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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Bu araþtýrmanýn amacý, Týp fakültesi birinci sýnýf
öðrencileri ile altýncý sýnýf öðrencilerini tükenmiþlik riski
açýsýndan karþýlaþtýrmak, uzun ve zorlu bir süreç olan týp
eðitiminin ve ilk kez hasta-hekim iliþkisinin yaþandýðý son
sýnýf yýllarýnýn tükenmiþlik geliþimine olan etkisinive
bunun kiþilik özellikleriyle baðlantýsý olup olmadýðýný
ortaya koymaktýr. Yöntem: Týp Fakültesi Dönem 1 öðrencilerinden 30 ve Dönem 6 öðrencilerinden 30 olmak
üzere onam veren toplam 60 öðrenci çalýþmaya dâhil
edildi.Tüm katýlýmcýlarýn sosyodemografik bilgileri alýnarak, her birine Maslach Tükenmiþlik Envanteriile A Tipi
Davranýþ Testi uygulandý. Bulgular: Dönem 6 öðrencilerinin Maslach Tükenmiþlik Envanteri duygusal tükenmiþlik alt ölçeði ortalamasý Dönem 1 öðrencilerinden
yüksekti. Kiþilik davranýþý açýsýndan iki grup
karþýlaþtýrýldýðýnda; A ve B tipi kiþilik davranýþý daðýlýmýnýn
iki grupta da benzer olduðu belirlendi. Sonuç: Bu çalýþmada, yapýlan diðer çalýþmalarla benzer olarak son sýnýf
öðrencilerinde tükenmiþlik düzeyi artmaktadýr. Bizim
çalýþmamýzda, son sýnýf intörn öðrencilerinde A tipi kiþilik
sayýca fazla bulunsa da bu fazlalýk istatiksel olarak
anlamlý düzeye ulaþmamýþtýr. Ayrýca kiþilik tipi ile tükenmiþlik düzeyi ve kiþisel baþarý duygusu arasýnda herhangi
biristatistiksel iliþki de izlenmemiþtir.

Objectives: The aim of this study was to investigate the
differences of the risk of burnout in medical students
between the first year and last year which students first
experience both physician-patient relationship and so
long, so challenging medical course process. Method: A
cross-sectional study was carried out in a sample of 60
medical students which were randomly selected and
gave informed consent. Thirty students (50%) were in
the first year and 30 were (50%) in the sixth year of training using sociodemographic data form, Maslach Burn
out Inventory and A type personality test.

Anahtar Sözcükler: Tükenmiþlik, kiþilik özellikleri, týp
fakültesi öðrencileri.

Results: Maslach Burnout Ýnventory emotional exhaustion subscale was higher at last year medical students
than the first year students. About personality behaviour; when two groups compared, no significant differenceswere found in each groups.
Conclusion:In this study, burnout levels was higher at the
last year medical students as previous studies had done
before. In our study, although type A characteristics
were numerously higher, it was not significant statically.
Further more we did not find any relationship between
personality characteristics in terms of type A and type B
and burnout levels or sense of personel accomplishment.
Key Words: Burnout, personality characteristics, medical
students
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GÝRÝÞ
Ýlk kez 1974 yýlýnda Herbert Freudenberger
tarafýndan tanýmlanan tükenmiþlik kavramý "uzun
dönemli karþýlanmamýþ iþ stresi sonucu oluþan
baþarýsýz olma, yýpranma, enerji ve gücün azalmasý
veya tatmin edilemeyen istekler sonucunda iç kaynaklarýnda meydana gelen fiziksel enerji tükenmesi
durumu" olarak tanýmlanmaktadýr (Freudenberger
1974). Tükenmiþlik, iþi gereði insanlarla birincil
olarak iletiþim halinde kalan hekim, hemþire, öðretmen gibi meslek gruplarýnda sýk karþýlaþýlan bir
sorundur (Morse ve ark.2012). Ýlk tanýmlanýþýndan
bugüne deðin üzerinde pek çok araþtýrma yapýlmýþ
ve tanýmlar geliþtirilmiþ bir kavram olmakla birlikte
bu alanda en çok çalýþan, tükenmiþliði iþ yerinde
kronik stresöre verilen tepkinin sonucunda oluþan
psikolojik sendrom olarak tanýmlayan Maslach'dýr.
Maslach'ýn tükenmiþlik modeline göre bu tepkiler;
duygusal tükenme, duyarsýzlaþma ve kiþisel
baþarýya iliþkin duygularý içeren üç ayrý boyutta
ortaya çýkmaktadýr(Maslach ve ark. 2001).
Duygusal tükenme; tükenmiþliðin bireysel stres
boyutunu belirtmekte ve bireyin duygusal ve fiziksel kaynaklarýnda azalmayý, mesleði tarafýndan
tüketilmiþ ya da aþýrý yüklenilmiþ olma duygularýný
ifade etmektedir. Duyarsýzlaþma; tükenmiþliðin
kiþiler arasý boyutunu temsil etmekte ve müþterilere yönelik negatif, katý tutumlarý, duygudan yoksun ve umursamaz bir biçimde davranmalarýnýve
iþe tepkisizleþmeyibelirtmektedir. Düþük kiþisel
baþarý duygusu ise; kiþinin kendisini olumsuz
deðerlendirme eðiliminde olmasýný ve sorunlarýn
üstesinden gelememesini ifade eder.
Tükenmiþlik; kronik yorgunluk, güçsüzlük, enerji
kaybý, baþ aðrýlarý, bel aðrýlarý, kas kramplarý, uyku
bozukluklarý gibi deðiþik fiziksel tükenmiþlik belirtileriyle ortaya çýkabildiði gibi dikkat ve konsantrasyon güçlükleri, umutsuzluk, kendine ve hayata dair olumsuz inanç düþünce ve beklentiler,
yetersizlik, çaresizlik, karar vermede zorluk, ani ve
fevri kararlar verme gibi zihinsel boyuttaki belirtilerle de ortaya çýkabilir. Diðer taraftan, çökkünlük,
desteksiz güvensiz hissetme, ümitsizlik, kýzgýnlýk,
sabýrsýzlýk, huzursuzluk gibi negatif duygularda
artýþla ya da nezaket, saygý ve arkadaþlýk gibi pozitif duygularda azalma þeklinde ortaya çýkan duygusal tükenmiþlik bulgularýyla da ortaya çýkabilmekte ve doyumsuzluk, kendine, iþine ve genel
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olarak yaþama karþý negatif tutumlarla sonuçlanmaktadýr. Sonuçta iþi savsaklamadan iþi býrakmaya
kadar uzanan kiþileri, aileleri, kurum ve kuruluþlarý
etkileyen ve ciddi olarak mücadele edilmesi
gereken bir sorundur (Kristensen ve ark.2005).
Mesleki tükenmiþlik geliþiminde çok çeþitli faktörlerin etkili olduðu bilinmektedir. Genç yaþta olanlarýn, kadýnlarýn, bekâr olanlarýn, çocuk sahibi
olmayanlarýn tükenmiþlik düzey, yüksek bulunmuþtur(Çimen, Ergin 2001). Ayrýca mesleki deneyimin
az olmasý, eðitim seviyesinin düþük olmasý, düþük
statüde çalýþma, çalýþma saatlerinin fazla olmasý,
nöbet usulü çalýþma, nöbet sayýsýnýn fazla olmasý
tükenmiþliði artýran diðer etmenler arasýnda sayýlabilir. Mesleðini isteyerek seçme durumu da tükenmiþliði etkilemekte, meslek seçimini kendisi yapmayanlarýn tükenmiþlik açýsýndan daha riskli
olduðu görülmektedir(Aktuð ve ark.2006).
Belirli bir kiþilik yapýsýna sahip olmak insanlarýn
strese
karþý
eðilimlerini
etkilemektedir.
Mükemmeliyetçi kiþilik yapýsý olanlarýn ve A tipi
kiþilik örgütlenmesi olanlarýn tükenmiþlik düzeyi
yüksek bulunmuþtur (Aslan ve ark.2000). Genel
olarak A tipi kiþiler içe dönük, zamaný boþa harcamaktan nefret eden, ayný anda birçok þeyi birden
yapmaya çalýþan, bu nedenle de daima telaþlý,diðer
insanlara huzursuzluk sabýrsýzlýk ve öfke gösteren,
aþýrý titiz, rekabetçi ve her þeyi kontrol etme isteði
olan insanlardýr. Bu nedenle de daha fazla tükenmiþlik yaþamalarý kaçýnýlmazdýr. Ayrýca dýþ kontrol
odaklý, karþýlanmasý güç beklentileri olan, öz
yeterliliðe sahip olmayan bireyler ve empati kuramayan bireyler de daha fazla tükenme riski altýndadýrlar(Akçamete ve ark. 2001).
Saðlýk çalýþanlarýnýn ve hekimlerin de yaþamlarýný
yakýndan etkileyen tükenmiþlik sendromunun incelenmesi,sorunun erken tanýnmasý ve önlenebilmesi
açýsýndan önem taþýmaktadýr. Bu baðlamda üniversite öðrencilerinde de birtakým çalýþmalar yapýlmýþ,
araþtýrma bulgularý öðrenim gördükleri fakülte ya
da yüksekokula göre, saðlýk yüksekokulu öðrencilerinin tükenme ve duyarsýzlaþma alt ölçeklerinde
en fazla tükenmiþliðin olduðu grup olduðunu
göstermiþtir (Gündüz ve ark.2012). Týp fakültesi
altýncý sýnýf öðrencilerinde de daha önce yapýlan bir
çalýþmada týp eðitimini 6 yýlda bitiremeyen öðrencilerin ve son sene eðitimlerinden memnun olmayan
öðrencilerin tükenmiþlik düzeylerinin diðerlerine
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nazaran daha yüksek olduðu saptanmýþ, intörn
öðrencilerin eðitimine, çalýþma koþullarýna ve
sosyal destek ihtiyaçlarýna vurgu yapýlmýþtýr(Güdük
ve ark.2005). Henüz mesleðe baþlamadan tükenmiþlik yaþayan öðrenciler meslek hayatlarýnýn
baþlangýcýndan itibaren özverili çalýþamamaktadýr.
Yapýlan iþin toplum saðlýðýný korumak ve
geliþtirmek olduðu düþünüldüðünde bu tükenmenin topluma da çok ciddi yansýmalarý olacaktýr.
Bu araþtýrmanýn da amacý Pamukkale üniversitesi
týp fakültesinde okuyan bir grupbirinci sýnýf öðrencileri ile altýncý sýnýf öðrencilerini tükenmiþlik
açýsýndan karþýlaþtýrmak, uzun ve zorlu bir süreç
olan týp eðitiminin ve ilk kez hasta hekim iliþkisinin
yaþandýðý intörnlük döneminin tükenmiþlik
geliþimine olan etkisini ortaya koymaktýr.
GEREÇ VE YÖNTEM
Dönem 1 ve Dönem 6 öðrencilerinden bilgilendirme sonucu gönüllü olan toplam 60 kiþi
(herbir dönemden 30 kiþi) çalýþmaya dâhil
edildi.Týp Fakültesinde birinci sýnýfta 120 ve 6. Sýnýf
olan intörnlük döneminde 55 öðrenci mevcuttur.
Çalýþmanýn yapýldýðý dönemde psikiyatrik hastalýðý
olmayan ve bu nedenle ilaç kullanmayan tüm
öðrenciler davet edilmiþtir. Ancak birinci sýnýftan
32 ve altýncý sýnýftan 36 kiþi çalýþmaya katýlmayý
kabul etmiþ ve onam vermiþtir. Katýlýmýn az olmasý
olasýlýkla, birinci sýnýflarda çalýþmalara yabancý
olma, son sýnýflarda ise zaman ayýrmak istememe
olabilir. Birinci sýnýftan iki kiþi ve altýncý sýnýftan
dört kiþi daha sonra çeþitli nedenlerle ölçekleri
doldurmadýðý için dýþlanmýþtýr. Çalýþma için
Üniversite Etik Kurulu'ndan onam ve Týp Fakültesi
Dekanlýðýndan izin alýnmýþtýr. Etik ilkelere uygun
olarak tüm katýlýmcýlarýn sosyodemografik bilgileri
alýndý ve her birine Maslach Tükenmiþlik Envanteri
(MTE) ile A Tipi Davranýþ testi (ATDT) uygulandý.Sosyodemografik veri formunda yaþ, cinsiyet,
týbbi ve psikiyatrik hastalýk ve fakülteyi kendi
isteðiyle seçip seçmediði gibi bilgiler deðerlendirilmiþtir.
Maslach Tükenmiþlik Envanteri (MTE)
Tükenmiþlikle ilgili günümüzde en yaygýn kabul
gören taným, konuyla ilgili çalýþan araþtýrmacýlar
arasýnda en önemli isim olarak anýlan ve Maslach
Tükenmiþlik Envanterini geliþtiren Christina
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Maslach'a aittir (Maslach ve ark. 2001).Maslach,
tükenmiþlik kavramýný; duygusal tükenme (emotionalexhaustion), duyarsýzlaþma (depersonalization) ve kiþisel baþarýya (personel accomplishment)
iliþkin duygularý kategorize eden üç ayrý boyutta ele
almaktadýr. Baþka bir deyiþle Maslach'a göre
tükenmiþlik " Ýþi gereði insanlarla yoðun bir iliþki
içinde olanlarda görülen duygusal tükenme,
duyarsýzlaþma ve düþük kiþisel baþarý hissi" þeklinde
tanýmlanmaktadýr. Duygusal tükenme; tükenmiþliðin bireysel stres boyutunu belirtmekte ve
"bireyin duygusal ve fiziksel kaynaklarýnda azalmayý" ifade etmektedir. Duyarsýzlaþma; tükenmiþliðin kiþiler arasý boyutunu temsil etmekte ve
müþterilere yönelik negatif, katý tutumlarý ve iþe
tepkisizleþmeyi belirtmektedir. Düþük kiþisel baþarý
duygusu ise; "Kiþinin kendisini olumsuz deðerlendirme eðiliminde olmasýný" ifade etmektedir.
Türkçe uyarlamasý, geçerlik ve güvenilirlik çalýþmasý Canan Ergin tarafýndan yapýlmýþ olan
MTE;toplam 22 maddeden oluþmaktadýr(Ergin
1996). Maddeler 5 dereceli (hiçbirzaman, çok
ender, bazen, çoðu zaman, herzaman)likert tipi
cevaplanmaktadýr. Tükenmiþlik ölçeði; duygusal
tükenme(9 madde), duyarsýzlaþma (5 madde) ve
kiþisel baþarý(8 madde) olmak üzere üç alt ölçekten
oluþmaktadýr. Tükenmiþlik tek bir puanla deðil, her
bir alt ölçekten alýnan üç ayrý puanla deðerlendirilir. Duygusal tükenme ve duyarsýzlaþma alt
ölçek puanlarý her madde için hiçbirzaman(0), çok
ender(1), bazen(2), çoðu zaman(3), herzaman(4)
olarak tanýmlanmýþtýr. Kiþisel baþarý duygusunda
azalma alt ölçeði ise bunun tersi olacak þekilde
hiçbirzaman(4), çok ender(3), bazen(2), çoðu
zaman(1), herzaman(0) þeklinde deðerlendirilmektedir.Bu puanlarýn toplanmasý ile duygusal tükenmiþlik için 0-36, duyarsýzlaþma için 0-20, kiþisel
baþarý için 0-32 arasýnda deðiþen puanlar elde
edilir. Ölçekten elde edilen puanlar için sýnýr deðer
(cut-off) olmadýðýndan tükenme var ya da yok þeklinde kategorik bir sýnýflama yapýlamamaktadýr.
Sonuç olarak,her birey için üç ayrý puan elde edilir.
Duygusal tükenme ve duyarsýzlaþma alt ölçeklerinden yüksek puan alma tükenmiþlik ve duyarsýzlaþma göstergesi, buna karþýn kiþisel baþarý
ölçeðinden ise düþük puanalma baþarýda düþüþ
göstergesidir.
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Tablo 1. Tüm öðrencilerin demografik ve klinik özellikleri
Sosyodemografik ve klinik özellikler

Tüm Katýlýmcýlar (n=60)

Yaþ (Ort±SS)

22.03±2.78

Cinsiyet, n (%)
Erkek

23 (38,3)

Kýz

37 (61.7)

Fakülteyi isteyerek seçme, n(%)
Evet

57 (95)

Hayýr

3 (5)

MTE (Ort±SS)
Duygusal tükenmiþlik

15.23±5.83

Duyarsýzlaþma

7.25±3.49

Kiþisel baþarý

15.58±5.03

ATDT, n(%)
A tipi davranýþ

34 (56,7)

B tipi davranýþ
MTE: Maslach Tükenmiþlik Envanteri, ATDT: A tipi davranýþ testi

A Tipi Davranýþ Testi (ATDT)
Ganstertarafýndan geliþtirilen veDurna tarafýndan
Türkçe geçerlik ve güvenilirliði yapýlan, toplam 7
sorudan oluþan her bir soru için 1-8 arasý deðerlendirme bulunan bir testtir (Ganster ve ark.1991),
(Durna 2004). Her kiþi için 7 sorunun puanlar
toplanýr ve 3 ile çarpýlýr. 100 puan ve üzeri alma A
tipi kiþilik göstergesi, 99 puan ve altý alma B tipi
kiþilik göstergesidir.
A tipi kiþilik
Bu kiþilik tipinde kiþi rekabetçi, sosyal alanda ve
mesleðinde hýrslýdýr. Ayný anda birkaç iþ yapmayý
sever ve sabýrsýzdýr. Ýnsanlara ve olaylara çabuk
sinirlenir. Onaylanmayý bekler. Daima telaþlýdýr.
Ev ve iþ dýþýnda çok az ilgi alaný vardýr. Duygularýný
saklar. Kendini ve baþkalarýný iþlerini bitirmeye
zorlar.
B tipi kiþilik
Bu kiþilik tipinde kiþi rekabeti sevmez. Sosyal konumundan ve mesleðinden memnundur. Sakin ve
sabýrlýdýr. Kendini her seferinde baþka bir iþe vermeyi sever. Onaylanmayý beklemez. Periyotlar
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halinde dinlenmeyi sever. Asla telaþlanmaz. Ev ve
iþ dýþýnda yeterli ilgi alaný vardýr. Duygularýný
gösterebilir. Kendini ve baþkalarýný iþlerinde
serbest býrakýr.
Ýstatistik
Ýki grup arasýnda, parametrik test varsayýmlarýný
karþýlayan sürekli sayýsal verilerin karþýlaþtýrýlmasýnda One-way Anova testi, non-parametrik test
varsayýmlarýný karþýlayan sürekli sayýsal verilerin
karþýlaþtýrýlmasýnda Mann-Whitney U testi ve kategorik (kesikli sayýsal) verilerin karþýlaþtýrýlmasýnda
ki-Kare testi uygulandý. P<0.05 istatiksel olarak
anlamlý kabul edildi.
BULGULAR
Tüm katýlýmcýlarýn sosyodemografik ve klinik özellikleri Tablo 1 de özetlenmiþtir.
Dönem 1 öðrencilerinin %30'u (n=9) erkek, % 70'i
(n=21) kadýn iken, Dönem 6 öðrencilerinin
%46,7'si (n=14) erkek, %53,3'ü(n=16) kadýndý.
Cinsiyet
daðýlýmý
açýsýndan
iki
grup
karþýlaþtýrýldýðýnda; kýz ve erkek öðrencilerin
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Tablo 2. Dönem 1 ve Dönem 6 öðrencilerinin sosyodemografik ve klinik özelliklerinin karþýlaþtýrýlmasý
Sosyodemografik ve klinik özellikler

Dönem 1

Dönem 6

(n=30)

(n=30)

24.66±0.92

0.000

Erkek

9 (30.0)

14 (46.7)

Kýz

21 (70.0)

16 (53.3)

Evet

28 (93.3)

29 (96.7)

Hayýr

2 (6.7)

1 (3.3)

0.554

13.46±5.96

17.00±5.22

0.018

Duyarsýzlaþma

6.40±3.37

8.10±3.44

0.796

Kiþisel baþarý

15.26±5.84

15.90±4.14

0.604

A tipi

15 (50)

19 (63.3)

B tipi

15 (50)

11 ( 36.7)

Yaþ (Ort±SS) 19.40±0.77

Dönem 6

Cinsiyet, n (%)

0.288

Fakülteyi isteyerek seçme, n(%)

MTE (Ort±SS)
Duygusal tükenmiþlik

ATDT,n(%)

0.435

Maslach Tükenmiþlik Envanteri (MTE), A Tipi Davranýþ Testi (ATDT)

daðýlýmýnýn iki grupta da benzer olduðu belirlendi(p=0.288) (Tablo 2).

dönem 1 öðrencilerine göre istatiksel olarak daha
yüksek olduðu saptandý(p=0.018)(Tablo 2).

Dönem 1 öðrencilerinin yaþ ortalamasý 19.40±0.77
yýl iken, Dönem 6 öðrencilerinin 24.66±0.92 yýl
olduðu belirlendi. Ýki grup karþýlaþtýrýldýðýnda,
Dönem 6 öðrencilerinin yaþ ortalamasýnýn Dönem
1 öðrencilerine göre istatiksel olarak ve beklenen
þekilde daha yüksek olduðu saptandý (p=0.000)
(Tablo 2).

Dönem 1 öðrencilerinin MTE kiþisel baþarý alt
ölçeði ortalamasý 15.26±5.84 iken, Dönem 6 öðrencilerinin kiþisel baþarý alt ölçeði ortalamasý
15.90±4.14 idi. Dönem 6 ve Dönem 1 öðrencileri
arasýnda kiþisel baþarý alt ölçeði ortalamasý açýsýndan istatiksel anlamlý fark saptanmadý (p=0.604)
(Tablo 2).

Hiçbir grupta bilinen týbbi ve psikiyatrik hastalýk
yoktu.

ATDT ile deðerlendirilen kiþilik davranýþý analizine
göre; Dönem 1 öðrencilerinin %50'si (n=15) A
tipi, %50'si (n=15) B tipi kiþilik davranýþýna sahip
iken Dönem 6 öðrencilerinin %63,3'ü (n=19) A
tipi,% 36,7'si (n=11) B tipi kiþilik davranýþýna
sahipti. Kiþilik davranýþý açýsýndan iki grup
karþýlaþtýrýldýðýnda; A ve B tipi kiþilik davranýþý
daðýlýmýnýn iki grupta da benzer olduðu belirlendi(p=0.796).

Dönem 1 öðrencilerinin %93,3'ü (n=28), Dönem 6
öðrencilerinin %96,7'si (n=29) Týp Fakültesini
isteyerek seçtiðini belirtti. Týp Fakültesini isteyerek
seçme oranlarý iki grup arasýnda karþýlaþtýrýldýðýnda
istatiksel anlamlý fark yoktu (p=0.554) ( Tablo 2).
Dönem 1 öðrencilerinin MTE duygusal tükenmiþlik alt ölçeði ortalamasý 13.46±5.96 iken, Dönem 6
öðrencilerinin duygusal tükenmiþlik alt ölçeði ortalamasý 17.00±5.22 olarak bulundu. Ýki grup
karþýlaþtýrýldýðýnda, dönem 6 öðrencilerinin MTE
duygusal tükenmiþlik alt ölçeði ortalamasýnýn,
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sýnýf öðrencilerinden anlamlý olarak yüksek bulundu. Bununla birlikte kiþilik davranýþý açýsýndan,
intörnlük dönemi öðrencilerinde sayýca A tipi kiþilik fazla olsa da, istatiksel olarak anlamlý deðildi.
Tükenmiþlikle ilgili yapýlan çalýþmalarda genç yaþta
olanlarýn ve deneyimsiz olanlarýn tükenmiþlik
yönünden riskli gruplar olduðu görülmektedir.
Brewer ve Shapard tarafýndan yapýlan bir meta
analizde genç yaþta olan ve deneyimi az olan
çalýþanlarýn
daha
fazla
tükendiði
gözlenmiþtir(Brewer&Shapard 2004). Maslach ve
arkadaþlarý, yaþýn iþ deneyimi ile karýþtýrýldýðýný,
bireyin daha genç mi yoksa daha deneyimsiz mi
olduðundan tükenmiþlik yönünden daha riskli
olduðunun ayrýþmadýðýný belirtmiþtir.Bu iki parametreyi ayrýþtýrmanýn güç olmasýnýn sebeplerinden
biri de tükenmiþliðe neden olan faktörlerin çeþitliliði ve etkileyen diðer parametreleri tam anlamýyla
karþýlayan eþitlenmiþ katýlýmcýlarýn bulunamayýþýdýr. Yapmýþ olduðumuz çalýþmada da; yaþça
küçük olan birinci sýnýf öðrencilerinin henüz klinik
bilimlere baþlamadýklarý ve hasta ile direk iletiþim
halinde olmadýklarýndan düþük risk altýnda olduklarý kabul edilebilir. Bununla birlikte aileden yeni
ayrýlmanýn ve yeni yaþam alaný oluþturmanýn
beraberinde getirdiði uyum sorunlarý ise riski yükseltmektedir. Öte yandan deneyimsiz olduklarýný
hissettikleri ve hastalarla ilk iliþki kurduklarý altýncý
sýnýföðrencilerinin de bu anlamda yüksek risk altýnda olmalarý kaçýnýlmazdýr. Ancak, altý yýllýk öðrencilik hayatýnýn getirdiði tecrübe ile baþetme kapasitelerinin artmýþ olmasý onlarýn düþük risk altýnda
olduðunu da düþündürmektedir. Bu anlamda bizim
çalýþmamýzda da tükenmiþliðe neden olan risk faktörlerini net bir þekilde ayýrt etmek mümkün olamamýþtýr.
Mesleði isteyerek ya da zorunlu olarak seçme
tükenmiþlik üzerine etkili faktörlerden birisidir
(Aslan ve ark 1997). Bizim çalýþmamýzda her iki
grup da çok yüksek oranda mesleklerini isteyerek
seçmiþti. Bu nedenle intörnlük dönemi öðrencilerinde gördüðümüz yüksek tükenmiþlik oranlarýn
da bu faktörün etkili olmadýðýný düþünüyoruz.
Ýspanya'da da Maslach Envanteri kullanýlarak
yapýlan bir çalýþmada da bizimle benzer þekilde
sýnýf düzeyleri arttýkça tükenmiþlik düzeyi artmakta
ve bu durum çok sayýda çalýþmayla da benzer
bulunmaktadýr(Galan ve ark. 2011). Yine ayný
95

çalýþmada yaþ ve cinsiyet farklýlýðýnýn erken dönem
ve geç dönem öðrenciler arasýnda tükenmiþliðe etkisi gösterilmemiþtir. Duyarsýzlaþma ve kiþisel baþarý
duygusundan ziyade duygusal tükenmiþliðin ön
planda olmasý bizim bulgularýmýzla benzerdir. Bu
durum hasta iliþkisinin getirdiði stresle yakýn iliþkili
olup, intörnlük döneminde tutulan nöbetler ve
çalýþma saatlerinin yoðunluðundan kaynaklanabilmektedir(Aslan ve ark. 1997).
Mükemmeliyetçi özellikler ve A tipi kiþilik
davranýþý gösterenlerde kiþisel baþarý duygusunun
daha yüksek olduðu bilinmektedir (Aslan ve
ark.2000). Bizim çalýþmamýzda, son sýnýf intörn
öðrencilerinde A tipi kiþilik sayýca fazla bulunsa da
bu fazlalýk istatiksel olarak anlamlý düzeye ulaþmamýþtýr. Ayrýca kiþilik tipi ile tükenmiþlik düzeyi
ve kiþisel baþarý duygusu arasýnda bir iliþki de
bulunmamýþtýr.
Lee ve arkadaþlarýnýn yapmýþ olduklarý çalýþmada
tükenmiþliðin iþ stresine verilen otomatik bir yanýt
olarak düþünülemeyeceði, çünkü ayný ortamda
çalýþan bireylerden bazýlarý tükenmiþlik yaþarken
bazýlarýnýn yaþamadýklarý belirtilmiþtir (Lee ve ark.
2003). Benzer olarak yapýlan bir diðer metaanaliz
çalýþmasýnda da iþyeri stresinin bireyle çevresi
arasýndaki iliþkiye baðlý olduðundan öznel olduðu,
bu durumun kiþilerin iþ ortamý hakkýndaki
algýlarýnýn farklýlýðýndan kaynaklandýðý vurgulanmýþtýr(McVicar 2003).Bu çalýþmalar ele alýndýðýnda
yapmýþ olduðumuz çalýþmanýn birtakým sýnýrlýlýklarý
vardýr. Çalýþmaya katýlan intörn öðrenciler rastgele
seçildiðinden katýldýðý esnada farklý staj gruplarýnda olup, farklý çalýþma ortamlarýna sahiptirler. Her
bir branþýn kendine has iþ yükü ve çalýþma prensipleri farklý olduðundan hangi branþlarýn sonunda
daha çok tükenmiþlik yaþandýðýna dair ileri araþtýrmalara gereksinim duyulmaktadýr.
Çalýþanlarýn rollerinin açýk olarak tanýmlanmamasý
rol belirsizliðine yol açmakta ve ekip içinde çatýþma
yaþanmaktadýr. Ýþyerinde en önemli stresörlerdenbiri de ekip içi çatýþmalardýr (McVicar 2003).Bu
nedenle tükenmiþliði azaltacak önlemler alýnýrken
intörn öðrencilerin görev tanýmlanmasý iyi bir þekilde yapýlmalý,
öznel yaklaþýmlarýn önüne
geçilmeli, bu konudaki organizasyonel faktörler
göz ardý edilmemelidir.
Türkiye'de yapýlan saðlýk çalýþanlarýnýn tüken-
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miþliðine yönelik çalýþmalar incelendiðinde çoðunun örneklemlerinin hemþirelerden oluþtuðu göze
çarpmaktadýr. Bu durumun yapýlan iþin niteliði,
vardiyalý çalýþma saatleri, bakým verirken sýklýkla
aðrý, hastalýk ve ölüm gibi konularla daha çok
yüzleþmek durumunda kalýnmasýndan kaynaklandýðý düþünülmüþtür (Alimoðlu, Dönmez
2005). Modern týp anlayýþýnýn gereði hekimlerin de
artýk hasta ve yakýnlarý ile direk etkileþiminin artmasý nedeniyle hekimleri de içine alan daha çok
araþtýrmaya gereksinim duyulmaktadýr.
Bu çalýþmanýn sayýca az bir grupta yapýlmasý, tükenmiþliði etkileyebileceði öngörülen gelir durumu gibi
sosyodemografik verilerin ihmal edilmesi, intörn
öðrencilerin farklý staj gruplarýnda farklý iþ yükü
altýnda olmasý ve öðrencilerle bire bir psikiyatrik
görüþmelerin yapýlmamasý sýnýrlýlýklarýdýr.

SONUÇ
Çalýþmamýzda, son sýnýf intörnlük dönemi Týp
Fakültesi öðrencilerinde tükenmiþlik düzeyinin arttýðý gözlenmiþtir. Bu sonuç önceki çalýþmalarla benzer olup, uzun ve zorlu bir süreç olan týp öðreniminin bir sonucu olarak deðerlendirilmektedir.
Ayrýca bizim çalýþmamýzda son sýnýf öðrencilerinde
birinci sýnýflara oranla A tipi kiþilikler sayýca fazla
bulunsa da bu fazlalýk istatiksel olarak anlamlý düzeye ulaþmamýþtýr. Son sýnýf öðrencilerinin A tipi
kiþilik özelliklerinin tükenmiþlikle ve kiþisel baþarý
duygusuyla iliþkisi de görülmemiþtir.
Yazýþma adresi: Dr.Osman Zelkif Topak, Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Denizli, drosmantpk@hotmail.com
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