaçla nmıştı r.
Materyal-Metod: Çalışmamızda Acil Tıp Derneklerine kayıtlı elektronik posta adresi olan acil tıp
uzmanlık öğrencisine internet tabanlı anket sitesinde (www.surveymonkey.com) önceden
hazırlanmış o|an anket formu, elektronik posta yolu ile gönderildi. Maslach Tükenmişlik Ö|çeği;
olmak üzere üç alt boyutta değerlendirildi. Çalışmaya katılanların çeşitli sosyodemografik özellikleri
ile Maslach Tükenmişlik Ölçeği (UrÖ), duygusal tükenme (DT), duyarsızlaşma (DYS) ve kişisel
başarı (KB), İş Doyumu Ölçeği (İOÖ) puanları arasındaki i|işki değer|endirildi.
Bulgular: Sosyal etkin|iklere ayrılan haftalık saat ile iş doyumu arasında istatistiksel anlamlı
(p<0,05) pozitif yön|ü zayıf bir ilişki vardı (r:-0,268), Günde bakılan oıtalama hasta sayısı ile DT
arasında istatistiksel anlamlı (p<0,05) pozitif yönlü zayıf bir ilişki bu|undu (r=0,188). Yaş grupları
arasında DYS ve KB puanları bakımından istatistiksel anlamlı farklılık vardı (p<0,05). MesleKe
geçirilen yıl ile DYS ve KB puanları bakımından istatistiksel anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05).
10 yıldan uzun süre çalışanların mesleğe yeni baş|ayanlara göre KB puanlan daha yüksek ve DYS
puanları daha düşüktü. Kişinin medeni durumunun tükenmişlik ve iş doyumu üzerine istatistiksel
anlamlı etkisi yoktu (p>0,05), Cinsiyet, sigara-alkol kullanımı ile tükenmişlik ve iş doyumu arasında
istatistiksel anlamlı ilişki bulunmadı (p>0.05). Çocuk sahibi olanların kişisel başarı puanı
olmayanlara göre daha yüksekti.
Acil tıp hekimi olmaktan memnuniyet düzeylerine göre İOÖ ve tükenmişlik puan|arı bakımından
istatistiksel anlamlı farklı|ık vardı (p<0,05). Acil tıbbı seçme karar düzeylerine göre gruplar arasında
İDÖ, DT, DYS ve KB puanları bakımından istatistiksel anlamlı farklılık bulundu.
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda acil tıp uzmanlık öğrencilerinin yüksek tükenmişlik düzeylerine
sahip oldukları bulundu. Tükenmişlik düzeylerinin azaltılması ve iş doyumunun arttırılması için acil
servislerde hekim başına düşen hasta sayısının azaltılması, acil uzmanı sayısının artırılması, hobi
edinilmesi, hekimlerin isteklerine göre uygun bölümlere yerleşebilmeierine olanak sağ|anması gibi
önlemlerin aiınması fayda|ı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, iş doyumu, tükenmişlik

Tablo 1. Kişisel başarı ile iş doyumu, duygu§al tükenme ve duyarsızlaşma arasrndaki
korelasyon
parametreler

İş Doyumu

Kişisel Başarı*

n:|27, r:0,473, P:<0,00 1

Duygusal Tükenme n: 130, r:-0,581, P:<0,00l

Duyarsızlaşma

n: Sayıı, r: Korelasyon kalsayısı *Kişisel başarı puanı normal dağılıma uyum
göstermediğinden diğer ölçek puanlarıyla arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki olup
olmadığına Spearrnan korelasyon kntsayısı ile bakıldı.
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Tablo 2. § doyumu ve tiikenm§Iik att hoyutlan ile günde bakıIan hasta sa5ısı ve sosyal
etkiniikiere ayrılan saat arasındaki korelasyon

Giinde ortaıama kaç hasta t',l|l,,"- l;l,İİa, :o','o'n, n:13& r:0,1ı6,
bakıYorsunuz? p:0,483 p:0,030 p;h; P:0,|74

Değişkenler *t

Haftada sosyal etkinliklerinize
kaç saat ayırabiliyorsunuz?

is Dovumu Puygusal Kişisel
-, - -J ------- .lükenme Başan Duyarsızlaşma

n:I32, n:135, r:-
r:0,268, 0,242,
P:0,002 P:0,005 İtft il'l',;i;'-o,'o',

n: Srıyı, r: Korelasyıın katsayısı **İki süreHi değişiren arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki
alup olmadığ araştırılırkcn normcl dağıIıma wwınlu olmayan değişkcnleri için Spearman
kar e I asy on kni s ayısı kui l anıl dı.
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