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ÖZET 

Amaç: Ameliyathane hemşirelerinin iş ortamına bağlı gerginlik ve stresle baş etme durumlarını 

incelenmesi amacıyla, tanımlayıcı bir araştırma olarak planlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya, İstanbul İl’i Anadolu yakasında bulunan, ameliyat masası ve 

ameliyathane hemşiresi sayısı en yüksek 4 Kamu Hastanesi ile 4 Özel Hastanede görev yapan 222 

ameliyathane hemşiresinden gönüllü olan 210 kişi katılmıştır. Araştırma verileri, Kişisel Özellikler Bilgi 

Formu (KÖBF), Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği Formu (SBTÖ), İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği Formu (İBGÖ) 

kullanılarak toplanmıştır. Veri değerlendirmesi IBM SPSS Statistics v24 programı kullanılarak, yüzdelik 

dağılım, Pearson Korelasyon analizi ve Independent Sample t Test kullanılarak yapılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan 210 hemşirenin, %52’si (n=110) 27-35 yaş aralığında, %58’si (n=123) 

lisans mezunu ve %51,9’u (n=109) bekârdır. Meslek durumlarına göre; %61,9’u (n=130) mesleğini 

isteyerek seçmiş, %29’u (n=61) ameliyathanede sağlık sorunu yaşamış, %57,6’sı (n=121) gündüz veya 

gece usulünde çalışmakta ve iş yerinde olan sorunları paylaştığı kişilerin %44,3’ünü (n=93) sorumlu 

hemşire, %3,3’ünü (n=7) ise sağlık bakım hizmetleri müdürü oluşturmaktadır. Ameliyathane 

hemşirelerinde işe bağlı gerginlik ve stresle baş etme tarzları alt faktörleri olan kendine güvenli 

yaklaşım (r=-423, p=,000), iyimser yaklaşım (r=-213, p=,002) ve sosyal destek arama yaklaşımı (r=-,154, 

p=,025) arasında anlamlı ve negatif bir ilişki bulunurken, çaresiz yaklaşım (r=,366, p=,000) ve boyun 

eğici yaklaşım (r=,209, p=002) arasında anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur. İBG artarken kendine güvenli 

yaklaşım, iyimser yaklaşım ve sosyal destek arama yaklaşımı azalmaktadır. En sık kullanılan SBTÖ alt 

faktörlerin “kendine güvenli yaklaşım” (1,93±,39) ve “sosyal destek arama” (1,90±,51) olduğu 

saptanmıştır. Mesleğini isteyerek seçen hemşirelerin “boyun eğici yaklaşımı” daha fazla tercih ettikleri 

saptanmıştır (p<0,05). Kamu veya özel hastanelerde çalışan ameliyathane hemşirelerinin işe bağlı 

gerginlik puanları arasında istatistiksel olarak fark olmadığı (p>0,05), “sosyal destek arama” 

yaklaşımının kamuda daha yüksek olduğu, buna karşın “boyun eğici yaklaşım”ın ise özel kurumlarda 

daha yüksek olduğu anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Çalışma biçimleri ile işe bağlı gerginlik ve stresle baş 

etme arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş olup, vardiya usulü çalışan hemşirelin daha gergin oldukları 

ve “çaresiz yaklaşım” puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). 

Sonuç: Ameliyathane hemşirelerinin çalıştıkları ortamda daha kaliteli hizmet verebilmeleri için, çalışma 

koşullarının düzenlenmesi ve hizmet içi eğitim programları ile stresle başetme yollarının öğretilmesi ve 

psikolojik rehberlik hizmetlerinin verilmesi önerilebilir. 
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