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Sağlık Çalışanlarında Alturistik Liderlik Yaklaşımı ve Tükenmişlik Düzeyi Arasındaki İlişki 

The Relationship Between Altruistic Leadership Approach and Burnout Level in Healthcare 

Professionals 

 

Nursel Aydıntuğ Myrvang* 

 

Abstract: Health management is directly related to human health and life. Decisions to be taken in health 

management have important effects on human life quality and even on the health level of the society. In 

addition, health institutions consist of professional groups that enjoy the pleasure of helping people. It is 
thought that the “tendency and desire to live for others” of managers and leaders are parallel to this. Finding 

ways to increase the resilience of healthcare professionals and reduce burnout is imperative. Therefore, this 

research is also important for the literature. The starting point of the research was how altruistic leader 

behavior, which aims to help another person voluntarily without any expectation of reward or return, affects 

individuals themselves and therefore their institutions over time. This research is a descriptive research 

aiming to reveal the effect of altruistic leadership approach on burnout in healthcare professionals. The 

population of the research is those working in Biruni University Hospital and the sample working in this 

hospital; nurses, doctors and health technicians. The universe consists of 456 people. When the sample to be 

included in the research over this number is calculated using the simple random sampling method, the 

resulting number is 209. In addition to demographic information, Altruistic Leadership Scale and Burnout 

Scale were applied to 199 people who voluntarily participated in our research. The data were analyzed with 

the SPSS program. Kolmogorov-Smirnov test was used for the normal distribution of parameters. Student's t 
test was used for comparisons between two groups of parameters showing normal distribution in quantitative 

data, as well as descriptive statistical methods (Mean, Standard deviation, Number and Percentage). Pearson 

Correlation Analysis was used to examine quantitative data relationships. Simple Linear Regression Analysis 

was used to see the effect rates of the correlated variables. Results were evaluated at 95% confidence interval 

and significance level of p <0.05. Research data were obtained in February 2020. Ethics committee approval 

was obtained; ethics committee approval no: 2020/43-10. In the research, according to the lowest, highest, 

mean and standard deviation values of the altruistic leadership and burnout scales, it was found that the 

altruistic leadership and burnout levels of the health workers were at a medium level. According to the results 

of the Pearson Correlation Test analysis, it was found that there is a weak negative correlation between 

altruistic leadership level and burnout level (p <, 01). In summary, those with high altruistic leadership levels 

have statistically significantly lower burnout levels. According to the results of Student's t test analysis, 
which compares the low and high level of altruistic leadership with the level of burnout, the burnout levels of 

those with low altruistic leadership were found to be statistically significantly higher than those with high 

altruistic leadership (p <, 05). The results of the research show that the altruistic approach of the healtcare 
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professionals in health institutions, in the tasks or problems related to the organization, causes positive social 

behaviors in people instead of burnout. 

Structured Abstract: Health management is directly related to human health and life. Decisions to be taken 
in health management have important effects on human life quality and even on the health level of the 

society. In addition, health institutions consist of professional groups that enjoy the pleasure of helping 

people. It is thought that the “tendency and desire to live for others” of managers and leaders are parallel to 

this. Finding ways to increase the resilience of healthcare professionals and reduce burnout is imperative. 

Therefore, this research is also important for the literature. The starting point of the research was how 

altruistic leader behavior, which aims to help another person voluntarily without any expectation of reward or 

return, affects individuals themselves and therefore their institutions over time. This research is a descriptive 

research aiming to reveal the effect of altruistic leadership approach on burnout in healthcare professionals. 

The population of the research is those working in Biruni University Hospital and the sample working in this 

hospital; nurses, doctors and health technicians. The universe consists of 456 people. When the sample to be 

included in the research over this number is calculated using the simple random sampling method, the 

resulting number is 209. In addition to demographic information, Altruistic Leadership Scale and Burnout 
Scale were applied to 199 people who voluntarily participated in our research. The data were analyzed with 

the SPSS program. Kolmogorov-Smirnov test was used for the normal distribution of parameters. Student's t 

test was used for comparisons between two groups of parameters showing normal distribution in quantitative 

data, as well as descriptive statistical methods (Mean, Standard deviation, Number and Percentage). Pearson 

Correlation Analysis was used to examine quantitative data relationships. Simple Linear Regression Analysis 

was used to see the effect rates of the correlated variables. Results were evaluated at 95% confidence interval 

and significance level of p <0.05. Research data were obtained in February 2020. Ethics committee approval 

was obtained; ethics committee approval no: 2020/43-10. In the research, according to the lowest, highest, 

mean and standard deviation values of the altruistic leadership and burnout scales, it was found that the 

altruistic leadership and burnout levels of the health workers were at a medium level. According to the results 

of the Pearson Correlation Test analysis, it was found that there is a weak negative correlation between 
altruistic leadership level and burnout level (p <, 01). In summary, those with high altruistic leadership levels 

have statistically significantly lower burnout levels. According to the results of Student's t test analysis, 

which compares the low and high level of altruistic leadership with the level of burnout, the burnout levels of 

those with low altruistic leadership were found to be statistically significantly higher than those with high 

altruistic leadership (p <, 05).  The tables regarding the findings of research are given below. The distribution 

of the demographic characteristics of the healthcare professionals is given in Table 1.  

Table 1: Examining the Distribution of Healthcare Professionals' Demographic Features 
  N % 

Gender 
Female 137 68,8 

Male 62 31,2 

Age 

20-30 131 65,8 

31-40 54 27,1 

41-50 11 5,5 

51 and over 3 1,5 

Marital status 
Married 63 31,7 

Single 136 68,3 

Education status 

High School or below 61 30,7 

Associate Degree 58 29,1 

Bachelor’s Degree  69 34,7 

Master’s Degree 9 4,5 

Phd 2 1,0 

Years have been working 

1-5 117 58,8 

6-10 53 26,6 

11-15 19 9,5 

16 and over 10 5,0 

Years have been working at this 

hospital 

1-5 163 81,9 

6-10 24 12,1 

11-15 12 6,0 

Occupation 
Doctor 15 7,5 

Nurse 118 59,3 
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Table 2: Examining the Scores of Health Professionals' Alturistic Leadership and Burnout Scales 
 Lowest-Highest Mean ± SD 

Altruistic Leadership 1-5 3,42±1,03 

Burnout 1-7 3,33±1,26 

In Table 2, the lowest, highest, average and standard deviation values of the health leadership's 

burnout and burnout scales are given. Accordingly, the level of answers given by healthcare professionals to 

the altruistic leadership scale ranges from 1 to 5 points, with an average of 3.42 ± 1.03 points. In other words, 

it is seen that the altruistic leadership levels of the healthcare professionals in the research are at a medium 

level. The burnout level ranges from 1 to 7 points, with an average of 3.33 ± 1.26 points. It is seen that the 

burnout levels of the healthcare professionals in the research are at a medium level. 

 

Table 3: Examining the Relationship Between Altruistic Leadership Level and Burnout Level in Healthcare 

Professionals 

 Altruistic Leadership 

 R p 

Burnout -,292 ,000** 

    **p<,01 

The results of the Pearson Correlation Test analysis, which are related to the examination of the 

relationship between the healthcare professionals' altruistic leadership levels and burnout levels, are given in 

Table 3. Accordingly, there is a weak weak relationship between the level of altruistic leadership and burnout 

level (p <, 01). In other words, the burnout levels of those who have a high level of altruistic leadership are 

statistically significantly lower. 

Table 4: Evaluation of Burnout Level According to the Altruistic Leadership Levels in Healthcare 

Professionals 
 Low Altruistic Leadership (n=66) High Altruistic Leadership 

(n=131) p 

 Mean±SD Mean±SD 

Burnout 3,75±1,27 3,12±1,21 ,001** 

**p<,05 

In Table 4, Student's t-test analysis results are given for comparing the low and high level of 

alturistic leadership in healthcare professionals and burnout level. Accordingly, the burnout levels of those 

with low altruistic leadership levels were found to be statistically significantly higher than the burnout levels 

of those with high altruistic leadership levels (p <, 05). 

 

Table 5: Investigation of the Effect of the Alturistic Leadership Level on the Burnout Level in Healthcare 

Professionals 

  B 
Standart 

Hata B 
β t p 

Altruistic Leadership  
(Constant) 4,203 ,199  21,076 ,000 

Burnout -,238 ,056 -,292 -4,247 ,000 

R= ,292 R2= ,085 
F(1,194)  =  18,038 p=,000** 

 

**p<,01 

In Table 5, simple linear regression results are given about whether the scores of the Altruistic leadership 

scale have an effect on the burnout scale scores. It was found that the scores obtained from the altruistic 

leadership scale had an effect on the burnout scale scores (F (1,194) = 18,038; p <, 01). Scores from the 

Altruistic leadership scale affect 29,2% of burnout level scores. In other words, 29, 2% of the burnout scale is 
explained by the signs of altruistic leadership. 

Other Health Personnel 66 33,2 
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There is no research or similar research on effect of altruistic leadership approach on burnout in Turkey. 

Studies were conducted with 324 nurses working in a public hospital in Spain, and according to research 

results, it partially mediates the relationship between emotional humor, altruistic leadership and nurses' 
innovative behavior. Non-selfish leaders are crucial for promoting the innovative behavior of nurses and it 

has been determined that altruistic leaders play a fundamental role in developing nurses' innovative behavior 

(Çakmak, Biçer & Uğurluoğlu, 2019). Glannon and Ross (2002) “Are doctors altruistic?” argue that the 

medical profession and doctors are altruistic with their theoretical dimensions and that the main feature of 

medical professionalism is altruism. The research hypotheses are proposed as follows:  

H0: There is no a statistically significant relationship between altruistic leadership properties and burnout. 

H1: There is a statistically significant relationship between altruistic leadership properties and burnout. 

H2: Altruistic leadership approaches have a significant effect on bornout on healthcare professionals. 

It was determined that there is a weak negative relationship between the altruistic leadership levels 

and burnout levels of healthcare professionals. In other words, the burnout levels of the individuals with high 

altruistic leadership characteristics were found to be statistically significant but low. It was found that the 

altruistic leadership feature had an effect on burnout. The results of the research show that the altruistic 
approach of the healtcare professionals in health institutions, in the tasks or problems related to the 

organization, causes positive social behaviors in people instead of burnout. Developing an altruistic and 

person-centered organization requires senior leaders to clearly articulate the core values and vision of 

healthcare and to resonate in all self-organizing groups within the system. People who take the altruistic 

leadership approach as healthcare professionals should prevent boundaries and internalization in order not to 

be affected while supporting patients (Containment). Since altruistic leadership features are sought in 

healthcare professionals, they can give more place to such leaders in human resources recruitment processes, 

especially in the recruitment of nurses, doctors and other healthcare professionals. Since studies on altruistic 

leadership are limited, it is important to examine the alturistic leadership in terms of health sector and 

healthcare professionals as well as other sectors. 

Keywords: Healthcare Management, Health, Altruistic Leadership Approach, Burnout, Health Professionals 

 

Öz: Sağlık yönetimi, doğrudan insan sağlığı ve yaşamı ile ilgilidir. Sağlık yönetiminde alınacak kararların 

insan yaşam kalitesi ve hatta toplumun sağlık seviyesi üzerinde önemli etkileri olmaktadır. Bununla birlikte 

sağlık kuruluşları insanlara yardım etmiş olmanın verdiği hazzı üst seviyede yaşayan meslek gruplarından 

oluşmaktadır. Yönetici ve liderlerin “başkaları için yaşama eğilimi ve arzusunun” buna paralel şekilde olduğu 

düşünülmektedir. Sağlık profesyonellerinin direncini arttırmanın ve tükenmişliği azaltmanın yollarını bulmak 

zorunludur. Bu nedenle, bu araştırma literatür için de önemlidir. Herhangi bir karşılık ya da ödül beklentisi 

olmadan bir başkasına gönüllü olarak yardım etmeye yönelik olan alturistik lider davranışının, zaman içinde 

kişilerin kendilerini ve dolayısı ile kurumlarını nasıl etkilediği araştırmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu 

araştırma alturistik liderlik yaklaşımının, sağlık çalışanlarında, tükenmişlik üzerindeki etkisini ortaya 

koymayı amaçlayan tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Biruni Üniversite Hastanesi' nde 

çalışanlar, örneklemini de bu hastanede çalışan; hemşire, doktor ve sağlık teknisyenleri oluşturmaktadır. 
Evren 456 kişiden oluşmaktadır. Bu sayı üzerinden araştırmaya alınması gereken örneklem basit rastgele 

örnekleme yöntemi kullanılarak hesaplandığında çıkan sayı 209' dur.  Araştırmamıza gönüllü olarak katılan 

199 kişiye demografik bilgilerin yanı sıra Alturistik Liderlik Ölçeği ve Tükenmişlik Ölçeği uygulanmıştır. 

Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Parametrelerin normal dağılıma uygunluğunda Kolmogorov-

Smirnov testi kullanılmıştır. Değerlendirme yapılırken, tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, 

Standart sapma, Sayı ve Yüzde) yanı sıra, niceliksel verilerde normal dağılım gösteren parametrelerin iki 

grup arası karşılaştırmalarında Student t testi kullanılmıştır. Niceliksel veri ilişkilerinin incelenmesinde, 

Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. İlişkisi olan değişkenlerin etki oranlarını görebilmek için Basit 

Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde 

değerlendirilmiştir. Araştırma verileri Şubat 2020' de elde edilmiştir. Etik kurul onayı alınmıştır; etik kurul 

onay no:2020/43-10' dur.  Araştırmada, alturistik liderlik ve tükenmişlik ölçeklerinin en düşük, en yüksek, 
ortalama ve standart sapma değerine göre, sağlık çalışanlarının alturistik liderlik ve tükenmişlik düzeylerinin 

orta seviyede olduğu bulunmuştur. Pearson Correlation Testi analiz sonuçlarına göre alturistik liderlik düzeyi 

ile tükenmişlik düzeyi arasında negatif yönde zayıf bir ilişki olduğu bulunmuştur (p<,01). Özetle, alturistik 
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liderlik düzeyi yüksek olanların tükenmişlik düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşüktür. Alturistik 

liderliğin düşük düzeyde ve yüksek düzeyde olması ile tükenmişlik düzeyinin karşılaştırılmasına ilişkin 

Student t testi analizi sonuçlarına göre, alturistik liderlik düzeyi düşük olanların tükenmişlik düzeyleri, 
alturistik liderlik düzeyi yüksek olanların tükenmişlik düzeylerinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

yüksek bulunmuştur (p<,05). Araştırmanın sonuçları, sağlık kuruluşlarında, örgüte ilişkin görev ya da 

sorunlarda çalışanların sergilediği alturistik yaklaşımın, kişilerde tükenmişlik yerine olumlu sosyal davranışta 

bulunduğunu hissettirmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık Yönetimi, Sağlık, Alturistik Liderlik Yaklaşımı, Tükenmişlik, Sağlık Çalışanları 

 

Giriş 

Son yıllarda, sıklıkla vurgulanan bir liderlik türü olmasına rağmen alturistik liderlik 

yaklaşımı ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürde bir boşluk olduğu ve yeterli çalışma 

yürütülmediği görülmektedir.  

Sağlık liderleri, kuruluşlarının başarısı için kritik öneme sahiptir. Alturistik liderlik 
yaklaşımı, sağlık kuruluşlarının gelişmesini ve korunmasını sağlamak için gereklidir. Günümüzün 

karmaşık dünyasında, sağlık kuruluşunun ortak insanlık dışı modelden, yaşayan ve uyarlanabilir bir 

sisteme geçmesi gerekecektir. 

Herhangi bir karşılık ya da ödül beklentisi olmadan bir başkasına gönüllü olarak yardım 

etmeye yönelik olan alturistik lider davranışının, zaman içinde kişilerin kendilerini ve dolayısı ile 

kurumlarını nasıl etkilediği araştırmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Araştırmada, alturistik 
liderlik yaklaşımının tükenmişlik üzerinde etkisinin olup olmadığı araştırılmaktadır. 

Liderlik  

Günümüze kadar liderliğin sayısız tanımı yapılmıştır. Güncel tanımlardan birinde liderlik; 

örgütün hedeflerine varmasında, liderin uzun süreli bir vizyonla ve statü gücüne dayanmaksızın 
başkalarını etkilemesi ve güdülemesi süreci olarak tanımlanmaktadır (Alga, 2017). 

Liderlik, verimliliğin üst düzeye çıkarılmasına ve örgütsel hedeflere ulaşılmasına yardımcı 

olan önemli kavramlarından biridir. Liderliği, Eren (2013), “bir grup insanı belirli amaçlar 
etrafında toplayabilme, bu amaçları gerçekleştirmek için onları ne yapacakları konusunda harekete 

geçirme bilgi ve yeteneğinin birleşimi” şeklinde tanımlarken, Koçel (2015), “belirli şartlar altında, 

belirli kişisel ya da grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere, bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini 

etkilemesi ve onları yönlendirme süreci” olarak tanımlamaktadır (Gün & Aslan, 2018). 

Liderliğin, bir davranış biçimi olduğu belirtilmektedir. Organizasyonlarda her kademede 

liderlik davranışı gösterilebilmektedir. Atanmış yöneticiler dışında, her grupta doğal liderler vardır. 

Yönetici liderin, öncelikle kendi hissettiklerinin farkında olması, durup, düşünüp ondan sonra 
harekete geçmesi gerekmektedir. 

Sağlık Liderliği ve Yönetimi 

Sağlık sisteminde hedefler, karmaşık, dinamik, sürekli gelişen ve tekrarlanan reformlardan 
oluşur. Bu reformlar, sağlık yöneticileri ve liderlerin rollerinde, rolleri gerçekleştirmek için gerekli 

yetkinliklerde değişiklikler yaratmıştır (Ayeleke vd., 2016). 

Sağlık liderliği, ortak bir vizyona ulaşmak amacıyla çeşitli paydaşlara ve kuruluşlara ilham 

vermek, motive etmek ve bağlantı kurmak amacını güder. Sağlık yönetimi, sağlık hizmetleri, 
kaynaklar ve paydaşlar ile ilgili planlama, bütçeleme ve örgütleme, kontrol etme, personel alma, 

problem çözme gibi idari süreçlere odaklanmaktadır.  

Sağlık liderliği ve yönetimi, esnek sağlık sistemlerinin sağlanması için gereklidir. Sağlık 
liderliği ve yönetimi, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinin önemli bir bileşenidir; güvenli ve 
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etkili sağlık hizmetlerinin sağlanmasında kilit bir rolü vardır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dört 
temel hedefinden biri olarak etkili kamu politikası yönetimi, liderlik ve yönetişim kapasitesinin 

artırılmasını vurgulamaktadır. Az gelirli ülkelerde, sağlık liderliği ve yönetim kadrosunun 

yetersizliği ve yetersiz eğitimi düşünüldüğünde, bu zamanında ve önemli bir çağrıdır (Car, Kyaw  
& Atun, 2018).   

Sağlık profesyonelleri tarafından sunulan etkili liderlik, modern sağlık yönetimi için 

yaşamsal öneme sahiptir. Bunun temelini oluşturan etmenler, giderek artan sağlık talebi, artan 
verimlilik gereksinimi ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma konusundaki yönlendirmelerdir 

(Gün & Aslan, 2018). 

Alturistik Liderlik 

Alturizm kelimesi (Özgecilik), “başkası için” anlamında Latince kökenli bir kavramdır. 
Alturizm, birisine yarar sağlamak ya da onu zarardan ve kötülükten korumak dışında herhangi bir 

beklenti içinde bulunmadan yapılan yardım davranışıdır (Çakmak, Biçer & Uğurluoğlu, 2019). 

Alturistik davranışlar; zorunluluk ve maddi beklenti olmadan başkalarına fayda sağlamak amacıyla 
sergilenen fedakarca davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Literatürde; alturistik davranışların 

hemşirelik mesleğinin temel unsurlarından biri olduğu, mesleğin doğasında fedakarca davranışların 

yattığı belirtilmektedir. Bu durumda, ekstra rol davranışları sınıflamasına uygun görülen alturistik 
davranışlar, hemşirelikte rol davranışı olarak karşımıza çıkmaktadır (Özkara, 2017). Yeşiltaş ve 

arkadaşları (2013); alturistik davranışların, çalışanların örgüt içindeki ekip arkadaşlarına yönelik 

veya müşteri, hasta, öğrenci gibi diğer servis verilen bireylere yönelik sergiledikleri davranışları 

içerdiğini belirtmektedir (Küçüközkan & Yüksekbilgili, 2017). 

Alturistik liderliğin ise, servis süreciyle başladığı ve sonra liderlik gelişimiyle ortaya 

çıktığı, liderin yüksek kavramsal becerisi ve etik hareketleriyle kendini gösteren bir liderlik tarzı 

olduğu belirtilmektedir. Takipçilerin gelişimine önem veren bir liderlik tarzı olduğundan 
takipçilerde lidere karşı güven duygusunun oluştuğu vurgulanmaktadır. Liden (2014)' e göre 

alturistik liderlik, diğer bireylere servis isteği, duygusal zekâ, etik açıdan olgunluk ve çaba, toplum 

taraftarı kişilik, öz değerlendirme ve düşük narsizm öncüllerinden oluşurken, takipçi açısından; 

takipçinin proaktif kişiliği, düşüncesindeki ideal liderlik özellikleri, öz değerlendirme, takipçinin iş 
ortamındaki tutum ve davranışları öncüllerinden oluşmaktadır (Şanal, Öztürk & Öztürk, 2020). 

Miller ve arkadaşlarına (2008) göre ise; alturistik liderlik nihai takipçilerinin refahını arttırmak olan 

motivasyonel bir durum olarak tanımlanmaktadır (Çakmak, Biçer & Uğurluoğlu, 2019).  

Graham (1991)' e göre; çalışan odaklı alturistik liderliğin ana amacının, diğer 

bireylere servis vermek olduğu vurgulanmaktadır. Diğer bireyler olarak ima edilenlerin, 

takipçiler ve örgüt iç ve dış paydaşları olduğu belirtilmektedir (Şanal, Öztürk & Öztürk, 

2020). Glannon & Ross (2002)' a göre, sağlık hizmetleri sunumunun alturistik bir meslek olduğuna 

dair bir inanç vardır ve hekim ile hemşirelerin özellikle günlük çalışmalarında alturistik yaklaşımda 
bulunduğu belirtilmektedir. Sağlık profesyonellerinin belirgin özelliklerinden birisinin, hastaların 

ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama veya hastalara karşı sorumluluklarının olduğu 

vurgulanmaktadır (Çakmak, Biçer & Uğurluoğlu, 2019). Alturistik liderlik yaklaşımı doğrudan 
şefkatle ilgili olduğundan; şefkat fedakâr, endişeli ve acıyı hafifletmeye istekli olmayı 

gerektirmektedir. Bu bağlamda liderliğin, çalışan bireyleri, hastaları desteklemesi ve etkinleştirmesi 

gerektiği vurgulanmaktadır (de Zulueta, 2016). 

Tükenmişlik 

Tükenmişlik; uzun süreli maruziyetten duygusal olarak zorlu işe kadar, fiziksel ve duygusal 

tükenme ile karakterize bir durum olarak tanımlanmaktadır. Tükenmişliğin bireyler arası 

yetenekleri, iş performansını, iş tatmini ve psikolojik sağlığı etkilediği belirtilmektedir (Dubale vd., 
2019). 
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Tükenmişliğin, duygusal tükenme, artan duyarsızlaşma ve işte kronik duygusal stres 
nedeniyle azalmış kişisel başarı duygusu ile karakterize bir sendrom olduğu, iş tatmini, iş 

performansı, hastalıklara karşı savunmasızlığı ve kişilerarası ilişkileri etkilediği vurgulanmaktadır. 

Tükenmişliğin, hekimler, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları arasında yaygın olduğu ve yaygınlık 
tahminlerinin ağırlıklı olarak %40 ile 60 arasında değişmekte olduğu belirtilmektedir (Chemali vd., 

2019). 

Sağlık hizmetlerinin dünya çapında çalışan nüfusun %12' sini temsil ettiğinin tahmin 
edildiği belirtilmektedir. Sağlık çalışanlarının, insanlığın sağlığını ve refahını destekleyen ve 

yardımcı olan gruplar halinde (multidisipliner uzmanlardan oluşan ekip) çalıştığı vurgulanmaktadır. 

Bunun, ekip üyelerine yüksek talep getirdiği; dolayısıyla tükenmişlik riskiyle karşı karşıya 

kaldıkları belirtilmektedir. Sağlık çalışanlarının, en tehlikeli mesleki ortamlardan biri olduğu 
düşünülen bir ortamda çalıştıkları için bu durumun daha da karmaşıklaştığı vurgulanmaktadır. 

Nitekim, hospis bakımındaki hemşirelerin durumunun bir sonucu olarak ilk olarak tükenmişliğe 

dikkat çekildiği belirtilmektedir. Sağlık çalışanlarının her gün hayatın geçiciliği, çaresizlik, ıstırap, 
beyhude savaş ve kederle karşılaştığı bildirilmektedir. Bu nedenle, psikolojik iyilik hallerine dikkat 

etmenin önemli olduğu, bunun da daha sonra kendi bakımı ve gözetimi altında emanet edilen 

hastaların refahını etkileyebileceği vurgulanmaktadır. Sağlık hizmeti ortamında tükenmişliğin ve 
düşük katılımın, hasta bakımını olumsuz etkileyebileceği, işgücünü zayıflatabileceği ve ciroyu 

etkileyebileceği belirtilmektedir. Bunun, bakımın sürekliliğinin kesintiye uğraması ve yeni sağlık 

uzmanlarının işe alınmasıyla ilgili yüksek maliyetle ortaya çıkacağı vurgulanmaktadır. Mutlu bir 

bakıcının olduğu yerde, memnun bir hastanın da olduğuna inanıldığı; bu nedenle, hastalar için 
yüksek kaliteli bakımın bir çıktısından önce mutlaka sağlık çalışanı için de yüksek kaliteli bakımın 

sağlanması gerektiği vurgulanmaktadır (Odonkor, & Frimpong, 2020). 

İnsan hizmetleri kuruluşlarındaki profesyonel çalışanın, diğer insanlarla yoğun bir şekilde 
ilgilenmek için genellikle önemli bir zaman harcaması gerektiği belirtilmektedir. Çalışan-hasta 

etkileşiminin, hastanın mevcut problemleri (psikolojik, sosyal ve / veya fiziksel) etrafında 

merkezlendiği ve bu nedenle öfke, utanç, korku veya umutsuzluk duygularıyla yüklenildiği 

vurgulanmaktadır. Bu sorunlara yönelik çözümlerin her zaman açık olmadığı, bu nedenle duruma 
belirsizlik ve hayal kırıklığı eklendiği belirtilmektedir. Bu koşullar altında sürekli olarak insanlarla 

çalışan yardımcı uzmanlar için kronik stresin duygusal olarak yıpratıcı olabileceği ve tükenmişlik 

riski taşıdığı vurgulanmaktadır. Literatür, sağlık uzmanlarının çalışmalarını amansız bir şekilde 
aşırı yüklendiğini, bunun duygusal olarak bunaltıcı olduğunu, özel hayatlarının etkilendiğini ve 

dolayısıyla tükenmişlik gelişimini desteklediğini vurgulamaktadır (Makkai, 2018). 

Acil servislerde çalışan sağlık çalışanlarının, insanların acı çekmesine ve işin 
öngörülemeyen doğasına tanık olduklarından genellikle yüksek iş baskısı ve stresi yaşadıkları 

belirtilmektedir. Çeşitli çalışmaların tükenmişlik sendromunu etkileyen değişkenleri tanımladığı, 

ancak tükenmişliğin farklı boyutlarının (duyarsızlaşma, duygusal tükenme, mesleki yetersizlik ve 

hayal kırıklığı) yordayıcıları hakkında verilerin yetersiz olduğu vurgulanmaktadır. Bazı 
araştırmalarda aleksitiminin, başa çıkma tarzının ve karar verme tarzının tükenmişliği 

öngörebileceği ileri sürülmektedir (Masiero vd., 2018). 

Bağlamsal performansın, profesyonellerin çalışma hayatı kalitesi ve sağlığı ile ilişkili 
olduğu varsayılmaktadır. Bağlamsal performans ile tükenmişlik sendromu arasındaki ilişkiyi 

incelemeyi amaçlayan bir araştırmada, üçüncü basamak bir hastaneden toplam 222 katılımcının 

çalışmaya katıldığı, beş farklı hastane biriminde bağlamsal performans ve tükenmişlik puanlarının 
karşılaştırıldığı ve sonuçta, bağlamsal performansın tükenmişlikle yakından ilişkili olduğunun 

saptandığı belirtilmektedir. Bu sonucun, işyerinde bağlamsal performansı teşvik eden sağlık 

yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi için önemli olduğu, böylece sağlık hizmetleri çalışanlarının 

sağlığını ve çalışma kalitesini iyileştirdiği vurgulanmaktadır (Palenzuela, Delgado, & Rodriguez, 
2019). 
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Sağlık çalışanlarının ruh sağlığına yönelik değinilmesi gereken önemli bir konu olması 
sebebiyle, bu araştırmada tükenmişliğe yer verilmiştir. Sağlık profesyonelleriyle ilgili olarak 

incelendiğinde, araştırmacıların tükenmişliği nasıl tanımladıkları konusunda önemli değişkenlikler 

olduğu; bunun tükenmişliğin ya hafife alınmasına ya da aşırı tahmin edilmesine neden olabileceği 
riski vurgulanmaktadır. Tükenmişliğin, kültürler ve meslekler arasında yerleşmiş bir olgu olduğu 

(Doulougeri, Georganta, & Montgomery, 2016) ve sağlık hizmetlerinde tükenmişliğin büyük bir 

endişe haline geldiği belirtilmektedir. Tükenmişliğin aynı zamanda işten kaynaklanan stres 
faktörlerine uzun süre maruz kalmaya bir cevap olduğu ve uyku yoksunluğu, tıbbi hata, olumsuz 

bakım kalitesi ile sonuçlandığı vurgulanmaktadır (Montgomery vd., 2019). 

Materyal ve Metod 

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu araştırma alturistik liderlik yaklaşımının, sağlık çalışanlarında, tükenmişlik üzerindeki 

etkisini ortaya koymayı amaçlayan tanımlayıcı tipte bir araştırmadır.  

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Alturistik liderlik yaklaşımının tükenmişlik üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek 

amacıyla yapılan bu araştırmanın evrenini Biruni Üniversite Hastanesi' nde çalışanlar, örneklemini 

de bu hastanede çalışan; hemşire, doktor ve sağlık teknisyenleri oluşturmaktadır. Evren 456 kişiden 
oluşmaktadır. Bu sayı üzerinden araştırmaya alınması gereken örneklem basit rastgele örnekleme 

yöntemi kullanılarak hesaplandığında çıkan sayı 209' dur.  Araştırmamıza gönüllü olarak katılan 

199 kişiye Alturistik Liderlik Ölçeği ve Tükenmişlik Ölçeği uygulanmıştır. Araştırma verileri 

Şubat 2020' de elde edilmiştir. Etik kurul onayı alınmıştır; etik kurul onay no:2020/43-10' dur.   

Araştırmanın Hipotezi 

H0: Alturistik liderlik yaklaşımı ile tükenmişlik arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

yoktur. 

H1: Alturistik liderlik yaklaşımı ile tükenmişlik arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

vardır. 

H2: Alturistik liderlik yaklaşımlarının sağlık çalışanlarının tükenmişliği üzerinde önemli bir etkisi 

vardır. 

 Veri Toplama Araçları ve Analiz Yöntemleri 

 Veriler toplanırken demografik bilgiler ile ilgili sorular dışında iki ölçek kullanılmıştır. 

Birinci ölçek çalışanların alturistik liderlik düzeyini ölçen, 8 maddeden oluşan Alturistik Liderlik 
Ölçeği' dir (Çakmak, C., Biçer, İ., & Uğurluoğlu. (2019). Alturistik Liderlik Ölçeği 5' li likert 

tipindedir. Ölçekte 1; hiçbir zaman, 2; nadiren, 3; ara sıra, 4; genellikle, 5; her zaman şeklinde 

değerlendirilmektedir. İkinci ölçek ise çalışanların tükenmişlik düzeyini ölçen, 10 maddeden oluşan 
Tükenmişlik Ölçeği' dir (Çapri, B. (2006). Tükenmişlik Ölçeği 7' li likert tipindedir. Ölçekte 1; 

hiçbir zaman, 2; sadece bir defa, 3; nadiren, 4; bazen, 5; sık sık, 6; çoğunlukla, 7; her zaman 

şeklinde değerlendirilmektedir.  

 Verilerin İstatistiki Analizi 

Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Parametrelerin normal dağılıma uygunluğunda 

Kolmogorov-Smirnov testi kullanılmıştır. Değerlendirme yapılırken, tanımlayıcı istatistiksel 

metodların (Ortalama, Standart sapma, Sayı ve Yüzde) yanı sıra, niceliksel verilerde normal 
dağılım gösteren parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında Student t testi kullanılmıştır. 

Niceliksel veri ilişkilerinin incelenmesinde, Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. İlişkisi olan 

değişkenlerin etki oranlarını görebilmek için Basit Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. 

Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir.  
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 Bulgular 

Tablo 1: Sağlık Çalışanlarının Demografik Özelliklerinin Dağılımlarının İncelenmesi 

  n % 

Cinsiyet 
Kadın 137 68,8 

Erkek 62 31,2 

Yaş 

20-30 131 65,8 

31-40 54 27,1 

41-50 11 5,5 

51 ve Üzeri 3 1,5 

Medeni durum 
Evli 63 31,7 

Bekar 136 68,3 

Eğitim durumu 

Lise ve altı 61 30,7 

Ön lisans 58 29,1 

Lisans 69 34,7 

Yüksek lisans 9 4,5 

Doktora 2 1,0 

Kaç yıldır çalışıyorsunuz? 

1-5 117 58,8 

6-10 53 26,6 

11-15 19 9,5 

16 ve üzeri 10 5,0 

Çalışma süresi 

1-5 163 81,9 

6-10 24 12,1 

11-15 12 6,0 

Mesleği 

Hekim 15 7,5 

Hemşire 118 59,3 

Diğer sağlık personeli 66 33,2 

 

Tablo 1’de sağlık çalışanlarının demografik özelliklerinin dağılımları verilmiştir. Sağlık 

çalışanlarının 137’si (%68,8) kadın ve 62’si (%31,2) erkektir. Çalışanların 131’inin (%65,8) yaşı 

20-30 yaş arasında, 54’ünün (%27,1) 31-40 yaş arasında, 11’inin (%5,5) 41-50 yaş arasında ve 
3’ünün (%1,5) 51 yaş ve üzerindedir. Çalışanların 63’ü (%31,7) evli ve 136’sı (%68,3) bekardır. 

Sağlık çalışanlarının eğitim durumlarının 61’inin (%30,7) lise ve altı, 58’nin (%29,1) ön lisans, 

69’unun (%34,7) lisans, 9’unun (%4,5) yüksek lisans ve 2’sinin (%1,0) doktora olduğu 
bulunmuştur. Katılımcı sağlık çalışanlarının 117’si (%58,8) 1-5 yıl arasında, 53’ü (%26,6) 6-10 yıl 

arasında, 19’u (%9,5) 11-15 yıl arasında ve 10’u (%5,0) 16 yıl ve üzerinde bir süredir 

çalışmaktadır. Çalışanların şu anki çalıştıkları kurumdaki çalışma süreleri 163’ünün (%81,9) 1-5 yıl 

arasında, 24’ünün (%12,1) 6-10 yıl arasında ve 12’sinin (%6,0) 11-15 yıl arasında olduğu 
bulunmuştur. Çalışmaya katılanların 15’i (%7,5) hekim, 118’i (%59,3) hemşire ve 66’sı (%33,2) 

diğer sağlık personeli olarak çalışmaktadır.  

Tablo 2: Sağlık Çalışanlarının Alturistik Liderlik ve Tükenmişlik Ölçeklerinin Puanlarının 
İncelenmesi 

 En düşük-En yüksek Ort±SS 

Alturistik Liderlik 1-5 3,42±1,03 

Tükenmişlik  1-7 3,33±1,26 

Tablo 2’de sağlık çalışanlarının alturistik liderlik ve tükenmişlik ölçeklerinin en düşük, en 

yüksek, ortalama ve standart sapma değeri verilmiştir. Buna göre sağlık çalışanlarının alturistik 

liderlik ölçeğine verdikleri cevapların düzeyi 1 ile 5 puan arasında değişmekte olup, ortalama 
3,42±1,03 puandır. Bir başka ifadeyle, araştırmadaki sağlık çalışanlarının alturistik liderlik 

düzeylerinin orta seviyede olduğu görülmektedir. Tükenmişlik düzeyi 1 ile 7 puan arasında 

değişmekte olup, ortalama 3,33±1,26 puandır. Araştırmadaki çalışanların tükenmişlik düzeylerinin 

orta seviyede olduğu görülmektedir. 
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Tablo 3: Sağlık Çalışanlarındaki Alturistik Liderlik Düzeyi ile Tükenmiş Düzeyi Arasındaki 
İlişkinin İncelenmesi 

 Alturistik Liderlik 

 r p 

Tükenmişlik -,292 ,000** 

      **p<,01 

Tablo 3’te sağlık çalışanlarının alturistik liderlik düzeyleri ile tükenmişlik düzeyleri 

arasındaki ilişkinin incelenmesine ilişkin Pearson Correlation Testi analiz sonuçları verilmiştir. 

Buna göre alturistik liderlik düzeyi ile tükenmişlik düzeyi arasında negatif yönde zayıf bir ilişki 
vardır (p<,01). Bir başka ifadeyle alturistik liderlik düzeyi yüksek olanların tükenmişlik düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşüktür.  

Tablo 4: Sağlık Çalışanlarındaki Alturistik Liderlik Düzeylerine Göre Tükenmişlik Düzeyinin 
Değerlendirilmesi 

 Alturistik Liderlik Düşük (n=66) Alturistik Liderlik Yüksek 

(n=131) p 

 Ort±SS Ort±SS 

Tükenmişlik 3,75±1,27 3,12±1,21 ,001** 

**p<,05 

Tablo 4’te sağlık çalışanlarındaki alturistik liderliğin düşük düzeyde ve yüksek düzeyde 

olması ile tükenmişlik düzeyinin karşılaştırılmasına ilişkin Student t testi analizi sonuçları 
verilmiştir. Buna göre alturistik liderlik düzeyi düşük olanların tükenmişlik düzeyleri, alturistik 

liderlik düzeyi yüksek olanların tükenmişlik düzeylerinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

yüksek bulunmuştur (p<,05). 
 

Tablo 5: Sağlık Çalışanlarındaki Alturistik Liderlik Düzeyinin Tükenmişlik Düzeyi Üzerindeki 

Etkisinin İncelenmesi 

  B 
Standart 

Hata B 
β t p 

Alturistik Liderlik  
(Constant) 4,203 ,199  21,076 ,000 

Tükenmişlik  -,238 ,056 -,292 -4,247 ,000 

R= ,292 R2= ,085 F(1,194)  =  18,038 p=,000**  

**p<,01 

Tablo 5’te alturistik liderlik ölçek puanlarının tükenmişlik ölçek puanları üzerinde etkisi 

olup olmadığına ilişkin basit doğrusal regresyon sonuçları verilmiştir. Bu şekilde, alturistik liderlik 

ölçeğinden alınan puanların tükenmişlik ölçeği puanları üzerinde etkisi olduğu bulunmuştur (F(1,194) 
= 18,038; p<,01). Alturistik liderlik ölçeğinden alınan puanlar, tükenmişlik düzeyi puanlarının 

%29,2’ sini etkilemektedir. Bir başka ifadeyle tükenmişlik ölçeğinin %29,2’ si alturistik liderlik 

belirtileriyle açıklanmaktadır. 

 Tartışma ve Sonuç 

Alturistik araştırmaların, global kuruluşların, devletlerin, grupların, örgütlerin 

yönetimlerinde ve ileriye yönelik planlarında kullanımı gittikçe artış göstermektedir (Karabulut, 

2019). Alturistik liderliğin sağlık sektörü ve sağlık çalışanları açısından olduğu kadar çeşitli diğer 
sektörler açısından da incelenmesi önemli bir durum arz etmektedir (Çakmak, Biçer, & 

Uğurluoğlu, (2019). Sağlık hizmetlerinde tükenmişlik ve performans arasındaki ilişkinin 
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muhtemelen hafife alınmasından ötürü, örgüt içindeki tükenmişliği ölçmek ve değerlendirmek, 
bakım kalitesini bozmadan, hastalara zarar vermeden önce müdahaleyi teşvik etmek de önemlilik 

arz etmektedir. Tükenmişliğin sadece hasta güvenliğini etkilemediği, tükenmişlikle başa 

çıkamamanın, yüksek personel devir hızına, azalan üretkenlik kaynaklı gelir kaybına, finansal riske 
yol açtığı vurgulanmaktadır (Montgomery vd., 2019). Tükenmişliğin özellikle sağlık sektöründe 

çok rastlanılan bir durum olduğu vurgulanmakla birlikte (Dubale vd., 2019) Türkiye' de, sağlık 

çalışanlarında alturistik liderlik yaklaşımı ve tükenmişlikle ilgili araştırmalara çok 
rastlanmadığından, araştırmamızın bu anlamda bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 “Are doctors altruistic?” isimli makalelerinde, Glannon ve Ross (2002),  teorik boyutları ile 

tıp mesleğinin ve doktorların alturistik olduklarını, tıp profesyonelliğinin ana özelliğinin alturizm 

olduğunu vurgulamaktadır. Gormley (1996)' ye göre; alturizm; hemşireliğin doğasında olan 

özellikler arasında yer almaktadır (Özkara, 2017). Araştırmamızın sonuçlarına göre ise, sağlık 

çalışanlarının alturistik liderlik ölçeğine verdikleri cevapların düzeyi 1 ile 5 puan arasında 
değişmekte olup, ortalama 3,42±1,03 puandır. Bir başka ifadeyle, araştırmadaki sağlık 

çalışanlarının alturistik liderlik düzeylerinin orta seviyede olduğu görülmektedir. Tükenmişlik 

düzeyi 1 ile 7 puan arasında değişmekte olup, ortalama 3,33±1,26 puandır. Araştırmadaki 
çalışanların tükenmişlik düzeylerinin orta seviyede olduğu görülmektedir. Bu sonuçlardan 

hareketle de, alturistik liderlik özellikleri ve tükenmişlik üzerinde daha fazla araştırma yapılması 

gerektiği öngörülmektedir.[FC1]  

İspanya'da bir kamu hastanesinde çalışan 324 hemşire ile yürütülen araştırma sonuçlarına 

göre; duygusal yapı, hemşirelerin yenilikçi davranışları ve alturistik liderlik arasındaki ilişkiye etki 

etmektedir. Hemşirelerin yenilikçi davranışlarını takdir etmek amacıyla,  liderlerin bencil olmaması 

çok önemlidir. Çünkü, alturistik liderlerin hemşirelerin yenilikçi davranışlarını geliştirmede 
belirgin rol oynadığı bulunmuştur (Çakmak, Biçer & Uğurluoğlu, 2019). Araştırmamızın 

sonuçlarına göre ise, sağlık çalışanlarının alturistik liderlik düzeyleri ile tükenmişlik düzeyleri 

arasında negatif yönde zayıf bir ilişki olduğu saptanmıştır. Yani alturistik liderlik özellikleri yüksek 
saptanan kişilerin tükenmişlik düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı fakat düşük olduğu 

görülmüştür. Bu da ' Alturistik liderlik yaklaşımı ile tükenmişlik arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki vardır.' hipotezimizi desteklemektedir. Ayrıca alturistik liderlik yaklaşımının 

tükenmişlik üzerinde etkisi olduğu bulunmuştur. Bu ise, 'Alturistik liderlik yaklaşımlarının sağlık 
çalışanlarının tükenmişliği üzerinde önemli bir etkisi vardır.' hipotezimizi doğrulamaktadır.  

Araştırmamızın sonuçlarından, sağlık kuruluşlarında, örgüte ilişkin görev ya da sorunlarda 

çalışanların sergilediği alturistik yaklaşımın, kişilerde tükenmişlik yerine olumlu sosyal davranışta 
bulunduğu çıkarılmaktadır.  

 Öneriler 

Alturistik ve kişi merkezli bir kuruluş geliştirmek, kıdemli liderlerin sağlık hizmetlerinin 
temel değerlerini ve vizyonunu açıkça ifade etmelerini ve sistem içindeki tüm kendi kendini 

organize eden gruplarda yankılanmalarını gerektirmektedir. Liderlik, çalışanı ve hastaları anlamlı 

bir şekilde desteklemeli, dahil etmeli ve etkinleştirmelidir. 

Sağlık çalışanı olarak alturistik liderlik yaklaşımında bulunan kişilerin, hastalara destek 
verirken etkilenmemek için, sınır koyup, içselleştirmenin önüne geçmesi gerekmektedir 

(Sınırlama).  

Alturistik liderlik özellikleri sağlık çalışanlarında arandığından, insan kaynakları, işe alım 
süreçlerinde özellikle hemşirelerin, doktorların ve diğer sağlık profesyonellerinin işe alımında bu 

liderlere daha fazla yer verebilirler. 

Alturistik liderlik ile ilgili çalışmalar sınırlı olduğundan, alturistik liderliği sağlık sektörü 
ve sağlık çalışanları ile diğer sektörler açısından incelemek önemlidir. 
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