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Özet

‹ﬂ kontrolü ile tükenmiﬂlik ve fiziksel sa¤l›k aras›nda bir iliﬂki olup olmad›¤›; varsa bu iliﬂkinin çal›ﬂanlar›n
kontrol ihtiyaçlar›n›n derecesine ba¤l› olarak de¤iﬂip de¤iﬂmedi¤i incelenmiﬂtir. Bu amaçla 435 hemﬂire
kat›l›mc›ya iﬂ kontrolü, kontrol iste¤i, tükenmiﬂlik ve bedensel rahats›zl›k tarama ölçekleri uygulanm›ﬂt›r.
Kat›l›mc›lar iﬂ kontrolü ve kontrol iste¤i ölçeklerinden ald›klar› puanlara göre düﬂük iﬂ kontrolü-düﬂük
kontrol iste¤i, düﬂük iﬂ kontrolü-yüksek kontrol iste¤i, yüksek iﬂ kontrolü-düﬂük kontrol iste¤i ve yüksek iﬂ
kontrolü-yüksek kontrol iste¤i koﬂullar›ndan birine atanm›ﬂlard›r. Verilere, tükenmiﬂli¤in üç boyutu (duygusal
tükenme, duyars›zlaﬂma ve kiﬂisel baﬂar› duygusunun azalmas›) ve fiziksel sa¤l›k yak›nmalar› için ayr› ayr› 2
(iﬂ kontrolü:düﬂük-yüksek) x 2 (kontrol iste¤i:düﬂük-yüksek) faktörlü varyans analizi uygulanm›ﬂt›r. Elde
edilen bulgular hem iﬂ kontrolü hem de kontrol iste¤i ile tükenmiﬂlik aras›nda bir iliﬂkinin bulundu¤unu,
ancak iﬂ kontrolü ile tükenmiﬂlik aras›ndaki iliﬂkinin çal›ﬂanlar›n kontrol iste¤ine ba¤l› olarak de¤iﬂmedi¤ini
göstermiﬂtir. Buna göre, iﬂ kontrolü düﬂük olan kat›l›mc›lar iﬂ kontrolü yüksek olanlara göre daha fazla
duygusal tükenmiﬂlik, duyars›zlaﬂma ve kiﬂisel baﬂar› duygusu azalmas› yaﬂamaktad›rlar. Kontrol iste¤i söz
konusu oldu¤unda ise, kontrol iste¤i yüksek olanlar daha fazla duygusal tükenme ve duyars›zlaﬂma, düﬂük
olanlar daha fazla kiﬂisel baﬂar› duygusu azalmas› yaﬂamaktad›rlar. ‹ﬂ kontrolü ve kontrol iste¤i ile fiziksel
sa¤l›k aras›nda herhangi bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r.
Anahtar kelimeler: ‹ﬂ kontrolü, kontrol iste¤i, tükenmiﬂlik, fiziksel sa¤l›k, duygusal tükenmiﬂlik
Abstract

The study investigated whether the relationship between job control and physical and psychological
well-being is moderated by the strength of employees’ need for control. Four hundred and thirty five nurses
were administered Job Control scale, Desirability of Control Scale, Maslach Burnout Inventory and Symptom
Checklist. Using median values of Job Control Scale and Desirability of Control Scale as cutting points
participants were assigned to one of the four conditions: low desirability of control/ low job control, low
desirability of control/ high job control, high desirability of control/ high job control and high desirability of
control/ low job control. Separate 2 (job control: high-low) x 2 (desirability of control: high-low) ANOVAs
were applied to three components of burnout and physical health complaint scores. The results indicated that
burnout was related to both job control and desirability of control. However, the absence of job control x
desirability for control interaction indicated that the relationship between job control and burnout is not
moderated by the desire for control. The analysis applied to physical complaints score yielded no significant
main or interaction effect.
Key words: Job control, desirability of control, burnout, physical health, emotional exhaustion
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Meslekle ilgili olarak yaﬂanan stres, yo¤un ve
sürekli hale geldi¤inde bir dizi olumsuz sonuç ortaya ç›kabilmektedir. Bu olumsuz sonuçlar davran›ﬂsal, fiziksel veya psikolojik olabilmektedir. Davran›ﬂsal sonuçlar; iﬂten kaç›nma, yorgunluk, alkol ve
uyuﬂturucu kullan›m› ve sald›rganl›k gibi olumsuz
davran›ﬂlar›, fiziksel sonuçlar; kardiyo-vasküler
hastal›klar, ülser, solunum rahats›zl›klar› gibi sa¤l›k sorunlar›n›, psikolojik sonuçlar ise iﬂ doyumsuzlu¤u, depresyon, kayg› ve engellenme, tükenmiﬂlik duygular›n› içermektedir (Ross ve Altmaier,
1994).
Mesleki stres ile fiziksel ve psikolojik sa¤l›k
aras›ndaki iliﬂkileri aç›klamak üzere de¤iﬂik modeller önerilmiﬂtir (Bond, 2004; Frese, 1989; Katz
ve Kahn, 1978; McGrath, 1976; Warr, 1990). Bunlardan Karasek’in (1979) iﬂ talebi - iﬂ kontrolü modeli mesleki stres literatüründe en fazla sözü edilen
modeldir (Ganster ve Fusilier, 1989; Terry ve Jimmieson, 1999). Mesleki stres ile fiziksel ve psikolojik sa¤l›k aras›ndaki iliﬂkileri incelemek amac›yla son y›llarda yürütülen araﬂt›rmalar›n büyük bölümünü do¤rudan do¤ruya ya da dolayl› olarak iﬂ talebi - iﬂ kontrolü modeli ile iliﬂkilendirmek mümkündür (Terry ve Jimmieson, 1999).
Talep kontrol modeli olarak da adland›r›lan iﬂ
talebi – iﬂ kontrolü modelinde, iﬂ talebi kavram› iﬂ
ortam›ndaki stres yarat›c› etkenlere iﬂaret etmek
üzere kullan›lmaktad›r. ‹ﬂ kontrolü ise çal›ﬂan›n
yapt›¤› iﬂin kendisinin ve yap›l›ﬂ biçiminin kontrol
edilebilme kabiliyeti ile iﬂin gerektirdi¤i becerilerin
çeﬂitlili¤i olmak üzere iki boyuttan oluﬂmakta ve
bu iki boyut birden iﬂ karar verme serbestisi (job
decision latitude) olarak adland›r›lmaktad›r. Modele göre mesleki stres ya da gerilim de¤iﬂen düzeydeki iﬂ talepleri ile de¤iﬂen düzeydeki iﬂ karar verme serbestisinin birleﬂik etkisinin bir sonucudur.
Modelin iki temel yordamas› vard›r. Bunlardan ilki
iﬂle ilgili s›k›nt› tepkilerinin iﬂ taleplerinin yüksek,
çal›ﬂan›n iﬂ kontrolünün düﬂük oldu¤u durumlarda
ortaya ç›kaca¤› ﬂeklindedir. Di¤er bir deyiﬂle, talep
– kontrol modeline göre, yüksek iﬂ talebinin do¤urabilece¤i olumsuz sonuçlar en belirgin bir biçimde
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çal›ﬂan›n iﬂ karar serbestisinin düﬂük oldu¤u durumlarda gözlenecektir. Buna stres (s›k›nt› – strain)
hipotezi de denilmektedir (Karasek, 1979).
Modelin ikinci yordamas› ise, hem iﬂ talebinin
hem de iﬂ karar verme serbestisinin yüksek oldu¤u
durumlarda çal›ﬂan›n iﬂe güdülenme düzeyinin, ö¤renme iste¤inin ve kiﬂisel geliﬂiminin olumlu yönde etkilenece¤i ﬂeklindedir. Di¤er bir ifadeyle, talep - kontrol modeline göre, yüksek düzeyde iﬂ talebi yüksek düzeyde iﬂ kontrolü ile birleﬂti¤inde çal›ﬂan aç›s›ndan olumlu sonuçlar do¤urmaktad›r.
Talebin sonuçlar üzerine etkisi aç›s›ndan kontrolün
tampon görevine sahip oldu¤u düﬂünülerek buna
tampon hipotezi de (buffer hypothesis) denilmektedir (Karasek, 1979).
Talep-kontrol modelinin do¤rudan do¤ruya ya
da dolayl› olarak test edildi¤i araﬂt›rmalarda iﬂ talebi ve iﬂ kontrolünün de¤iﬂik fiziksel rahats›zl›klar,
depresyon, kayg› bozukluklar›, psikolojik sa¤l›k, iﬂ
doyumu ve iﬂe devams›zl›k gibi birçok de¤iﬂkenle
iliﬂkileri araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ancak, bu araﬂt›rmalar›n
sonuçlar› aras›nda bir tutarl›l›¤›n bulundu¤unu söylemek güçtür (Karasek ve Theorell, 1990; Liu,
Spector ve Jex, 2005).
Liu, Spector ve Jex (2005) iﬂ kontrolü ile fiziksel sa¤l›k sorunlar› nedeniyle doktora gitme s›kl›¤›
aras›nda bir iliﬂki oldu¤unu gösteren bulgular rapor
etmiﬂlerdir. Buna karﬂ›l›k, Steenland, Johnson ve
Nowlin (1997) taraf›ndan yap›lan boylamsal bir
araﬂt›rmada, düﬂük iﬂ kontrolü ve yüksek iﬂ talebi
koﬂulunda bulunan deneklerin kalp rahats›zl›¤› geçirme riskinde bir art›ﬂ olmad›¤› belirlenmiﬂtir. Di¤er bir deyiﬂle, modelin düﬂük iﬂ kontrolü ve yüksek iﬂ talebinin sa¤l›k aç›s›ndan olumsuz sonuçlar
do¤uraca¤› ﬂeklindeki yordamas› desteklenmemiﬂtir. Ancak, tek baﬂ›na ele al›nd›¤›nda, yüksek iﬂ
kontrolünün kalp sa¤l›¤›n› koruyucu bir rolünün oldu¤u görülmüﬂtür. Benzer ﬂekilde, Wall, Jackson,
Mullarkey ve Parker (1996) taraf›ndan yap›lan bir
araﬂt›rmada, iﬂ talebi ve iﬂ kontrolünün iﬂ doyumu,
kayg› ve depresyon gibi psikolojik de¤iﬂkenler üzerinde anlaml› bir ortak etkisinin bulundu¤unu
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gösteren bulgular elde edilirken; Eriksen ve Ursin
(1999) taraf›ndan yürütülen bir baﬂka araﬂt›rmada
söz konusu de¤iﬂkenlerin iﬂ doyumu, kayg› ve depresyon üzerinde ne tek tek ne de ortak bir etkilerinin bulunmad›¤›n› gösteren sonuçlar elde edilmiﬂtir.
Tetrick ve LaRocco (1987) kontrolü tek boyutlu bir yap› olarak ele ald›klar› çal›ﬂmalar›nda, kontrolün iﬂ doyumu ile iliﬂkili oldu¤unu bulurken,
kayg› ve depresyonla aras›nda bir iliﬂki bulamam›ﬂlard›r. Karasek’ in (1979) düﬂük iﬂ kontrolü ve yüksek iﬂ talebinin oldu¤u koﬂulda iﬂ doyumunun en
düﬂük düzeyde olaca¤›na iliﬂkin yordamas›n›n aksine, Dwyer ve Ganster (1991), yüksek kontrol ve
düﬂük iﬂ talebinin oldu¤u koﬂulda iﬂ doyumunun en
düﬂük düzeyde oldu¤unu saptam›ﬂlard›r. Barnett ve
Brennan (1997), Karasek’in (1979) kontrol tan›m›n› kullanarak yapt›klar› boylamsal çal›ﬂmada, kontrol boyutlar›ndan sadece iﬂte kullan›lan becerilerin
çeﬂitlili¤inin iﬂ talebinden ba¤›ms›z olarak psikolojik stresle iliﬂkili oldu¤unu bulmuﬂlard›r.
Düﬂük ‹ﬂ kontrolünün do¤urdu¤u olumsuz sonuçlarla ilgili olarak üzerinde s›kça durulan bir di¤er de¤iﬂken tükenmiﬂliktir (Demerouti, Bakker,
Nachreiner ve Schaufeli, 2001; Landbergis, 1988;
Melamed, Kushnir ve Meir, 1991; Salanova, Piero
ve Schaufeli, 2002; Söderfeldt, Söderfeldt, Ohlson,
Theorell ve Jones, 2000 ). Tükenmiﬂlik kavram› ilk
kez 1970li y›llarda Freudenberger (1974) taraf›ndan alternatif bak›m amaçl› bir klinikte gönüllü
olarak çal›ﬂanlar aras›nda gözledi¤i duygusal tükenmiﬂlik, ba¤l›l›k ve güdülenme düzeyinde azalma gibi belirtileri aç›klamak amac›yla kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bununla birlikte, Cox, Kuk ve Leiter’e (1993) göre, tükenmiﬂli¤in bilimsel bir kavram olarak önem kazanmaya baﬂlamas› Maslach ve
arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmalar›na dayanmaktad›r.
Maslach ve Jackson (1981) tükenmiﬂli¤i insanlarla yüz yüze iliﬂki gerektiren mesleklerde çal›ﬂan
bireylerde gözlenen ve belirtileri duygusal tükenmiﬂlik (emotional exhaustion), hizmet verilen bireylere karﬂ› duyars›zl›k (depersonalization) ve ki-
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ﬂisel baﬂar› duygusunun azalmas› (reduced personal accomplishment) olan psikolojik bir olgu olarak tan›mlamaktad›rlar. Maslach ve Jackson’un
(1981) tükenmiﬂli¤in psikolojik bir olgu oldu¤u görüﬂü genel bir kabul görmekle birlikte, bu kavram›n
nas›l tan›mlanmas› gerekti¤i ve tükenmiﬂli¤in do¤as›n›n ne oldu¤u konusunda görüﬂ birli¤ine var›lamam›ﬂt›r (Cox, Kuk, Leiter, 1993).
‹lgili literatürde tart›ﬂ›lan bir di¤er konu, tükenmiﬂli¤in ne tür mesleklerin do¤urdu¤u bir sonuç oldu¤udur. Tükenmiﬂlik konusunda çal›ﬂan ilk araﬂt›rmac›lar tükenmiﬂli¤in sadece insanlarla yüz yüze
iliﬂki içinde hizmet vermeyi gerektiren mesleklerde
gözlenen bir belirti oldu¤unu öne sürmüﬂlerdir
(Freudenberger, 1974; Maslach 1982; Maslach,
Jackson, 1981). Ancak, daha sonralar› tükenmiﬂlik
insanlara yüz yüze bir iliﬂki içinde hizmet vermeyi
gerektirmeyen iﬂ kollar›nda, hatta politik gruplar ve
aile gibi iﬂ ile ilgili olmayan ortamlarda da incelenmeye baﬂlanm›ﬂt›r (Maslach ve Schaufeli, 1993).
Düﬂük iﬂ kontrolünün do¤urabilece¤i di¤er
olumsuz sonuçlarla ilgili araﬂt›rmalarda oldu¤u gibi, tükenmiﬂlik üzerinde durulan araﬂt›rmalardan
elde edilen sonuçlar aras›nda da bir tutarl›l›k bulunmamaktad›r. Örne¤in; Salanova, Peiro ve Schaufeli (2002) bilgi teknolojisi alan›nda görev yapan çal›ﬂanlarla yürüttükleri araﬂt›rmada, iﬂ kontrolü ile
tükenmiﬂlik aras›nda bir ba¤lant› oldu¤unu bulmuﬂlard›r. Buna karﬂ›l›k, De Rijk ve arkadaﬂlar›
(1998), iﬂ kontrolü ile duygusal tükenme aras›nda
pozitif bir iliﬂkinin bulundu¤u, iﬂ kontrolü ile duyars›zlaﬂma aras›nda ise herhangi bir ba¤lant›n›n
bulunmad›¤› yolunda bulgular rapor etmiﬂlerdir.
Landsbergis’in (1988) hastane ve bak›mevi personeliyle yürüttü¤ü araﬂt›rmada, iﬂ kontrolü ile duygusal tükenmiﬂlik ve duyars›zlaﬂma aras›nda bir
iliﬂki oldu¤u, ancak iﬂ kontrolü ile kiﬂisel baﬂar›
duygusu aras›nda bir iliﬂkinin bulunmad›¤› görülmüﬂtür. Melamed, Kushnir ve Meir’in (1991) hemﬂirelerle yürüttükleri araﬂt›rmalarda iﬂ kontrolü ile
duygusal tükenme aras›nda bir ba¤lant› oldu¤unu
bulmuﬂlard›r. Nijhuis ve Smulders (1996) ise fabrika iﬂçileriyle yürüttükleri araﬂt›rmada iﬂ kontrolü
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ile duygusal tükenme aras›nda ba¤lant› olmad›¤›n›
bulmuﬂlard›r (Akt., Van Der Doef ve Maes, 1999).
Baz› araﬂt›rmac›lara göre, talep-kontrol modelinin beklendik ölçüde görgül destek bulamamas›n›n
temelinde yatan nedenlerden bir tanesi modelde talep ve kontrol kavramlar›n›n bireylerin özelliklerinden ba¤›ms›z örgütsel faktörler olarak tan›mlanmas›d›r. Bu araﬂt›rmac›lara göre çal›ﬂanlar›n bireysel özellikleri zaman zaman iﬂin ya da örgütün niteliklerine iliﬂkin nesnel koﬂullardan ba¤›ms›z olarak iﬂ kontrolü alg›s›na katk›da bulunabilmektedir
(Ganster ve Fusilier, 1989; Greenberger, Strasser,
Cummings ve Dunham, 1989; Spector, 2006). Dolay›s›yla, iﬂ kontrolü k›smen çal›ﬂan›n öznel alg›lar›n›, k›smen de iﬂin nesnel özelliklerini yans›tabilmektedir. Bu olgu dikkate al›nd›¤›nda, çal›ﬂanlar›n
bireysel özelliklerinin bir yandan yapt›klar› iﬂ üzerinde ne ölçüde kontrol sahibi olduklar›na iliﬂkin
alg›lar›n›, di¤er yandan da düﬂük iﬂ kontrolünün
kendileri aç›s›ndan do¤urabilece¤i olumsuz sonuçlar› belirlemede önemli bir rol oynad›¤›n› düﬂünmek mümkündür. Nitekim, yap›lan baz› araﬂt›rmalar A tipi kiﬂilik, denetim oda¤›, öz yeterlik inanc›
gibi bireysel etkenlerin gerek yap›lan iﬂ üzerinde ne
ölçüde kontrol sahibi olundu¤una iliﬂkin alg›lar›,
gerekse düﬂük ya da yüksek iﬂ kontrolüne verilen
tepkileri belirleyen ﬂartl› de¤iﬂkenler (moderator)
olabileceklerini göstermiﬂtir (Abraham, 2000; Daniels ve Guppy 1994; Parkes 1991; Salanova, Piero ve Schaufeli, 2002; Schaubroeck ve Merritt
1997).
Çal›ﬂanlar›n yapt›klar› iﬂ üzerinde ne ölçüde
kontrol sahibi olduklar›na iliﬂkin alg›lar›n› ve iﬂ
kontrolüne verecekleri tepkileri belirlemede, kontrol iste¤i, rol oynama olas›l›¤› oldukça yüksek olan
bir bireysel de¤iﬂkendir. Kontrol, temel bir insan
ihtiyac› olmakla birlikte, bu ihtiyac›n kuvveti bir
bireyden di¤erine de¤iﬂebilmektedir (de Charms,
1968; Heider, 1958). Burger ve Cooper (1979)
kontrol ihtiyac› açs›ndan gözlenen bireysel farkl›l›klara iﬂaret etmek için “kontrol iste¤i” kavram›n›
ortaya atm›ﬂlard›r. Talep-kontrol modeli iﬂ stresinin çal›ﬂan aç›s›ndan do¤urabilece¤i olumsuz so-
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nuçlar›n, daha çok iﬂ talebinin yüksek, iﬂ kontrolünün düﬂük oldu¤u durumlarda gözlenece¤ini öne
sürmektedir. Bir ihtiyac›n karﬂ›lanamamas›n›n yarataca¤› olumsuz sonuçlar›n derecesi, bu ihtiyac›n
kuvvetine ba¤l› olarak de¤iﬂir. Dolay›s›yla, yüksek
talep düﬂük kontrolün do¤uraca¤› olumsuz sonuçlar›n derecesinin de çal›ﬂan›n kontrol iste¤inin derecesine ba¤l› olarak de¤iﬂebilmesi oldukça yüksek
bir olas›l›k gibi görünmektedir.
Bir ihtiyac›n karﬂ›lanamamas›n›n yarataca¤›
olumsuz sonuçlar›n derecesinin bu ihtiyac›n kuvvetine ba¤l› olarak de¤iﬂme olas›l›¤›n›n oldukça yüksek olmas›na karﬂ›n, “kontrol iste¤i” ﬂeklinde kavramsallaﬂt›r›lan kontrol ihtiyac›n›n, iﬂ kontrolüne
verilen tepkileri düzenleyen bir ﬂartl› de¤iﬂken olup
olmad›¤›n› incelemeye yönelik araﬂt›rma say›s› oldukça s›n›rl›d›r. Mevcut araﬂt›rmalar›n bulgular›
aras›nda ise tutarl›l›k bulunmamaktad›r. Örne¤in,
Gaziel (1989) “özerklik ihtiyac›” (need for autonomy) olarak adland›rd›¤› kontrol iste¤ine benzer
bir yap›n›n iﬂ kontrolü ile iﬂe güdülenme ve iﬂ doyumu aras›ndaki (Akt., De Rijk, Le Blanc, Schaufeli ve Jonge, 1998). De Jonge, Landeweerd ve
Van Breukelen (1994) ise, iﬂ kontrolü ile duygusal
tükenme ve sa¤l›kla ilgili yak›nmalar aras›ndaki
iliﬂkileri düzenleyen bir ﬂartl› de¤iﬂken oldu¤una
iliﬂkin bulgular rapor etmiﬂlerdir. (Akt., De Rijk ve
ark., 1998). Onursal ve Ayd›n (2006) devlet sektöründe çal›ﬂan memurlarla yürüttükleri araﬂt›rmalarda kontrol iste¤inin tükenmiﬂlik üzerinde temel bir
etkisinin bulundu¤unu, ancak söz konusu iste¤in iﬂ
kontrolü ile tükenmiﬂlik aras›ndaki iliﬂkileri düzenleyici herhangi bir rolünün olmad›¤›n› gösteren
bulgular elde etmiﬂlerdir. Buna karﬂ›l›k, De Rijk ve
arkadaﬂlar› (1998), hemﬂirelerle yürüttükleri bir
araﬂt›rman›n sonuçlar›na dayanarak, kontrol iste¤inin tükenmiﬂlik ile ne ﬂartl› ne de temel de¤iﬂken
olarak bir iliﬂkisinin bulunmad›¤›n› öne sürmüﬂlerdir. Bu nedenle, kontrol ihtiyac›n›n düﬂük iﬂ kontrolünün do¤urabilece¤i olumsuz sonuçlar› düzenleyici bir rolünün bulunup bulunmad›¤› sorusuna kesin bir yan›t verilebilmesi için daha fazla bilgi birikimine gerek vard›r.
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Yukar›da yürütülen tart›ﬂmalar›n ›ﬂ›¤›nda planlanan bu araﬂt›rma düﬂük iﬂ kontrolünün yol açabilece¤i olumsuz sonuçlar›n›n derecesinin çal›ﬂan›n
kontrol iste¤inin kuvvetine ba¤l› olarak de¤iﬂip de¤iﬂmedi¤ini inceleme amac›yla yürütülmüﬂtür. Bir
baﬂka anlat›mla, çal›ﬂan›n kontrol iste¤inin düﬂük
ya da yüksek olmas›n›n düﬂük iﬂ kontrolünün do¤urabilece¤i olumsuz sonuçlar›n derecesini belirleyen
bir ﬂartl› de¤iﬂken olup olmad›¤› sorusuna yan›t
aranm›ﬂt›r. ‹lgili literatürde s›k s›k üzerinde durulan tükenmiﬂlik ve fiziksel sa¤l›kla ilgili sorunlar
düﬂük iﬂ kontrolünün yaratabilece¤i olumsuz sonuçlar olarak ele al›nm›ﬂ ve iﬂ kontrolünün düﬂük
kontrol iste¤i yüksek oldu¤u durumlarda iﬂgörenlerin daha fazla tükenmiﬂlik ve sa¤l›k sorunu yaﬂayaca¤› bir hipotez olarak öne sürülmüﬂtür.
Yöntem

Örneklem
Araﬂt›rma Ankara, ‹zmir, Adana, Afyon, Diyarbak›r, Kastamonu illerinde devlet, SSK ve üniversite hastanelerinde çal›ﬂan hemﬂirelerle yürütülmüﬂtür. ‹lk aﬂamada araﬂt›rmaya kat›lan 435 denek
aras›ndan iﬂlem bölümünde aç›kland›¤› biçimde
belirlenen 109 denek düﬂük kontrol iste¤i-düﬂük iﬂ
kontrolü, 94 denek düﬂük kontrol iste¤i-yüksek iﬂ
kontrolü, 69 denek yüksek kontrol iste¤i-düﬂük iﬂ
kontrolü ve 127 denek yüksek kontrol iste¤i-yüksek iﬂ kontrolü koﬂuluna atanm›ﬂt›r. Böylelikle
araﬂt›rma toplam 420 denekle yürütülmüﬂtür. Araﬂt›rmaya kat›lan hemﬂirelerin yaﬂ ortalamas›n›n 28,
hizmet süresi ortalamas›n›n 9 y›l, evli olanlar›n
yüzdesinin 58, bekar olanlar›n yüzdesinin ise 42 oldu¤u bulunmuﬂtur.

Veri Toplama Araçlar›
‹ﬂ Kontrol Ölçe¤i: Jackson ve arkadaﬂlar›
(Jackson, Wall, Martin ve Davids, 1993; Wall,
Jackson ve Mullarkey, 1995) taraf›ndan geliﬂtirilen
‹ﬂ Kontrolü Ölçe¤i (Job Control Scale), iﬂ kontrolünün zaman kontrolü, yöntem kontrolü, izleme talebi, problem çözme talebi ve üretim sorumlulu¤u
olarak adland›r›lan beﬂ boyutu ile ilgili toplam 24
maddeden oluﬂmaktad›r. Tümü 5 basamakl› Likert
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tipi ölçekler üzerinde de¤erlendirilen maddelerden
dört tanesi zaman kontrolü, alt› tanesi yöntem kontrolü, dört tanesi izleme talebi, beﬂ tanesi problem
çözme talebi, beﬂ tanesi üretim sorumlulu¤u boyutu ile ilgilidir. Ölçekten iﬂ kontrolünün her boyutu
için ayr› bir toplam puan, bu puanlar›n toplanmas›
ile de genel bir iﬂ kontrolü puan› elde edilmektedir.
Yüksek puan, iﬂ kontrolünün yüksek oldu¤una iﬂaret etmektedir.
‹ﬂ Kontrolü Ölçe¤inin Türkçe’ye uyarlamas›
E¤rigözlü (2002) taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma
190 hemﬂire ile yürütülmüﬂtür. Ölçe¤i iç tutarl›k
aç›s›ndan de¤erlendirmek amac›yla önce maddetoplam korelasyonlar› hesaplanm›ﬂ ve 7 maddenin
.20 kesme noktas›n›n alt›nda kald›¤› görülmüﬂtür.
Ayr›ca, verilere aﬂamal› çoklu do¤rusal regresyon
analizi uygulanm›ﬂ ve toplam puan› en iyi yordayan maddelerin belirlenmesinde kullan›lan R-kare
fark› de¤eri (R square change) dikkate al›narak,
toplam varyansa katk›s› %10’un alt›nda olan maddeler tespit edilmiﬂtir. Bu iﬂlem sonucunda madde
test korelasyonlar› .20 kesme noktas›n›n alt›nda kalan 7 maddenin ayn› zamanda toplam varyansa katk›lar›n›n da %10’un alt›nda oldu¤u görülmüﬂtür.
Sonuç olarak, bu maddelerin ölçekten ç›kar›lmas›na ve nihai ölçe¤in 17 maddeden oluﬂmas›na karar
verilmiﬂtir. On yedi maddelik ölçe¤in bir ay arayla
yap›lan iki uygulama sonucunda test-tekrar test güvenirli¤i .69, Cronbach Alfa katsay›s› .77 olarak
bulunmuﬂtur. Güvenirlik çal›ﬂmas› sonucu ölçekte
kalan 17 maddeye faktör analizi türlerinden temel
bileﬂenler analizi uygulanm›ﬂt›r. Özde¤er e¤im grafi¤inde (scree plot) ölçe¤in üç faktörü oldu¤u ve bu
faktörlerin toplam varyans›n %47.17’sini aç›klad›¤› belirlenmiﬂtir. Bu sonuç orijinal ölçe¤in faktör
yap›s›ndan farkl›l›k göstermektedir. Ölçe¤in orijinalinde bulunan üretim sorumlulu¤u ve problem
çözme talebi boyutu Türkçe formunda da yer al›rken, izleme talebi boyutu ortadan kalkm›ﬂ, zaman
ve yöntem kontrolü boyutlar› ise tek bir boyut olarak karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r. Dolay›s›yla, ölçe¤in Türkçe formunda ilk faktör zaman ve yöntem kontrolü,
ikinci faktör üretim (hizmet) sorumlulu¤u ve üçün-
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cü faktör de problem çözme talebi olarak belirlenmiﬂtir. Faktör analizi sonucunda ortaya ç›kan üç
boyuta iliﬂkin Cronbach Alfa iç tutarl›k ve test- tekrar test güvenirlik katsay›lar› s›ras›yla zaman-yöntem kontrolü boyutunda .84 ve .75, üretim (hizmet)
sorumlulu¤u boyutunda .69 ve .49, problem çözme
talebi boyutunda ise .51 ve .38 olarak saptanm›ﬂt›r.

Kontrol ‹ste¤i Ölçe¤i: Burger ve Cooper (1979)
taraf›ndan geliﬂtirilen Kontrol ‹ste¤i Ölçe¤i
(Desirability of Control Scale) her biri 5 basamakl› bir ölçek üzerinde de¤erlendirilen 20 maddeden
oluﬂmaktad›r. Ölçekten al›nabilecek en düﬂük puan
20, en yüksek puan 100 olup, yüksek puan kontrol
iste¤inin yüksek oldu¤una iﬂaret ermektedir. Ölçe¤in genel kontrol iste¤i, haz›rl›k-önlem kontrolü, liderlik, ba¤›ml›l›ktan kaçma ve kararl›l›k olarak adland›r›lan beﬂ faktörlü bir yap›s› oldu¤u belirtilmektedir.
Ölçe¤in Türkçe’ye uyarlanmas› E¤rigözlü
(2002) taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Uyarlama
çal›ﬂmas›na 190 hemﬂire kat›lm›ﬂt›r. Ölçe¤i iç tutarl›k aç›s›ndan de¤erlendirmek amac›yla önce
madde-toplam korelasyonlar› hesaplanm›ﬂ ve 4
maddenin .20 kesme noktas›n›n alt›nda kald›¤› görülmüﬂtür. Ayr›ca, verilere aﬂamal› çoklu do¤rusal
regresyon analizi uygulanm›ﬂ ve toplam puan› en
iyi yordayan maddelerin belirlenmesinde kullan›lan R-kare fark› de¤eri (R square change) dikkate
al›narak, toplam varyansa katk›s› %10’un alt›nda
olan maddeler tespit edilmiﬂtir. Bu iﬂlem sonucunda madde test korelasyonlar› .20 kesme noktas›n›n
alt›nda kalan 4 maddenin ayn› zamanda toplam
varyansa katk›lar›n›n da %10’un alt›nda oldu¤u görülmüﬂ ve bu maddeler ölçekten ç›kar›lm›ﬂt›r. Ölçe¤in faktör yap›s›n› test etme amac› ile yap›lan
faktör analizinde de dört faktörde hemen hemen
ayn› faktör yüküne sahip bir sorunlu madde tespit
edilmiﬂtir. Bu madde de ölçekten ç›kar›lm›ﬂ ve nihai ölçe¤in 15 maddeden oluﬂmas›na karar verilmiﬂtir. On beﬂ maddelik ölçe¤in Cronbach Alfa
katsay›s› .75, bir ay arayla yap›lan iki uygulama sonucunda test-tekrar test güvenirli¤i .40 olarak bulunmuﬂtur. Yap›lan faktör analizi sonucunda ölçek
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faktör yap›s›n›n orjinaliyle tutarl› oldu¤u (genel
kontrol iste¤i, haz›rl›k-önlem kontrolü, liderlik, ba¤›ml›l›ktan kaç›nma, kararl›l›k boyutlar›) belirlenmiﬂtir. Bu faktörlerin toplam varyans›n %58.72’sini aç›klad›¤› bulunmuﬂtur. Faktör analizi sonucunda ortaya ç›kan 5 boyuta iliﬂkin Cronbach Alfa iç
tutarl›k ve test- tekrar test güvenirlik katsay›lar› s›ras›yla genel kontrol boyutunda .72 ve .55, haz›rl›k-önlem kontrolü boyutunda .56 ve .31, liderlik
boyutunda .48 ve .19, ba¤›ml›l›ktan kaçma boyutunda .58 ve .17, kararl›l›k boyutunda ise .49 ve
.36 olarak saptanm›ﬂt›r.

Maslach Tükenmiﬂlik Ölçe¤i: Maslach ve
Jackson (1981) taraf›ndan geliﬂtirilen Maslach Tükenmiﬂlik Ölçe¤i (Maslach Burnout Inventory),
dokuz tanesi duygusal tükenme, beﬂ tanesi duyars›zlaﬂma, sekiz tanesi kiﬂisel baﬂar› boyutunu ölçen
toplam 22 maddeden oluﬂmaktad›r. De¤iﬂik araﬂt›rmac›lar taraf›ndan Türkçe’ye uyarlanan (Çam,
1993; Ergin, 1993) Maslach Tükenmiﬂlik Ölçe¤i’nin bu araﬂt›rmada kullan›lan formunun uyarlamas›, Ergin (1993) taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Ölçe¤in
Türkçe formunda orijinalinden farkl› olarak maddeler 7 yerine 5 basamakl› ölçekler üzerinde de¤erlendirilmektedir. Ölçe¤in Türkçe formunun faktör
yap›s›n›n ‹ngilizce orijinaline uygun oldu¤u saptanm›ﬂ ve iç tutarl›k katsay›lar› duygusal tükenme
boyutu için .83, duyars›zlaﬂma boyutu için .65, kiﬂisel baﬂar› boyutu için .72 olarak hesaplanm›ﬂt›r.
Hesaplanan test-tekrar test güvenirlik katsay›lar›
ise s›ras›yla .83, .72, .67’dir. Ölçekten her biri bir
boyut için olmak üzere üç ayr› toplam puan elde
edilmekte, duygusal tükenmiﬂlik ve duyars›zlaﬂma
boyutlar›nda yüksek, kiﬂisel baﬂar› boyutunda düﬂük puan daha fazla tükenmiﬂlik yaﬂand›¤›na iﬂaret
etmektedir.
Bedensel Rahats›zl›k Tarama Ölçe¤i: Scheier
ve Carver (1985) taraf›ndan geliﬂtirilen Bedensel
Rahats›zl›k Tarama Ölçe¤i (Symptom Checklist),
Ayd›n ve Tezer (1991) taraf›ndan Türkçe’ye çevrilmiﬂtir. Ölçek genel olarak herkesin yaﬂayabilece¤i
baﬂ a¤r›s›, s›rt a¤r›s›, kab›zl›k, mide ﬂikayetleri ve
benzeri çeﬂitli bedensel rahats›zl›klar›n s›raland›¤›
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38 maddeden oluﬂmaktad›r. Deneklerden geçen
dört hafta içinde, her bir maddede belirtilen rahats›zl›klar› ne s›kl›kla yaﬂad›klar›n› beﬂ basamakl› bir
ölçek üzerinde iﬂaretlemeleri istenmekte ve iﬂaretlenen seçeneklerin say›sal de¤erleri toplanarak her
denek için tek bir puan elde edilmektedir. Ölçekten
al›nabilecek en düﬂük puan 38, en yüksek puan 190
olup, yüksek puan sa¤l›k sorunlar›n›n s›kl›kla yaﬂand›¤›na iﬂaret etmektedir.

‹ﬂlem
Ölçekler kat›l›mc›lara çal›ﬂt›klar› hastanelerde
araﬂt›rmac› taraf›ndan veriliﬂ s›ralar› de¤iﬂtirilerek
bireysel olarak uygulanm›ﬂt›r. Uygulama tamamland›ktan sonra kat›l›mc›lar›n iﬂ kontrolü ve kontrol
iste¤i ölçeklerinden ald›klar› toplam puanlar hesaplanm›ﬂt›r. Söz konusu ölçeklerin de¤iﬂik alt ölçeklerinde yer alan madde say›lar›n›n eﬂit olmamas›
nedeniyle toplam puanlar hesaplan›rken her bir alt
ölçe¤in toplam› o ölçe¤e ait madde say›s›na bölünmüﬂtür. Kat›l›mc›lar›n iﬂ kontrolü ve kontrol iste¤i
ölçeklerinden ald›klar› toplam puanlar›n medyanlar› hesaplanm›ﬂ ve bu medyanlar kesme noktas› olarak belirlenmiﬂtir. Daha sonra kat›l›mc›lar söz konusu ölçeklerden ald›klar› puanlar dikkate al›narak
düﬂük kontrol iste¤i-düﬂük iﬂ kontrolü, düﬂük kont-

65

rol iste¤i-yüksek iﬂ kontrolü, yüksek kontrol iste¤idüﬂük iﬂ kontrolü ve yüksek kontrol iste¤i-yüksek
iﬂ kontrolü koﬂullar›ndan birine atanm›ﬂlard›r.
Bulgular
‹ﬂ kontrolünün tükenmiﬂlik ve fiziksel sa¤l›k
aç›s›ndan do¤urabilece¤i sonuçlar›n çal›ﬂanlar›n
kontrol isteklerinin gücüne ba¤l› olarak de¤iﬂip de¤iﬂmedi¤ini belirlemek amac›yla, kat›l›mc›lar›n iﬂ
kontrolü ve kontrol iste¤i ölçeklerinden ald›klar›
toplam puanlara tükenmiﬂli¤in üç boyutu ve fiziksel sa¤l›k için ayr› ayr› olmak üzere verilere 2 (‹ﬂ
Kontrolü: düﬂük-yüksek) x 2 (Kontrol ‹ste¤i: düﬂük-yüksek) faktörlü araﬂt›rma desenine uygun varyans analizi uygulanm›ﬂt›r. ‹lgili ortalamalar ve
standart sapmalar Tablo1’de, varyans analizi sonuçlar› Tablo 2’de gösterilmiﬂtir.
Tablo 2’de görüldü¤ü gibi, iﬂ kontrolü x kontrol
iste¤i ortak etkisi, ne tükenmiﬂli¤in üç boyutuna ne
de fiziksel sa¤l›¤a iliﬂkin analizlerin hiç birinde anlaml› ç›kmam›ﬂt›r. Ancak iﬂ kontrolü ve kontrol iste¤i temel etkilerinin tükenmiﬂli¤in üç boyutuna
iliﬂkin tüm analizlerde anlaml› oldu¤u görülmüﬂtür.
‹ﬂ kontrolü de¤iﬂkeninin tükenmiﬂli¤in duygusal
tükenmiﬂlik (F1,416 = 3.60, p < .05), duyars›zlaﬂma
(F1,416 = 9.53, p < .01) ve baﬂar› duygusu (F1,416 =

Tablo 1
‹ﬂ Kontrolü ve Kontrol ‹ste¤i Düﬂük ve Yüksek Olan Deneklerin Duygusal Tükenmiﬂlik, Duyars›zlaﬂma,
Kiﬂisel Baﬂar› Duygusu ve Bedensel Rahats›zl›k Puanlar›n›n Ortalamalar› ve Standart Sapmalar›*
‹ﬂ Kontrolü
Düﬂük
Yüksek
(n = 217)
(n = 203)
Duygusal Tükenmiﬂlik
Duyars›zlaﬂma
Kiﬂisel Baﬂar› Duygusu
Bedensel Rahats›zl›k

Ort.
S
Ort.
S
Ort.
S
Ort.
S

2.914
0.774
2.108
0.705
3.471
0.512
2.118
0.552

2.789
0.772
1.937
0.630
3.738
0.504
2.059
0.594

Kontrol ‹ste¤i
Düﬂük
Yüksek
(n = 199)
(n = 221)
2.769
0.737
1.909
0.655
3.491
0.545
2.088
0.541

2.921
0.802
2.119
0.673
3.716
0.482
2.088
0.603

*Tabloda gösterilen ortalamalar, grup ortalamalar›n›n ilgili boyutun madde say›s›na bölünmesiyle elde edilmiﬂtir.

TÜRK PS‹KOLOJ‹ DERG‹S‹

66

E. GÜLERYÜZ • O. AYDIN

Tablo 2
‹ﬂ Kontrolü ve Kontrol ‹ste¤ine Göre Duygusal Tükenmiﬂlik, Duyars›zlaﬂma, Kiﬂisel Baﬂar› Duygusu ve
Bedensel Rahats›zl›klar Puanlar›na Uygulanan Varyans Analizi Sonuçlar›
Duygusal Tükenmiﬂlik

‹ﬂ Kontrolü (A)
Kontrol ‹ste¤i (B)
AXB
Duyars›zlaﬂma
‹ﬂ Kontrolü (A)
Kontrol ‹ste¤i (B)
AXB
Kiﬂisel Baﬂar› Duygusu ‹ﬂ Kontrolü (A)
Kontrol ‹ste¤i (B)
AXB
Bedensel Rahats›zl›klar ‹ﬂ Kontrolü (A)
Kontrol ‹ste¤i (B)
AXB

sd
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

sd (hata)
416
416
416
416
416
416
416
416
416
416
416
416

Ortalama Kareler
2.134
3.011
0.182
4.141
5.646
0.025
6.044
3.910
0.033
0.385
0.004
0.137

F
3.60*
5.07*
0.30
9.53**
13***
0.80
24.18***
15.64***
0.13
1.16
0.01
0.41

*p < .05, **p < .01, ***p < .001

24.18, p < .001) boyutlar› üzerindeki temel etkileri
iﬂ kontrolü düﬂük olan kat›l›mc›lar›n iﬂ kontrolü
yüksek olanlara göre daha fazla duygusal tükenmiﬂlik (ortalamalar s›ras›yla 2.91 ve 2.79), duyars›zlaﬂma (ortalamalar s›ras›yla 2.11 ve 1.94) ve kiﬂisel baﬂar› duygusu kayb› (ortalamalar s›ras›yla
3.47 ve 3.74) yaﬂad›klar›n› göstermektedir.
Kontrol iste¤i de¤iﬂkeninin tükenmiﬂli¤in duygusal tükenmiﬂlik (F1,416 = 5.07, p < .05) duyars›zlaﬂma (F1,416 = 13, p < .001) ve baﬂar› duygusu
(F1,416 = 15.64, p < .001) boyutlar› üzerindeki temel
etkileri ise, kontrol iste¤i düﬂük olan kat›l›mc›lar›n
kontrol iste¤i yüksek olanlara göre daha az duygusal tükenmiﬂlik (ortalamalar s›ras›yla 2.77 ve
2.92) ve duyars›zlaﬂma (ortalamalar s›ras›yla 1.91
ve 2.12), daha fazla kiﬂisel baﬂar› duygusu kayb›
(ortalamalar s›ras›yla 3.49 ve 3.72) yaﬂad›klar›n›
göstermektedir.
Varyans analizi sonuçlar›n›n iﬂ kontrolünün tükenmiﬂlik üzerindeki etkisinin kontrol iste¤ine ba¤l› olarak de¤iﬂmedi¤ini, ancak iﬂ kontrolü ve kontrol iste¤inin tükenmiﬂlik üzerinde ayr› ayr› anlaml›
etkilerinin bulundu¤unu göstermesi nedeniyle veri-
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lere moderated regresyon uygulanarak bu iki de¤iﬂkenden hangisinin tükenmiﬂli¤i aç›klama gücünün
daha yüksek oldu¤u incelenmiﬂtir. Elde edilen bulgular tükenmiﬂli¤in duygusal tükenmiﬂlik boyutunun aç›klamas›na sadece kontrol iste¤i de¤iﬂkeninin katk›s›n›n anlaml› oldu¤unu göstermiﬂtir (β =
.10, p < .05). Duyars›zlaﬂma boyutunun aç›klanmas›na her iki de¤iﬂkenin katk›s›n›n da anlaml› oldu¤u, ancak kontrol iste¤inin (β = .14, p < .01) yapt›¤› katk›n›n iﬂ kontrolüne (β = .13, p < .01) göre daha fazla oldu¤u görülmüﬂtür. Kiﬂisel baﬂar› duygusu boyutunun aç›klamas›na da her iki de¤iﬂkenin
anlaml› düzeyde katk› yapt›¤›, ancak duyars›zlaﬂma boyutunun aksine, iﬂ kontrolünün (β = .29, p <
.001) katk›s›n›n kontrol iste¤ine (β = .20, p < .001)
göre daha fazla oldu¤u bulunmuﬂtur. Ayr›ca, varyans analizinin sonuçlar› ile tutarl› olarak regresyon analizi sonuçlar› da tükenmiﬂlik üzerinde kontrol iste¤inin ﬂartl› bir etkisinin bulunmad›¤›n› göstermiﬂtir.
Tart›ﬂma
Bu araﬂt›rma bir stres faktörü olarak kabul edilen düﬂük iﬂ kontrolünün yol açabilece¤i olumsuz
sonuçlar›n›n derecesinin çal›ﬂan›n kontrol iste¤inin
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kuvvetine ba¤l› olarak de¤iﬂip de¤iﬂmedi¤ini inceleme amac›yla yürütülmüﬂtür. Bu amaçla ilgili literatürde s›k s›k üzerinde durulan tükenmiﬂlik ve fiziksel sa¤l›kla ilgili sorunlar düﬂük iﬂ kontrolünün
yaratabilece¤i olumsuz sonuçlar olarak ele al›nm›ﬂ
ve iﬂ kontrolünün düﬂük kontrol iste¤inin yüksek
oldu¤u durumlarda kat›l›mc›lar›n daha fazla tükenmiﬂlik ve sa¤l›k sorunu yaﬂay›p yaﬂamad›klar›
incelenmiﬂtir.
Elde edilen bulgular iﬂ kontrolü ve kontrol iste¤i de¤iﬂkenlerinin tükenmiﬂli¤in üç boyutu üzerinde de ayr› ayr› anlaml› temel etkilerinin bulundu¤unu, ancak kontrol iste¤inin iﬂ kontrolü ile tükenmiﬂlik aras›ndaki iliﬂkileri düzenleyici bir rolünün
olmad›¤›n› göstermiﬂtir. Ayr›ca, iﬂ kontrolü ve
kontrol iste¤i de¤iﬂkenleri ile fiziksel sa¤l›k sorunlar› aras›nda ne temel ne de ortak etki düzeyinde
anlaml› bir iliﬂkinin olmad›¤› görülmüﬂtür. Dolay›s›yla, iﬂ kontrolünün düﬂük kontrol iste¤inin yüksek oldu¤u durumlarda çal›ﬂanlar›n daha fazla tükenmiﬂlik ve sa¤l›k sorunu yaﬂayaca¤› ﬂeklindeki
hipotezimiz do¤rulanmam›ﬂt›r.
‹ﬂ kontrolü ile tükenmiﬂlik aras›ndaki iliﬂkileri
düzenleyen bir ﬂartl› de¤iﬂken olarak belirlememesine karﬂ›n, kontrol iste¤inin tükenmiﬂli¤in üç boyutu üzerinde de anlaml› bir etkisinin oldu¤u görülmüﬂtür. Buna göre, yüksek kontrol iste¤ine sahip
olan kat›l›mc›lar, düﬂük kontrol iste¤ine sahip olan
kat›l›mc›lara göre daha fazla duygusal tükenmiﬂlik
ve duyars›zlaﬂma, daha az kiﬂisel baﬂar› duygusu
azalmas› yaﬂamaktad›rlar. Bu sonuçlar kontrol iste¤inin bir mesleki stres faktörü olan düﬂük iﬂ kontrolüne verilen tepkileri düzenleyen bir ﬂartl› de¤iﬂken olmaktan çok mesleki ba¤lamda kendi baﬂ›na
olumlu ya da olumsuz sonuçlar ortaya ç›karabilen
temel bir de¤iﬂken olma olas›l›¤›n› gündeme getirmektedir.. Nitekim, kontrol iste¤i ve iﬂ kontrolü de¤iﬂkenlerinden hangisinin tükenmiﬂli¤i aç›klama
gücünün daha yüksek oldu¤unu belirlemek amac›yla yap›lan regresyon analizi sonuçlar›, kontrol
iste¤inin tükenmiﬂli¤in üç boyutundan ikisini iﬂ
kontrolünden daha iyi yordad›¤›n› göstermiﬂtir.
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Tükenmiﬂli¤in mesleki stresin yol açt›¤› bir sonuç oldu¤u (Maslach 1982; Maslach ve Jackson,
1981) kabul edilirse, yüksek kontrol iste¤ine sahip
olan kat›l›mc›lar›n daha fazla duygusal tükenme ve
duyars›zlaﬂma yaﬂad›klar›n› gösteren bulgular›m›z›n, söz konusu ihtiyac›n yüksek olmas›n›n baz›
durumlarda bir stres faktörü olma olas›l›¤›n› gündeme getirdi¤ini söylemek mümkün gibi görünmektedir. Kontrol iste¤i çok yüksek olan bireylerin
objektif ölçütlere göre yapt›klar› iﬂ üzerinde kontrol sahibi olduklar› durumlarda bile yeterli ölçüde
kontrollerinin olmad›¤›n› düﬂünmeleri ya da sürekli olarak yapt›klar› iﬂ üzerindeki kontrollerini kaybedecekleri kayg›s›n› yaﬂamalar›, bunun bir sonucu
olarak da bir süre sonra tükenme ve duyars›zlaﬂma
gibi belirtileri göstermeleri akla yak›n bir olas›l›k
gibi görünmektedir. Kontrol iste¤inin tükenmiﬂli¤in söz konusu iki boyutunu iﬂ kontrolünden daha
iyi yordad›¤›n› gösteren regresyon analizi sonuçlar›n›n da bu tart›ﬂmay› destekledi¤i düﬂünülebilir.
Kontrol iste¤i yüksek olan kat›l›mc›lar›n daha
fazla duygusal tükenme ve duyars›zlaﬂma sergilemelerine karﬂ›n, söz konusu iste¤i düﬂük olan kiﬂilerin daha fazla kiﬂisel baﬂar› duygusu azalmas› yaﬂamalar›na iki farkl› aç›klama getirmek mümkün
gibi görünmektedir. Burger ve Cooper’a (1979) göre, düﬂük kontrol iste¤ine sahip olan bireyler daha
pasif, daha az at›lgan, olumsuz durumlardan kaç›nmak için daha az çaba gösteren, çevreyi kontrol etme ihtiyac› düﬂük olan ve depresyona daha yatk›n
olan bireylerdir. Di¤er insanlar üzerinde etki sahibi
olma ve liderlik rolü üstlenme istekleri fazla yüksek de¤ildir; günlük yaﬂama iliﬂkin kararlar› kendilerinin yerine baﬂkalar›n›n almas›n› tercih ederler.
Bu tür özelliklere sahip olan bireylerin yüksek iﬂ
talebinin yol açt›¤› stresle baﬂa ç›kma güçlerinin
daha az olmas› ve bir teslimiyet içine girip daha
fazla kiﬂisel baﬂar› duygusunda azalma yaﬂamalar›
mümkün gibi görünmektedir.
Di¤er yandan, baz› araﬂt›rmac›lar kiﬂisel baﬂar›
duygusunun azalmas›n›n tükenmiﬂli¤in di¤er boyutlar›ndan ba¤›ms›z olarak geliﬂti¤ini ve bir tükenmiﬂlik tepkisi olmaktan çok düﬂük öz yeterli¤e
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benzer bir kiﬂilik özelli¤ini yans›tt›¤›n› öne sürmektedirler (Lee ve Ashforth, 1996). Düﬂük kontrol iste¤ine sahip bireylerin Burger ve Cooper
(1979) taraf›ndan tan›mlanan özellikleri dikkate
al›nd›¤›nda, bu bireylerin öz yeterlik inançlar›n›n
düﬂük olma olas›l›¤› oldukça yüksek gibi görünmektedir. Düﬂük öz yeterlik inanc› olan kiﬂiler kendi yeterliliklerine olan inançlar›n›n zay›f olmas› nedeniyle kendileri için daha düﬂük hedefler koymakta ve daha az baﬂar›l› olma iste¤i sergilemektedirler. Dolay›s›yla bu bireylerde gözlenen kiﬂisel baﬂar› duygusunun azalmas› tepkisini bu çerçevede
aç›klamak mümkündür. Ancak, kiﬂisel baﬂar› duygusunun azalmas›n›n tükenmiﬂli¤in bir boyutu olup
olmad›¤› konusundaki tart›ﬂmalar›n henüz bir sonuca ba¤lanmad›¤› dikkate al›n›rsa, düﬂük kontrol
iste¤ine sahip olan bireylerin daha fazla kiﬂisel baﬂar› duygusu azalmas› yaﬂamalar›n› özyeterlik
inançlar›n›n düﬂük olmas›na ba¤lanmas›n›n da tart›ﬂmaya aç›k oldu¤unun belirtmekte yarar vard›r.
‹ﬂ kontrolünün tükenmiﬂli¤in üç boyutu üzerindeki temel etkileri de anlaml› ç›km›ﬂt›r. Buna göre,
iﬂ kontrolü düﬂük olan denekler, iﬂ kontrolü yüksek
olanlara göre daha fazla duygusal tükenmiﬂlik, duyars›zlaﬂma ve kiﬂisel baﬂar› duygusu azalmas› yaﬂamaktad›rlar. Bu sonuçlar, düﬂük iﬂ kontrolünün
olumsuz sonuçlara yol açabilecek bir mesleki stres
faktörü oldu¤u yolundaki görüﬂleri (Bond, 2004;
Frese, 1989; Ganster ve Fusilier, 1989; Karasek,
1979 ) do¤rular yöndedir. Ancak, daha önce de belirtildi¤i gibi, iﬂ kontrolünün tükenmiﬂlik üzerindeki etkisinin konu edildi¤i görgül araﬂt›rmalardan elde edilen bulgular aras›nda, en az›ndan iﬂ kontrolünün iliﬂkili oldu¤u tükenmiﬂlik boyutlar› aç›s›ndan
bir tutarl›l›k bulunmamaktad›r. Örne¤in; Landsbergis’in (1988) hastane ve bak›mevi personeliyle yürüttü¤ü araﬂt›rmada, iﬂ kontrolü ile duygusal tükenmiﬂlik ve duyars›zlaﬂma aras›nda bir iliﬂki oldu¤u,
ancak iﬂ kontrolü ile kiﬂisel baﬂar› duygusu aras›nda bir iliﬂkinin bulunmad›¤› görülmüﬂtür. Melamed, Kushnir ve Meir’in (1991) hemﬂirelerle yürüttükleri araﬂt›rmalarda iﬂ kontrolü ile duygusal
tükenme aras›nda bir ba¤lant› oldu¤unu bulmuﬂtur.
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Bunun aksine, Nijhuis ve Smulders (1996) ise, fabrika iﬂçileriyle yürüttükleri araﬂt›rmada iﬂ kontrolü
ile duygusal tükenme aras›nda ba¤lant› olmad›¤›n›
bulmuﬂlard›r (Akt., Van Der Doef ve Maes, 1999).
De Rijk ve arkadaﬂlar› (1998) ise, iﬂ kontrolü ile
duygusal tükenme aras›nda pozitif bir iliﬂkinin bulundu¤u, iﬂ kontrolü ile duyars›zlaﬂma aras›nda ise
herhangi bir ba¤lant›n›n bulunmad›¤› yolunda bulgular rapor etmiﬂlerdir. Araﬂt›rmam›zdan elde edilen bulgular, Nijhuis ve Smulders’in (1996) bulgular› ile çeliﬂirken; di¤er araﬂt›rmalar›n bulgular›yla
k›smen tutarl›l›k göstermektedir.
Bir stres faktörü olarak iﬂ kontrolü üzerinde duran araﬂt›rmac›lar düﬂük kontrol koﬂullar›n›n çal›ﬂanlar›n psikolojik sa¤l›klar›n›n yan› s›ra fiziksel
sa¤l›klar› aç›s›ndan da olumsuz sonuçlar do¤uraca¤›n› öngörmektedir. Bununla birlikte fiziksel s›k›nt›larla mesleki stres kaynaklar› aras›ndaki iliﬂki konusunda yap›lan araﬂt›rmalardan elde edilen bulgular aras›nda bir tutarl›l›¤›n oldu¤unu söylemek güçtür. Eriksen ve Ursin (1999), talep-kontrol modeli
çerçevesinde yap›lan araﬂt›rmalar›n, iﬂ kontrolü ile
fiziksel sa¤l›k aras›nda bir iliﬂki olma olas›l›¤›na
iﬂaret etti¤ini belirtmektedir. Buna karﬂ›l›k, Beehr
(1995) ise, baz› mesleki stres kaynaklar›, özellikle
de düﬂük iﬂ kontrolü ile fiziksel sa¤l›k aras›nda bir
iliﬂki bulundu¤unu gösteren araﬂt›rma say›s›n›n oldukça az oldu¤unu öne sürmektedir.
Di¤er yandan, iﬂ kontrolü ile fiziksel sa¤l›k sorunlar› aras›ndaki iliﬂkilerin incelendi¤i araﬂt›rmalarda ne tür ba¤›ml› de¤iﬂkenlerin kullan›lmas›n›n
daha uygun olaca¤› bir baﬂka tart›ﬂma konusudur.
Eriksen ve Ursin (1999), öznel sa¤l›k yak›nmalar›n›n daha uygun oldu¤unu belirtirken; baz› araﬂt›rmac›lar doktor tan›s›, kan bas›nc› gibi nesnel ölçümlerin iﬂ ba¤lant›l› stres ile fiziksel sa¤l›k aras›ndaki iliﬂkiler konusunda daha gerçekçi bilgiler verece¤ini savunmaktad›rlar (Johnson, Johansson,
1991; Schaubreck, Merritt, 1997; Steenland, Johnson, Nowlin, 1997). Her iki yaklaﬂ›mla yürütülen
araﬂt›rmalarda da mesleki stres kaynaklar›yla fiziksel sa¤l›k aras›nda bir iliﬂki bulundu¤unu gösteren
sonuçlar oldu¤u kadar, bulunmad›¤›n› gösteren so-
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nuçlar da elde edilmiﬂtir. Araﬂt›rmam›zda kat›l›mc›lar›n öznel sa¤l›k yak›nmalar› üzerinde durulmuﬂ
ve bu tür yak›nmalar ile iﬂ kontrolü aras›nda bir
iliﬂkinin bulunmad›¤›n› gösteren bulgular elde edilmiﬂtir.
Araﬂt›rmam›z›n bir di¤er de¤iﬂkeni olan kontrol
iste¤i ile öznel sa¤l›k yak›nmalar› aras›nda da bir
iliﬂki bulunmam›ﬂt›r. ‹ﬂ stresi ba¤lam›nda kontrol
iste¤inin de¤iﬂken olarak ele al›nd›¤› araﬂt›rma say›s› oldukça s›n›rl›d›r. Bu araﬂt›rmalarda da kontrol
iste¤i bir ﬂartl› de¤iﬂken olarak düﬂünülmüﬂtür. Ayr›ca, bu araﬂt›rmalar›n tümünde iﬂ ba¤lant›l› stresin
psikolojik sonuçlar› üzerinde durulmaktad›r. ‹ﬂ
stresi ba¤lam›nda kontrol iste¤i ile öznel sa¤l›k yak›nmalar› ya da nesnel sa¤l›k sorunlar› aras›ndaki
iliﬂkiyi inceleyen tek bir araﬂt›rmaya rastlanm›ﬂt›r.
Gebhardt and Brosschot (2002), bu araﬂt›rmadan
elde edilen bulgulara benzer ﬂekilde, kontrol iste¤i
ile öznel sa¤l›k yak›nmalar› aras›nda bir iliﬂkinin
bulunmad›¤›n› gösteren bulgular elde etmiﬂlerdir.
Bu araﬂt›rman›n bulgular› ile Gebhardt and Brosschot’un (2002) bulgular› birlikte de¤erlendirildi¤inde, kontrol iste¤inin yüksek ya da düﬂük olmas›n›n
fiziksel sa¤l›k aç›s›ndan herhangi bir do¤urgusunun bulunmad›¤›n› söylemek mümkün gibi görünmektedir.
Sonuç
Bu araﬂt›rmadan elde edilen bulgular mesleki
stres ile psikolojik sa¤l›k aras›ndaki iliﬂkileri aç›klamak üzere önerilen model ve görüﬂlerin birço¤unda vurguland›¤› gibi, iﬂ kontrolünün çal›ﬂanlar
aç›s›ndan önemli sonuçlar do¤urabilecek bir de¤iﬂken olabilece¤ini göstermiﬂtir. Di¤er yandan, elde
edilen bulgular ayn› zamanda baz› araﬂt›rmac›lar
taraf›ndan zaman zaman de¤inilmekle birlikte, üzerinde fazla durulmayan kontrol iste¤inin de mesleki stres ba¤lam›nda önemle üzerinde durulmas› gereken bir de¤iﬂken olabilece¤ine iﬂaret etti¤ini söylemek mümkündür. Ancak, iﬂ kontrolü ve kontrol
iste¤ini ölçmek amac›yla kullan›lan ölçeklerin baz›
alt ölçeklerinin güvenirlik katsay›lar›n›n göreli olarak düﬂük olmas› nedeniyle, daha kesin yarg›lara
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varabilmek için elde edilen bulgular›n daha sonra
yap›lacak olan araﬂt›rmalarla sa¤danmas›n›n gerekti¤ini belirtmekte yarar vard›r.
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Summary
The Effects of Job Control, Desirability of Control on
Burnout and Physical Health
Evrim Güleryüz

As a source of work related stress job control
has been a topic of interest in industrial and
organizational psychology. Research in this
domain has been strongly influenced by Karasek’s
(1979) job demands and job control model (Terry,
and Jimmieson, 1999). Job demands are stressors
which refer to the work load and have been
operationalized in terms of time pressure and role
conflict. Job control, which is sometimes called job
decision latitude, refers to the person’s ability to
control their work activities. According to the Job
Demand/Control Model (Karasek, 1979)
occupational stress is a result of interactions of
various degrees of job demands and control. The
model has two basic hypotheses; namely strain and
buffer hypotheses. The strain hypothesis states that
high demands in combination with low control lead
to job related strain. The buffer hypothesis states
that high demands in combination with high
control lead to increased learning, motivation and
skill development. According to this hypothesis
control can buffer the potentially negative effects
of high demands on health and well-being.
Research support for the demand/control model
has been inconsistent. Most studies have not found
the expected interaction effects
(Barnett, and
Brennan, 1997; Dwyer, and Ganster, 1991;
Eriksen, and Ursin, 1999; Tetrick, and LaRocco,

Orhan Ayd›n*
Hacettepe Üniversitesi

1987). To account for inconsistent support for the
model, some investigators raised the possibility
that there a may be some additional organizational
and individual variables that moderate the
relationship between job strain and physical and
psychological well being. It has been argued, for
example, that employees’ personal characteristics
may contribute to their job control perceptions
independent from the objective conditions of the
job and organization (Ganster and, Fusilier, 1989;
Greenberger, Strasser, Cummings, and Dunham,
1989). Therefore, job control can reflect both
subjective perceptions of the employee and
objective characteristics of the job. In line with this
argument some investigators reported that the
relationship between job control and physical and
psychological well-being can be moderated by
individual variables such as locus of control, type
A personality and self- efficacy belief. (Abraham,
2000; Daniels, and Guppy 1994; Parkes 1991;
Schaubroeck, and Merritt 1997).
One personal variable that have a high potential
to determine the degree of the employees’
perceptions of control over their work and their
reactions to the job control is the need for control.
Although control is a basic human need (de
Charms, 1968; Heider, 1958), the strength of this
need varies from one individual to another (Burger,
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and Cooper 1979). Consequently, degree of the
negative results of high demand and low control
may change depending on the strength of the need
for control. The present study was carried out to
test this possibility. Taking burnout and frequency
of physical complaints as negative consequences of
job related stress, we investigated whether
hypothesized negative effect of low job control on
physical and psychological well-being is
moderated by employees’ desire for control.
Method

Participants
Participants were 435 nurses who worked in
government, SSK and university hospitals in
Ankara, ‹zmir, Adana, Afyon, Diyarbak›r,
Kastamonu. The mean age and tenure of the
participants were 28 and 9 years respectively.
Fifty-eight percent of the sample was married and
42 percent was single.

Measures
Job Control Scale: The job control scale is a 24
item self-report measurement developed by
Jackson, Wall, Martin and Davids (1993). It
consists of five subscales aiming to measure
different aspects of job control, namely timing
control, method control, monitoring demand,
problem
solving
demand,
production
responsibility. The items are assessed on 5-point
scales ranging from “strongly disagree” (1) to
“strongly agree” (5). Turkish version of the scale
was developed and tested for its psychometric
properties by E¤rigözlü (2002). The analyses
resulted in a 17 item scale with three factors,
namely timing and method control, problem
solving demand and production responsibility. Alfa
coefficient and one month interval test -retest
reliability of the scale were. 77 and .69
respectively.
Desirability of Control Scale: This scale was
developed by Burger and Cooper (1979) and
adapted and tested for its psychometric properties
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in Turkey by E¤rigözlü (2002). The original scale
has 20 items with a 5-point response scale ranging
from “strongly disagree” (1) to “strongly agree”
(5). Turkish version of the scale consists of 15
items with an Alfa coefficient of .75 and a one
month interval test-retest reliability of .40.

Maslach Burnout Inventory: This scale is a 22
item self-report measurement developed by
Maslach and Jackson (1981). It consists of three
subscales each aiming to measure one dimensions
of burnout, namely emotional exhaustion,
depersonalization and personal accomplishment.
The items are responded on 7 point scales and
higher scores on emotional exhaustion and
depersonalization dimensions and lower scores on
depersonalization dimension indicate higher level
of burnout.
Turkish version of the scale has a similar factor
structure. The items are responded on 5 point scales
The internal consistency and test-retest reliability
coefficients of its subscales range from .65 to .83
and .67 to .83 respectively (Ergin, 1993).

Symptom Checklist: The Symptom Checklist
asks participants to indicate on five point scales the
frequency with which the experienced health
problems such as headache and stomachache
during last four weeks. It was developed by Scheier
and Carver (1985) and translated to Turkish by
Ayd›n and Tezer (1991). It has 38 items. Higher
scores indicate more problems of physical health.
Procedure
The scales were administered to the participants
individually. Mean scale values of Job Control and
Desirability of Control Scales were computed and
using median of these values as the cutting points
participants (n = 420) were assigned to one of the
four condition: low desirability of control/ low job
control (n = 109), low desirability of control/ high
job control (n = 94), high desirability of control/
low job control (n = 69) and high desirability of
control/ high job control (n = 127) condition..

JOB CONTROL AND BURNOUT

Results
We submitted participants’ emotional exhaustion,
depersonalization, personal accomplishment and
physical complaints scores to separate 2 (job
control: high-low) x 2 (desirability of control:
high-low) ANOVAs. The results of ANOVAs
applied to emotional exhaustion, depersonalization
and personal accomplishment scores showed that
main effects of job control and desirability of
control were significant in all three cases.
However, none of these analysis yielded a
significant job control x desirability of control
interaction effect. In the case of physical
complaints no significant main or interaction effect
was observed.
The main effect of desirability of control on
emotional exhaustion (F1,416 = 5.07, p < .05),
depersonalization (F1,416 = 13, p < .001) and
personal accomplishment (F1,416 = 15.64, p < .001)
indicated that participant with low desirability of
control experience less emotional exhaustion
(X = 2.77) and depersonalization (X = 1.91) and
more reduced personal accomplishment (X = 3.49)
than participants with high desirability of control
(Xs = 2.92, 2.12, 3.72).
On the other hand, main effects of job control
on emotional exhaustion F1,416 = 3,60, p < .05,
depersonalization F1,416 = 9.53, p < .01 and
personal accomplishment F1,416 = 24.18, p < .001
showed that employees with low job control
display more emotional exhaustion (X = 2.91),
depersonalization (X = 2.11) and reduced
personal accomplishment (X = 3.47) than
employees with high job control (Xs = 2.79, 1.94,
3.74).
Discussion
The present study was carried out to investigate
whether the relationship between job control and
physical and psychological well-being is
moderated by the strength of need for control. The
results of ANOVAs applied to burnout and
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physical complaints score yielded no significant
interaction effect of job control and desire for
control. Thus the present study failed to
demonstrate that physical and psychological
consequences of job control are moderated by
desire for control.
The number of studies examining moderating
effect of desire for control is limited and the results
of existing ones are inconsistent. Gaziel (1989;
cited by De Rijk, Le Blanc, Schaufeli, and Jonge,
1998) and De Jonge, Landeweerd and Van
Breukelen (1994) reported that a similar construct
to desire for control (i.e. need for autonomy)
moderates the effect of job autonomy, while De
Rijk, Le Blanc, Schaufeli and Jonge (1998), like
the present study found no such moderating effect.
Taken together, these inconsistent results indicate
the need for further studies to clarify this issue.
Although no evidence of interactive effects of
job control and desire for control was found, the
main effects of these variables on all three
dimensions of burnout were significant. The results
of previous research examining the relationship
between job control and burnout are not consistent.
However, the weight of evidence suggests that
higher level of burnout may be related to lower
level of job control. This is especially true for
emotional exhaustion dimension (Landbergis,
1988; Melamed, Kushnir, and Meir, 1991). Thus
our results indicating that participants with lower
level of job control demonstrate higher level of
emotional exhaustion, depersonalization and
reduced personal accomplishment are in line with
previous research.
The main effects of desirability of control
indicated that participant with low desirability of
control experience less emotional exhaustion and
depersonalization and more reduced personal
accomplishment. It may be argued that people with
high and low on general need for control may
differ in their concern with the level of control they
have on their jobs and desirability for control main
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effects result from these differences. People low on
general desire for control are less concerned with
the level of control they have on their job and
consequently absence or existence of job control
does not affect them negatively or positively. Since
people high on general desire for control are more
concerned with the amount of control they have,
low level of job control negatively high level of
control positively affect them. As a result on
average people low on desirability of control score
lower on emotional exhaustion and depersonalization
dimensions.
On the other hand research indicate that people
high on desire for control are more likely than
those low on desirability for control to be assertive
and dominant to take leadership role and to have
internal locus of control and high achievement
motivation (Burger and Cooper, 1979). It may be
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argued that people with these personal characteristic
actively try to cope with the stress created by the
work environment and consequently do not
experience a reduced sense of personal
accomplishment.
Results of the analysis applied to physical
complaints score yielded no significant main or
interaction effect of job control and desire for
control. Researches dealing with the relationship
between job control and both subjective and
objective measures of physical health yielded
inconsistent results. On the other hand, research on
the relationship between desirability of control and
subjective health complaints is limited. To our
knowledge there is only one study dealing with this
issue. Gebhardt and Brosschot (2002), like us,
found no relationship between these two variables.

