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Bu araştırmanın amacı “İşe Bağlı Duygusal Tükenmişlik Ölçeği”nin (Job-Related
Emotional Exhaustion Scale) Türkçe uyarlamasını yapmak, geçerlilik ve güvenilirlik
analizlerini gerçekleştirmektir. Araştırmanın örneklemini Isparta ili hizmet sektöründe
çalışmakta olan çalışanlar oluşturmaktadır. Bu kapsamda 411 katılımcıya ulaşılmıştır.
Gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi neticesinde toplam varyansın %68’ini
açıklayan 6 ifadeli ve tek boyutlu bir yapıya ulaşılmıştır. Gerçekleştirilen doğrulayıcı
faktör analizi neticesinde ölçme aracının iyi uyum seviyesine sahip olduğu tespit
edilmiştir. Ölçeğe dair gerçekleştirilen güvenilirlik analizi neticesinde ise Cronbach alfa
iç tutarlılık katsayısı .903 olarak bulunmuş ayrıca iki yarı güvenilirliğe ait değerlerden
madde korelasyonu .839, Spearman-Brown katsayısı ise .913 olarak bulunmuştur. Bu
bilgiler ışığında “İşe Bağlı Duygusal Tükenmişlik Ölçeği”nin Türk kültürüne uygun,
geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ifade etmek mümkündür.
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Article Info

ABSTRACT

Research Article

The aim of this study is to adapt the "Job-Related Emotional Exhaustion Scale" to
Turkish and to perform validity and reliability analysis. The sample of the study
consists of employees in the service sector of Isparta. In this context, 411 participants
were reached. As a result of the exploratory factor analysis, a one-dimensional structure
with 6 expressions that explains 68% of the total variance emerged. As a result of the
confirmatory factor analysis carried out, it was determined that the measuring tool has a
good level of adaptation. With this reliability analysis of the scale, the Cronbach alpha
internal consistency coefficient was found to be .903. The item correlation among the
two-half reliability values was found to be .839 and the Spearman-Brown coefficient as
.913. Therefore, it is possible to state that the "Job-Related Emotional Exhaustion" is a
valid and reliable measurement tool suitable for Turkish culture.
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GĠRĠġ
İlk olarak Bradley (1969) tarafından ortaya atılan tükenmişlik kavramı özellikle sağlık hizmetleri, kolluk
kuvvetleri ve sosyal hizmet gibi insan odaklı mesleklerde çalışanları ilgilendiren psikolojik bir gerginlik türü
olarak ifade edilmiştir. Zamanla gerçekleştirilen çalışmalar hemen hemen tüm meslek gruplarında farklı
şiddetlerde de olsa, iş gereksinimleri ve çalışanların algılanan yeteneklerinin uyuşmadığı her türlü örgütte
tükenmişliğin mevcudiyetini ortaya koymuştur (Brown, 2012).
Sözlük anlamı gücünü yitirmiş olma ve çaba göstermeme durumu olarak tanımlanan tükenmişlik
(sozluk.gov.tr), duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma (diğerlerinden uzaklaşma) ve düşük kişisel performansla
karakterize edilen bir kavramdır (Maslach ve Jackson, 1984). Bireyin içsel enerji kaynaklarının giderek
azalmasını ifade eden bu kavram (Shirom ve Cooper, 1989), bireyin kendisi ya da toplum tarafından bireye
dayatılan aşırı taleplerin neden olduğu ve kişinin motivasyonunu, tutumlarını ve nihayet davranışlarını etkileyen
bir unsurdur (Freudenberger ve North, 1986).
İş yerindeki kronikleşmiş olan duygusal ve kişilerarası stres faktörlerine bağlı olarak uzun sürede ve yavaş
bir şekilde gelişen duygusal tükenmişlik (Maslach ve ark., 2001), iş performansını etkileyebilirken aynı zamanda
personel değişimini hızlandırarak örgütün sahip olduğu insan sermayesini de zayıflatabilir (Burke ve Richardsen,
1993). Buradan hareketle duygusal tükenmişliğin yalnızca bireyleri ilgilendiren bir unsur olmadığını, örgütleri
de en az çalışanlar kadar ilgilendirdiğini söylemek mümkündür (Schulz ve ark., 1996).
Duygusal tükenmişliğe yönelik gerçekleştirilen mevcut araştırmalar pek çok farklı neden ortaya koysa da bu
nedenlerin temelinde genellikle işle ilgili faktörler, örgütsel faktörler ve kişisel faktörler olmak üzere üç temel
kategori ortaya çıkmıştır (Cooper ve ark., 2001). İşle ilgili faktörler; çalışma saati, çalışma düzeni, işin niteliği,
rol belirsizliği, fiziki konfor gibi işin getirdiği fiziksel ve ruhsal zorlukları barındırmaktadır (Wittmer ve Martin,
2010). Örgütsel faktörler; çalışma ortamı, dayanışma, adalet, algılanan sosyal destek, iş fırsatları, kariyer
engelleri gibi örgütün genel doğasını ve iklimini yansıtan özellikleri barındırmaktadır (Lee ve Ashforth, 1996).
Son olarak kişisel faktörler ise bireyin kişiliği, hedefleri, örgüte olan uyumu, arkadaşları, ailesi, demografik
özellikleri gibi doğrudan kişiyle ilgili olan özellikleri kapsamaktadır (Ghorpade ve ark., 2007). İşle ilgili,
örgütsel ya da kişisel faktörlerin tamamı hem doğrudan hem de dolaylı olarak duygusal tükenmişliği
etkileyebilmektedir (Schaible ve Gecas, 2010).
Maslach (1978) tarafından genellikle düşük iş tatmini ve performanstaki kötüleşmeyle işaretlenen duygusal
tükenmişlik; yorgunluk, işten kopma, aidiyet hissini kaybetme, yönelim bozuklukları, somatik şikâyetler,
depresyon ve bazen de fiziksel problemler şeklinde kendini göstermektedir (Reiner ve Hartshorne, 1982). Her ne
kadar Maslach (2001), tükenmişliğin üç yordayıcısının da eşit nitelikte olduğunu ve tükenmişliği anlayabilmek
için adı geçen değişkenlerin eksiksiz incelenmesi gerektiğini ifade etse de özellikle son yıllarda yapılan
çalışmaların duygusal tükenmişlik üzerine yoğunlaştığı, belirtilen kişisel başarı ile duyarsızlaşmanın duygusal
tükenmişlik kapsamında incelendiği ve hatta tükenmişlik denince akla yalnızca duygusal boyutun geldiği ifade
edilebilir (Shirom, ve Cooper, 1989).
Türkçe yazın incelendiği zaman duygusal tükenmişlikle ilgili ortaya koyulan ölçüm araçlarının genellikle
meslek gruplarına dair özelleştiği anlaşılmaktadır. Tümkaya (2000) tarafından Akademik Tükenmişlik Ölçeği,
Aypay (2011) İlköğretim 2. Kademe Öğrencileri İçin Okul Tükenmişliği Ölçeği, Kelecek ve arkadaşları (2016)
tarafından uyarlanan Sporcu Tükenmişlik Ölçeği Türkçe Uyarlaması, Secer ve Halmatoc (2013) tarafından
uyarlanan Okul Tükenmişlik Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması mevzu bahis ölçüm araçlarından
bazılarıdır. Ayrıca Türkçe yazında Tümkaya ve arkadaşları (2009) tarafından uyarlanan Tükenmişlik Ölçeği Kısa
Versiyonunun Türkçe’ye Uyarlama Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması bu çalışmaya benzer olarak dikkat
çekmektedir. Bu çalışma ise 6 ifadeden oluşması ve tek bir meslek grubuna ait olmaması nedenleriyle
diğerlerinden ayrışmaktadır.
Duygusal tükenmişlikle ilgili gerçekleştirilen çalışmalar incelendiği zaman Uluslararası ve Türkçe yazında
kişilik (Edwards ve ark, 1990), iş stresi (Cherniss ve Cherniss, 1980; Cox ve ark., 1993), örgütsel bağlılık
(Omdahl ve O’Donnell, 1999; Brown ve Roloff, 2011; Yeniçeri ve ark,2009), iş yaşam dengesi (Shanafelt ve
ark., 2012), iş-aile çatışması (Burke ve Greenglass, 2001; Wang ve ark., 2011), performans (Halbesleben ve
Brown, 2007), duygusal zekâ (Moon ve Hur, 2011), örgütsel vatandaşlık (Cropanzano ve ark., 2003),
duyarsızlaşma (West ve ark., 2009), liderlik (Stordeur ve Vandenberghe, 2001), sinizm (Gkorezis ve ark., 2015),
örgütsel adalet (Cole ve ark., 2010), işten ayrılma niyeti (Houkes ve ark., 2003), motivasyon (Halbesleben ve
Bowler, 2007; Skaalvik ve Skaalvik, 2016), psikolojik iyi oluş (Jeon ve ark., 2016), depresyon (Schermuly ve
Meyer, 2016), kariyer (Bozionelos, 2006), iyimserlik (Mäkikangas ve Kinnunen, 2003), özgüven (Papathanasiou
ve ark., 2014) ve demografik değişkenlerle (Garrosa ve ark., 2008) anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.
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ARAġTIRMANIN METODOLOJĠSĠ
Süleyman Demirel Üniversitesi Etik Kurulu’ndan alınan 11.11.2020 Tarih 87432956-050.99-E sayılı,
30.06.2020 tarihli Etik Kurul Onayı ile yürütülen bu çalışmada kullanılan orijinal ölçeğin Türkçe uyarlaması,
geçerlilik ve güvenilirlik analizine dair yapılan işlemler bu başlık altında sırası ile verilecektir.
ÇalıĢma Grubu
Bu çalışmanın örneklemini Isparta ili hizmet sektöründe çalışanlar oluşturmaktadır. Hizmet sektörü
çalışanları, sağlık sektörü çalışanları ile birlikte duygusal tükenmişliğin yoğun olarak gözlenebildiği sektörlerden
olduğu gerekçesi ile tercih edilmiştir (Salanova ve Llorens, 2008). Çalışma kapsamında kolayda örnekleme
yoluyla hizmet sektöründe çalışmakta olan 411 kişiye ulaşılmış ve bunlardan gelişi güzel ya da eksik dolduran
25 anket çalışma dışında bırakılmıştır. 2020 Yılında Isparta ili hizmet sektöründe çalışan kişi sayısına dair yeterli
veri olmamakla birlikte ulaşılan kişi sayısı itibariyle (n=385) ölçekteki ifade sayısı da göz önünde
bulundurularak yeter sayıya ulaşıldığına kanaat getirilmiştir. Nitekim Kline (1994) ölçekte bulunan ifade
sayısının mümkünse 10 katı sayıya ulaşmasının evrenin temsili açısından yeterli olduğunu belirtmiştir.
Katılımcıların 220’si (%57,1) kadın, 165’i (%42,8) erkeklerden oluşmaktadır.
Orijinal Ölçme Aracı
Maslach (1986) tarafından geliştirilen Tükenmişlik Ölçeği (Burnout Scale) 3 boyut ve 22 ifadeden
oluşmaktadır. Ölçekte 9 ifadeden oluşan duygusal tükenmişlik, 8 ifadeden oluşan kişisel başarı ve 5 ifadeden
oluşan duyarsızlaşma boyutları bulunmaktadır. Wharton (1993), Maslach tarafından geliştirilen bu ölçekten
esinlenerek 6 ifade ve tek boyutlu İşe Bağlı Duygusal Tükenmişlik Ölçeğini (Job-Related Emotional Exhaustion
Scale) geliştirmiştir. Ölçekteki ifadelerin 5 tanesi Maslach tarafından geliştirilen Tükenmişlik Ölçeğinin
duygusal tükenmişlik boyutu ile birebir aynı olup yalnızca 1 ifadede değişikliğe gidilmiştir. İşe Bağlı Duygusal
Tükenmişlik Ölçeğinin alfa katsayısı .87 olup, ölçekteki ifadeler 5’li likert tipi olarak geliştirilmiş ve 0= iş
yerinde asla bu şekilde hissetmiyorum, 4 = her gün bu şekilde hissediyorum olacak şekilde dizayn edilmiştir.
ĠĢlem
Orijinal ölçek olan İşe Bağlı Duygusal Tükenmişlik Ölçeğindeki ifadeler Türkçeye çevrilmiş ve ardından
çevirmeleri için 5 öğretim üyesine gönderilmiştir. Öğretim üyeleri ve araştırmacı tarafından yapılan çevirilerin
büyük oranda benzer olması üzerine Türkçe ifadeler yeniden kaynak dile çevrilmesi maksadıyla Süleyman
Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan 3 öğretim elemanına gönderilmiştir.
Dil uzmanlarının yaptığı çeviriler ile orijinal ölçekteki ifadelerin hemen hemen aynı olduğuna kanaat getirilerek
ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik analizine geçilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğinin sınanması maksadıyla hem
açımlayıcı faktör analizi (AFA) hem de doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Ayrıca İşe Bağlı Duygusal
Tükenmişlik Ölçeğinin güvenilirliğinin sınanması amacıyla iç-tutarlılık ve madde analizi için düzeltilmiş madde
toplam korelasyonları incelenmiştir. Belirtilen işlemleri gerçekleştirmek üzere SPSS 26 ve AMOS paket
programlarından faydalanılmıştır.
BULGULAR
İşe Bağlı Duygusal Tükenmişlik Ölçeğinin Türkçe uyarlaması için öncelikle yapı geçerliliğine, sonrasında ise
güvenilirliğine bakılmıştır. Yapılan işlemler ve detayları aşağıda sırası ile verilmiştir.
Yapı Geçerliliği
İşe Bağlı Tükenmişlik Ölçeğinin yapı geçerliliğinin sınanması maksadıyla ilk olarak AFA uygulanmıştır.
Gerçekleştirilen AFA neticesinde ölçeğin orijinaline uygun şekilde tek boyutlu bir yapıda olduğu görülmüştür.
Tablo1’de AFA’ya dair detaylar yer almaktadır.
Madde
No
1
2
3
4
5
6

Madde

Tablo 1. İşe Bağlı Duygusal Tükenmişlik Ölçeği AFA Sonuçları
Ortalama

İşimden dolayı duygusal olarak tükenmiş hissediyorum
İş gününün sonunda kendimi bitkin hissediyorum
Sabah kalkmaktan ve iş yerinde yeni bir günle yüzleşmek zorunda olmaktan
yıldım
İşimden dolayı psikolojik olarak yıpranmış hissediyorum
İşimden dolayı hayal kırıklığına uğramış hissediyorum
İşimde çok çalıştığımı hissediyorum
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2.79
3.30
2.44

Standart
Sapma
1.215
1.186
1.341

Faktör
Yükü
.910
.869
.858

2.64
2.30
3.45

1.391
1.382
1.347

.843
.840
.614
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Açıklanan Toplam Varyans: 68,533

KMO: .893 Özdeğer: 4,112

Tablo 1’den de anlaşılabileceği gibi İşe Bağlı Duygusal Tükenmişlik Ölçeğine ait ifadelerin faktör yükleri
.910 ile .614 arasında değişen değerler almaktadır. İfadelere ait faktör yüklerinin .50’nin üzerinde olması yeterli
görüldüğü için (Nunnally, 1978) maddelerin hiçbiri analiz dışında bırakılmamıştır. Gerçekleştirilen AFA
neticesinde tek boyutlu bir yapı olarak karşımıza çıkan ölçeğin açıklanan toplam varyansı 68.533, özdeğer ise
4.112 olarak tespit edilmiştir.
İşe Bağlı Duygusal Tükenmişlik Ölçeğine uygulanan AFA’dan elde edilen sonuçlardan hareketle DFA
gerçekleştirilmiş olup ölçeğe dair uyum iyiliği değerleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. İşe Bağlı Duygusal Tükenmişlik Ölçeği DFA Uyum İyiliği Değerleri

İşe
Bağlı
Duygusal
Tükenmişlik
Ölçeği

χ2/(df)

RMSEA

NFI

GFI

AGFI

TLI

CFI

RFI

2.982

.078

.982

.977

.939

.975

.987

.966

Tablo 2’de görüleceği üzere gerçekleştirilen DFA neticesinde ölçeğe ait uyum iyiliği değerlerinin iyi uyum
seviyesinde (Forza ve Filipini, 1998) olduğu anlaşılmaktadır. 6 ifade ve tek boyuttan oluşan İşe Bağlı Duygusal
Tükenmişlik Ölçeğinin yol analizi Şekil 1’de verilmiştir.

ġekil 1. DFA Sonuçları

Şekil 1’den anlaşılabileceği gibi İşe Bağlı Duygusal Tükenmişlik Ölçeğine ait ifadelerin faktör yükleri .50 ile
.91 arasında değişmektedir. Uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer almasına karşın
birbirine yakın 2 (iş gününün sonunda kendimi bitkin hissediyorum) ve 6 (işimde çok çalıştığımı hissediyorum)
numaralı ifadelerin hata kovaryanslarının bağlanması yoluyla uyum iyiliği değerleri iyi uyum seviyesine
getirilmiştir. Bu bağlama neticesinde özellikle χ2/(df) değerinin 4.872’den 2.982’ye ulaşması sağlanmıştır.
Güvenilirlik Analizi
İşe Bağlı Duygusal Tükenmişlik Ölçeğine dair gerçekleştirilen güvenilirlik analizi neticesinde elde edilen
değerler ve ifadelere ait istatistiki bilgiler Tablo 3’te verilmiştir.
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Madde No
1
2
3
4
5
6

Tablo 3: İşe Bağlı Duygusal Tükenmişlik Ölçeğine İlişkin Madde Analizi Sonuçları
DüzeltilmiĢ
Ort.
S.S.
Çarp.
Bask.
Madde Toplam
Korelasyonu
2.79
3.30
2.44
2.64
2.30
3.45

1.215
1.186
1.341
1.391
1.382
1.347

.234
-.219
.550
.358
.714
-.409

-.765
-.755
-.895
-.987
-.762
-.941

.789
.763
.776
.851
.756
.505

Maddelerin
Silinmesi
Durumunda Alfa
.879
.883
.880
.868
.883
.920

Tablo 3 incelendiği zaman ölçeğe dair madde ortalamalarının 2.30 ile 3.45 arasında değişen değerler aldığı
görülmektedir. Ölçeğe ait ifadelerin çarpıklık basıklık değerlerinin ise -1 ile +1 arasında değişen değerler alması
nedeniyle normal dağılıma uygunluğu ifade edilebilir. İfadelere dair düzeltilmiş madde toplam korelasyonları
.505 ile .851 arasında değişmektedir. Nitekim Büyüköztürk (2003)’e göre ölçeğe dair maddelerin ayırt etme
seviyesinde olması için .30’dan büyük değerlere sahip olması gerekmektedir. İşe Bağlı Duygusal Tükenmişlik
Ölçeğinin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .903 olarak tespit edilmiş olup yüksek güvenilirlik seviyesine
sahip olduğu ifade edilebilir. Ölçeğe dair maddelerin silinmesi durumunda ise elde edilecek olan değerlerin
mevcut katsayıya oldukça yakın olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleştirilen analizler neticesinde ölçeğe dair elde
edilen iki yarı güvenilirliğine ait değerlerden madde korelasyonu .839, Spearman-Brown katsayısı ise .913
olarak bulunmuştur.
SONUÇ
Wharton (1993) tarafından geliştirilen İşe Bağlı Duygusal Tükenmişlik Ölçeğinin (Job-Related Emotional
Exhaustion Scale) Türkçe uyarlamasının amaçlandığı bu çalışmada ölçeğin geçerliliği ve güvenilirliği
sınanmıştır. Ölçeğin geçerliliğinin sınanması maksadıyla yapılan AFA ve DFA neticesinde ölçeğin orijinalinde
olduğu gibi tek boyutlu ve 6 ifadeden oluşan yapısı muhafaza edilmiş ve yalnızca iki madde arasında hata
kovaryans bağlamasına başvurulmuştur.
İşe Bağlı Duygusal Tükenmişlik Ölçeğinin güvenilirliğinin sınanması neticesinde Cronbach alfa katsayısının
.903 olduğu tespit edilmiş, iki yarı güvenilirliğine ait değerlerden madde korelasyonu .839, Spearman-Brown
katsayısı ise .913 olarak bulunmuştur.
Gerçekleştirilen analizler neticesinde elde edilen bulgulardan hareketle İşe Bağlı Duygusal Tükenmişlik
Ölçeğinin Türk kültüründe rahatlıkla kullanılabileceğini söylemek mümkündür. Ölçeğe dair ifadelerin yer aldığı
Tablo 4 nihai hal olarak kullanıma uygun şekilde verilmiştir.
Madde No

Tablo 4. İşe Bağlı Duygusal Tükenmişlik Ölçeği Türkçe Uyarlaması İfadeleri
Ġfadeler

1

İşimden dolayı duygusal olarak tükenmiş hissediyorum

2

İş gününün sonunda kendimi bitkin hissediyorum

3

Sabah kalkmaktan ve iş yerinde yeni bir günle yüzleşmek zorunda olmaktan yıldım

4
5

İşimden dolayı psikolojik olarak yıpranmış hissediyorum
İşimden dolayı hayal kırıklığına uğramış hissediyorum

6

İşimde çok çalıştığımı hissediyorum

Ölçek orijinaline sadık kalınarak 5’li likert tipinde ve 1 = iş yerinde asla bu şekilde hissetmiyorum, 5 = her
gün bu şekilde hissediyorum şeklinde dizayn edilmiştir.
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