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I. GİRİŞ:
İş doyumu örgütsel çıktılar arasında gösterilen bir kavramdır. Bir örgütün performansı değerlendirilirken dikkate alınan değişkenlerden birisi de çalışanların
iş doyum düzeyidir. İş dünyasında son yıllarda yaygınlaşan düşünce müşteriden önce çalışanı memnun etme üzerinedir. Mutlu çalışanın verimli çalışan olma
ihtimali yüksektir. Sağlık çalışanları yoğun bir iş yükü ile görevlerini sürdürmektedirler. Sağlık çalışanları görevlerini sürdürürken hem hastalar ile hem de kendi
iş arkadaşlarıyla olan iletişimde onları anlayacak şekilde davranışta bulunmaları gerekmektedir. Bu şekilde gösterilecek davranışlar sağlık hizmetlerini

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellik Dağılımları
Demografik Değişkenler

Sayı

Yüzde (%)

Kadın

129

58,6

Erkek

91

41,4

Toplam

220

100

Cinsiyet

yürütürken iş doyumunu artıracağı düşünülmektedir. Bununla birlikte çalışanların iş doyumunun düşmesi iş verimini etkileyebilmektedir. Dolayısıyla sağlık

Medeni Durum

alanında çalışanların iş doyumunu artırabilecek önlemler alınması gerekmektedir. Bu önlemlerden birisinin de çalışanların empatik eğilimlerinin yüksek düzeyde

Bekâr

104

47,3

olması gelmektedir. Empatik eğilimin yüksek düzeyde olması hem çalışanların birbiriyle hem de hastalar ile olan iletişimine olumlu yansıyacağı

Evli

116

52,7

düşünülmektedir. Bu durumun sağlık çalışanlarının iş verimliliğine olumlu bir katkı yapması beklenmektedir.

Toplam

220

100

Ortaokul

9

4,1

Lise Mezunu

37

16,8

Etkili kişiler arası ilişkiler kurma, yardım etme ve kılavuzluk becerileri kaliteli hemşirelik ve hekimlik hizmetlerinin ön koşullarıdır. Hemşirelerin hastalar ile iyi

Ön lisans Mezunu

57

25,9

ilişkiler kurmasının bireylerin tedaviye istekli olmaları iyileşmeye dair inançlarının artması gibi kendi başlarına iyileştirici olabildikleri görülmektedir

Lisans Mezunu

57

25,9

(Tutuk;2002;36). Açıklandığı üzere etkili iletişim, empatik eğilim sağlık işkolunda çok önemli bir kavramlardır. Hastanın hemşiresi ya da doktoru tarafından

Yüksek Lisans ve üsttü

60

27,3

anlaşıldığını hissetmesi; kendisinde doktoru ve hemşiresi nazarında önemli ve değerli biri olduğunu düşünmesine yol açar. Hemşirelik mesleğinde empati

Toplam

220

100

Cerrahi Doktor

69

31,3

Cerrahi Hemşire

82

37,3

hizmetinde hemşirelerin ve doktorların omzundaki iş stresi, iyileştiremeyeceğim duygusu bazen katlanılması zor bir hal alabilmektedir (Piyal;2000:243). İnsan

Dâhili Doktor

33

15,0

yaradılışı gereği sosyal bir varlıktır, iletişim kurmaya ihtiyacı vardır. Gündelik sohbetlere kadar girmiş olan ‘empati’ en çok sosyal bilimler başlığı altında

Dâhili Hemşire

36

16,4

tartışılmakta ve geliştirilmektedir. Mahalle bakkalı müşterisiyle, hemşire ya da doktor hastasıyla, kişiler zaman zaman dostlarıyla, iş arkadaşlarıyla empatik

Toplam

220

100

ilişkiler kuracaklardır ve bu yoğun paylaşımlar uyumlu ilişkiler kurup, sürdürmelerine yardımcı olacaktır (Genç;2008;213). Çalışma yaşamında empati, kişilerin

Çalıştığı Hastane
A Hastanesi*

139

63,2

B Hastanesi*

81

36,8

Toplam

220

100

1. Empati:
Sağlık alanı, ekip olarak farklı meslek gruplarındaki çalışanların bireylere sağlık hizmeti sundukları çok emek isteyen bir iş sahasıdır (Piyal;2000:241).

düzeyinin önemi bilinirken hemşirelerin yeterince empatik olmadıklarına yönelik çalışmalar bulunmaktadır (Cevahir;2008:5). Diğer yandan literatürde
öğretmenlerin, ebelerin vb. birçok meslek gruplarının empatik eğilimleri ile ilgili çalışmalara rastlanmaktadır (Yılmaz;2008;27; Aktaş;2017:60). Ancak sağlık

görevlerini yerine getirmesinde, iletişimin doğru olarak gerçekleştirilmesinde, karşılıklı anlayış, işbirliği ve güvenin oluşmasında etkili olmaktadır.
2. İş Doyumu:
İlk kez 1920’li yıllarda iş doyumu tarif edilmeye, 1940’lı yıllarda ise itibar görmeye başlamıştır. İş doyumu; kişinin işine karşı tutumlarıyla ilintili karmaşık
bir fenomendir ve iş ile bağlantılı arzu edilen ve edilmeyen tecrübelerin bütününden oluşan bir tatmin durumudur (Karcıoğlu;2009;59). Diğer bir ifadeyle iş
doyumu; emek veren kişinin emeği ya da farklı boyutları ile ilgili duygusal yanıtıdır. Bu duygulanımsal yanıt deneyimlerle gelişir; yani öğrenilir
(Piyal;2000:245). İş doyumu birçok sebepten dolayı önemli bir konudur; insani nedenler en başta gelmektedirler. İş doyumunun insanların hayatlarını dolaylı
veya dolaysız olarak etkilediği bilinmektedir. Örgütlerin güncel sorunlarından biri olan “tükenmişliğin” özellikle “duygusal tükenmişliğin” iş tatmini ile çok
güçlü bir ilişkisi olduğu yapılan araştırmalarda ortaya konulmuştur (Piko,2006:311).
3. İş Doyumunun Ölçülebilirliği:
Hayattan tatmin olma hali iş doyumunun iyi olması ile bağlantılıdır ve bunlar şahısların ruhsal ve bedensel sağlıklarını ciddi şekilde etkilemektedir. İşten
tatmin olmama durumu önemli bir stres kaynağıdır. Literatürde Çok yönlü değerlendirme ve bireylerin ihtiyaçlarından hareketle yapılacak çalışmaların iş
doyumunu ortaya çıkaracağı öne sürülmektedir (Lu;2005:211). İş doyumunun soyut bir kavram olduğu, belirli davranış kalıpları ile bağlantı kurularak
anlaşılabileceği ve ölçülebileceğinin bilinmesi önemlidir. İş doyumu ile ilgili birçok kuram vardır. Bu kuramlar içinde Herzberg’ in Kuramı’na göre; işle ilgili
tatmini tanınma, başarma ve ilerleme gibi faktörler artırmakta ancak çevresel koşullar, işletmenin politikası, iş arkadaşlarıyla olan ilişkiler gibi faktörler

Eğitim Düzeyi

Mesleği

* A Eğitim Hastanesi: Haydarpaşa Numune Hastanesi.
* B Eğitim Hastanesi: Siyami Ersek Hastanesi.
Araştırmaya katılanların % 79,1' i en az üniversite mezunudur. Katılımcıların % 46,4' ünü oluşturan 102 kişi doktor olarak, % 53,6' sını oluşturan 118 kişi hemşire olarak çalışmaktadır. Katılımcıların
% 31,3 'ü cerrahi kliniğinde doktor olarak, % 15' i dâhili kliniğinde doktor olarak, % 37,3' ü cerrahi kliniğinde hemşire olarak ve % 16,4' ü ise dâhili kliniğinde hemşire olarak çalışmaktadır.
Toplam olarak katılımcıların % 68,6'sını oluşturan 151 kişi cerrahi kliniğinde, % 31,4' ünü oluşturan 69 kişi ise dâhili kiniğinde çalışmaktadır. A Hastanesinde çalışanlar toplam katılımcıların % 63,2' si
iken B Hastanesinde çalışanlar toplam katılımcıların % 36,8' ini oluşturmaktadır. Kadınların % 72,1'i hemşire olarak çalışmaktayken % 27,9' u doktor olarak çalışmaktadır. Erkeklerin % 72,5'i doktor
olarak çalışmakta % 27,5' i hemşire olarak çalışmaktadır (Tablo 2). Katılımcıların yaşları 20 ile 61 yaş arasında değişmekte olup ortalaması 32, 65 yıl ve standart sapması 9,12 yıl olarak tespit edilmiştir.
Katılımcıların meslekte çalışma süreleri 4 ay ile 37 yıl arasında değişmekte, ortalaması 9,53 yıl ve standart sapması 9,06 yıl olarak belirlenmiştir. Kurumda çalışma süresi incelendiğinde katılımcıların 1
hafta ile 32 yıl arasında çalışma sürelerinin dağılmakta olduğu tespit edilmekte olup ortalama olarak o kurumda 6,48 yıl çalıştıkları ve standart sapmanın 7,27 yıl olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların
aylık geliri 1.500 TL ile 12.000 TL arasında değişmekte olup, ortalama gelir 4.605 TL ve standart sapma 2.220 TL olarak tespit edilmiştir (Tablo 3).
Katılımcıların yaşa göre dağılımı göz önüne alındığında yarısından fazlasının 24-34 yaş grubunda olduğu, 23 yaş ve altı grup ile 46 yaş ve üstü grup frekanslarının ise % 10 olduğu tespit edilmiştir.
Katılımcıların % 35' inin 1,5 ile 5,5 yıl arası mesleki tecrübesi varken % 33,2' si 10,5 yıldan fazla süredir çalışmaktadır. Katılımcıların % 39,5' i bulundukları kurumda 1,5 yıl ile 5,5 yıl arası
çalışmaktadır. 1 yıl ve daha az süredir kurumda çalışanlar % 24,1 oranındadır. Katılımcıların yarısından fazlasının geliri 5.900 TL ile 8.800 TL arasında bulunmuştur (Tablo 4).
Tablo 16 'dan de anlaşıldığı üzere iş doyumunun aylık gelir durumu bakımından incelendiğinde genel iş doyumu (x2 =4,538; p= 0,209), içsel iş doyumu (x2 = 5,336; p= 0,149) ve dışsal iş doyumu (x2 =

azaltmaktadır (Wilkie;1991:45).

4,528; p= 0,21) bakımından farklılık göstermediği bulunmuştur (p> 0,05).

II. İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN BİREYSEL FAKTÖRLER:

Tablo 5. İçsel İş Doyumu ve Empati Eğilimi Pearson Korelasyon Tablosu
İçsel İş Doyumu

1. Yaş: İş tatmininin gençlerde az olduğu öne sürülmektedir; gençlerde terfi etme ve iş koşullarına dair yüksek beklentilerin olması ya da iş tercihi ve iş
garantisine dair kararsızlık yaşanmaları neden olarak gösterilmektedir (Koelbel;1991:43).

İçsel İş Doyumu

2. Cinsiyet: Kadınlarda da erkeklerde olduğu gibi saygınlık, gelir, özerklik ve öğrenme olanakları iş doyumunda baş roldeki etkenlerdir. Bir başka bakış açısıyla;
buradan erkeklerle kadınların işleri ile ilgili hissiyatlarının aynı olduğu anlamı çıkarılamaz. Ev işi yükü kadınların işyerinde yükü az işleri seçmelerine, seçtikleri

Empati Eğilimi

Empati Eğilimi

Pearson Correlation

0,315**

Sig. (2-tailed)

0,000

N

220

Pearson Correlation

0,315**

hafif işler ise mevcut yeteneklerini tam anlamıyla açığa çıkarmalarına engel olmaktadırlar (Lu;2005:215). Bu tür etkenler göz önüne alındığında kadınların iş

Sig. (2-tailed)

0,000

doyumlarının da farklı olması beklenmektedir.

N

220

3. Eğitim: Eğitim düzeyi ile iş doyumu arasındaki bağlamı inceleyen çalışmalar; sıklıkla eğitim düzeyinin artması ile iş doyumunun azaldığı yönünde

** Korelasyon 0.01 Seviyesinde anlamlıdır. (2-yönlü)

sonuçlanmaktadır (Koelbel;1991:51).

Korelasyon katsayısının büyüklük açısından yorumlanmasında ortak kabul gören aralıklar olmamakla birlikte, mutlak değer olarak, 0,70-1,00 arasında bulunması yüksek düzeyde ilişki; 0,70- 0,30

4. Statü: Statü; meslek özelliklerini de içeren mevki ile iş tatmini arasında güçlü bir bağlamın varlığı bilinmektedir. Mevcut literatüre göre; mesleki pozisyon
üstte olan bireylerin, alt düzeyde olanlara göre iş tatmin düzeyi daha fazla olmaktadır (Karcıoğlu;2009;70).

arasında olması orta düzeyde ilişki; 0,30-0,00 arasında olması ise düşük düzeyde ilişki olarak tanımlanmaktadır. İçsel iş doyumu ve empati eğilimi arasında r= 0,315 pozitif olan, orta seviyede bir ilişki
tespit edilmiştir (Tablo 5, p< 0,01).
Akgöz ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada içsel iş doyumu ve empati eğilimi arasında r=0,315 olan pozitif, orta seviyede, anlamlı bir ilişki, genel iş doyumu ile empati eğilimi arasında rs=0,249 olan

5. Sosyo-Kültürel Çevre: Literatürde birçok çalışma sosyo- kültürel çevrenin iş doyumunu etkilediğini göstermektedir (Bodur;1998:169).

pozitif, düşük seviyede, anlamlı bir ilişki ve dışsal iş doyumu ile empati eğilimi arasında ise rs= 0,139 olan pozitif, düşük seviyede bir ilişki saptanmıştır (Akgöz;2005:9).

6. Kişilik: Özgüveni tam olan bireylerin daha çok doyum sağladıkları yönünde araştırma sonuçları vardır (Eren;2015:85). Psikolojide kendini gerçekleştirme

Tablo 6. Dışsal İş Doyumu, Genel İş Doyumu ve Empati Eğilimi Spearman Korelasyon Tablosu
Dışsal İş Doyumu

Genel İş Doyumu

Empati Eğilimi

Correlation Coefficient

0,868**

0,137*

Sig. (2-tailed)

0,000

0,042

N

220

220

dediğimiz; öz benlik hissine sahip bireyler avantajlı kişilik özelliklerinden dolayı kariyer hayatında daha emin adımlarla ilerleyeceklerdir.
III. İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN KURUMSAL FAKTÖRLER
1. Kurumun İşleyişi ve Politikaları: Kurumun işleyişi ve politikaları; çalışanların iş çevrelerinden kaynaklanan bazı sebeplerle verimli çalışamadıkları ve

Spearman's
rho

Dışsal İş Doyumu

doyumsuz oldukları bilinmektedir (Bodur;1998:171).
2. Fiziksel Koşullar: Literatürdeki birçok araştırma sonucuna göre; çalışanların ortamın havalandırması, ışığı, temizliği ve tehlikesiz oluşu bakımından

Genel İş Doyumu

Correlation Coefficient

0,868**

0,248**

çalışmaya elverişli iş ortamlarını tercih ettiklerini göstermektedir (Koelbel;1991:52).

Sig. (2-tailed)

0,000

0,000

3. Ücret: Temelde çalışanların gereksinimlerini yönelik olan ücret, çalışanlarca başarının bir simgesi olarak da görüldüğü için önemli bir faktördür

N

220

220

Correlation Coefficient

0,137*

0,248**

Sig. (2-tailed)

0,042

0,000

N

220

220

Empati Eğilimi

(Eren;2015:517).
4. Kurumda Yükselme Olanağı: Araştırma sonuçlarına göre; çalışanlar yükselme olanakları varsa ve yükselme politikaları adil ise işlerinden doyum
sağlamaktadırlar (Eren;2015:566). Norveç’te 11 hastanede 1814 doktor ve hemşire üzerinde iş doyumunu etkileyen faktörleri tespit amacıyla yapılan geniş bir

**.Korelasyon 0.01 Seviyesinde anlamlıdır. (2-yönlü). * Korelasyon 0.05 Seviyesinde anlamlıdır. (2-yönlü).

araştırmada, tüm gruplar için yöneticinin olumlu değerlendirmesi ilk sırada yer alırken, doktorlar için mesleki gelişim ön plana çıkmış, hemşireler için ise ilk

Tablo 6 'da dışsal iş doyumu ve genel iş doyumu normal dağılım göstermediği için empati eğilimi ile arasındaki ilişkinin tespiti için Spearman Korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda genel iş

amirin destekleyici olumlu geribildirimi önemli görülmüştür (Krogstad;2006:4).

doyumu ile empati eğilimi arasında rs= 0,249 pozitif yönde, düşük düzeyde, istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (Tablo 18, p< 0,01). Dışsal iş doyumu ile empati eğilimi arasında ise

IV. YÖNTEM

rs= 0,139 pozitif yönde, düşük düzeyde, istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir (Tablo 6, p< 0,05).

Yapılan literatür taramasında farklı değişkenlerle birlikte empati ve iş doyumu üzerine çeşitli araştırmalara rastlanmasına karşın, doktor ve hemşireleri bir
arada inceleyen ve empati becerilerinin iş doyumuna etkisini araştıran bir çalışmaya yurtiçi ve yurtdışı kaynaklarda rastlanılmamıştır. Yurtiçinde yapılan bir
araştırma sadece hemşireleri kapsama almıştır. Bu konuda boşluk olması nedeniyle doktor ve hemşirelerin empatik eğilimleri ile iş doyumları arasındaki ilişkiyi

VI. SONUÇ VE ÖNERİLER
Mesleki uygulamaların ve sorumlulukların yoğun olduğu hekimlik ve hemşirelik mesleğinde empatik olabilmenin ve etkili iletişim kurabilmenin iş doyumunu; olumlu etkileyebileceği düşünülmektedir.
Sağlık kurumları tarafından iş doyumu örgütsel çıktı olarak görülmeli ve sürekli ölçülmelidir. Empatik olabilme ve iyi iletişim kurabilme becerilerinin eğitimle geliştirilebildiği bilinmektedir. Sağlık
kurumları çalışanlarının empati düzeyinin yüksek olması diğer kurumlara göre daha çok gereklilik göstermektedir. Bu nedenle oluşturulacak eğitim programları sayesinde sağlık personelinin empati

araştıran bu araştırma önem taşımaktadır. Bu araştırma İstanbul ilinde kamuya ait iki eğitim ve araştırma hastanesinin dâhili ve cerrahi kliniklerinde görev yapan

düzeylerini yükseltmeye ihtiyaç vardır. Hizmet içi eğitim programlarında empati düzeyini geliştirecek eğitim müfredatlarının yer alması gerektiği düşünülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda öneriler

doktor ve hemşireler üzerinde gerçekleştirmiştir. Araştırmanın verileri hastanelerden kurum izni ve etik kurul izinleri alındıktan sonra 30. 05. 2016-10. 07. 2016

şu şekilde ifade edilebilir:

tarihleri arasında toplanmıştır. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (A) ve Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma

1. Sağlık mesleklerine personel seçimi yapılırken, adayların empati düzeyinin yüksek olmasına, dışa dönük kişiliğe sahip olmasına, iletişime önem vermesine dikkat edilmesi önerilir.

Hastanesi’nde (B) toplam çalışan doktor ve hemşire sayısı sırayla doktor/ hemşire Haydarpaşa Numune 352/ 298, doktor/ hemşire Siyami Ersek 173/242’dır.

2. Tıp ve hemşirelik fakülteleri öğrencilerine ve eğitmenlerine empatik beceriler ve iş doyumu bakımından daha iyi düzeylere gelebilmeleri için eğitim verilmesi faydalı ve etkili olabilir.

Çalışan doktor ve hemşirelerin raporlu olma, iş değiştirme, uzun süre yurt dışı görevlendirme, emeklilik gibi nedenlerle, ayrıca Haydarpaşa Numune Eğitim ve

3. Sağlık kurumlarına çalışmaya başladıktan sonra bu eğitimlere devam edilmesi, empatik düzeyini geliştirici örnek olaylarla grup çalışması yapılması beklenen sonuçların vermesini sağlayabilir.
KAYNAKLAR

Araştırma Hastanesi birim binalarının büyük bir bahçeye saçılmış olması, çalışanların rotasyon ya da vardiya düzeninde çalışıyor olmaları, çok sayıda hasta ile

1. Akgöz S. Karavuş M. Çanakkale ili Sağlık Ocakları ve Sağlık Evlerinde Çalışan Ebelerin Empatik iletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Med Ethics, 2005, 13: ss 9- 14

ilgilenmek zorunda olmaları örnekleme ulaşılmasında ve ölçek formlarının geri toplanmasında zorluk oluşturmuştur. Çalışmaya katılan sağlık personeli sayısı

2. Bodur S. Sağlık Ocaklarında Çalışan Sağlık Personelinin Mesleki Doyumu. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1998: 14; ss 169- 174

Haydarpaşa Numune hastanesinde 139, Siyami Ersek hastanesinde 81’dır. Araştırmada iş doyumu değişkeni Minnesota İş Doyumu Ölçeği Kısa Formu ile,
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41,4' ünü erkekler oluşturmaktadır (Tablo 1). Katılımcıların % 47,3' ünü oluşturan 104 kişi bekâr , % 52,7' sini oluşturan 116 kişi evlidir. Eğitim düzeyi
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