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Bu derleme; insan hayatı gibi çok daha dikkat gerektiren, hatanın yerinin olmadığı bir alanda 
çalışan ve stresli bir meslek grubunda yer alan hemşirelerin etkin, yeterli ve standart bir şekilde 
hizmetlerini sunabilmesi, öğrenim hayatlarından itibaren mesleklerine bağlı olması, stresli 
durumlarda etkin baş edebilmesi, tükenmişlik gibi olumsuz duyguları yaşamaması maksadıyla 
psikolojik sağlamlık ve yaşam doyumu kavramlarının hemşirelik mesleğinde oldukça önemli birer 
kavram olduklarına vurgu yapmak ve gelecekte bu iki konu üzerine yürütülebilecek çalışmalara 
temel oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Araştırma bulgularına göre hemşirelerin kendilerine verilen değerin artırılmasıyla, mobinge maruz 
kalmamasıyla, sosyoekonomik iyileştirmelerin yapılmasıyla, mesleki yaşamlarında ilerleme fırsatı 
tanınmasıyla psikolojik sağlamlık ve yaşam doyumu düzeylerinde anlamlı bir artış sağlanacağı 
gözlemlenmiştir.   

Literatür taraması olarak hazırlanan bu çalışma hemşirelerin psikolojik sağlamlık ve yaşam kaliteleri 
ile araştırma sonuçlarının ortaya konması alana özgü sorunların saptanmasına ve erken müdahale 
ile kaldırılmasına olanak sağlayacağı ifade edilebilir. Dolayısıyla bu çalışmada hemşirelerin psikolojik 
sağlamlık ve yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkiye değinilmiştir. Çalışma sonucunda elde 
edilecek sonuçların riskli hemşirelik gruplarının belirlenmesine, mevcut durumun saptanmasına, 
gelecekte yapılacak eğitim ve çalışmaların planlanmasına yardımcı olması açısından önemlidir.
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GİRİŞ 

İnsanın ve toplumun bakım gereksinimleri doğrultusunda şekillenmiş olan hemşirelik, “hastalığı iyileştirmek için hasta 
çevresini düzenleme ve iyileştirme eylemi” ve “bireyin sağlığına ve bağımsızlığına kavuşmasında ki dinamik güç” şeklinde 
tanımlanan profesyonel bir meslektir (Öztunç 2015). Günümüzde insan ve çevreyi etkileyen her şey hemşireliği ve hemşireyi 
de etkiler. Bu etkileşim öğrencilik yıllarından itibaren başlayıp iş hayatı boyunca devam eder, meslek mensuplarının yaşam 
doyumları ve psikolojik sağlamlıklarını şekillendirdiği gibi bu iki kavramdan da etkilenir (Kahraman ve ark 2011, Tümlü 
Ülker ve Recepoğlu 2013, Tanrıverdi ve ark 2014, Aydın ve ark 2017). 

Yaşam doyumu, bireyin öznel iyi oluşunun bilişsel yansımasıdır. “Tümlü Ülker ve Recepoğlu (2013), yaşam doyumunun 
“Bireylerin kendi seçtikleri kriterlere göre yaşamının niteliği hakkındaki genel değerlendirmesi” ya da “bireyin genel 
memnuniyeti ve hayata ilişkin olumlu değerlendirmelerinin toplamını” kapsadığını ve farklı alanlarda doyumu (iş aile 
serbest zaman, sağlık, para, benlik vb.) ifade ettiğini belirtmektedir.” Yaşam doyumu, kişinin “hâlihazır yaşamdan doyumu, 
yaşamı değiştirme isteği, geçmişten doyumu, gelecekten doyumu ve kişinin yakınlarının o kişinin yaşamı hakkındaki 
görüşlerini” kapsar ve farklı alanlarda doyumu (iş, aile, serbest zaman, sağlık, para, benlik vb.) ifade eder (Tümlü Ülker ve 
Recepoğlu 2013).

Hemşirelerin yaşanan olumsuz durumlarla baş etmesinde etkili olan bir diğer kavram ise psikolojik sağlamlıktır. Psikolojik 
sağlamlık/dayanıklılık kavramı farklı şekillerde tanımlansa bile temelde travmaya sebep olan durumlar veya stresli olaylar 
karşısında bireyin krizi başarılı bir şekilde yönetebilmesi ve uyum sağlayabilmesi şeklinde ifade edilmektedir . (Basım ve 
Çetin 2011). Hemşirelik ile ilgili yayınlarda ise kavram hemşirelerin görevleri başında karşılaştığı istenmeyen durum ya 
da istekler ile etkili ve efektif bir şekilde baş edebilme durumu şeklinde ifade edilmektedir (McGowan ve Murray 2016, 
Delgado ve ark 2017). 

1. PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK

Psikolojik sağlamlık kavramının farklı tanımları bulunsa da genel olarak stresli durumlara rağmen iyi halde kalabilme, 
zorluklara karşı uyum sağlama, olumsuzluklara karşı güçlü kalabilme anlamları taşır. Bir başka tanımda ise psikolojik 
sağlamlık sorunların üstesinden hızlı bir şekilde gelebilme yeteneğidir. İnsanın kendini yaşantıların ardından toparlayabilme 
gücü ve yılmazlık tanımları da bulunmaktadır (Taşgın ve Çetin 2006; Gizir, 2007; Karaırmak, 2007; Doğan ve Altundağ, 
2013). 

Hemşirelikte psikolojik sağlamlık ilgilenilen konuya göre bir süreç, durum ya da sonuç olarak irdelendiği gibi; bireysel, 
toplumsal ya da dinamik sistemler içinde de incelenmiştir (Delgado ve ark 2017). Çalışmalarda psikolojik sağlamlığın 
gelişmesini ve şekillenmesini etkileyen içsel ve dışsal geliştirici faktörlerin olduğu bildirilir. İçsel geliştirici faktörler arasında 
kişisel ya da kişilerarası tutumlar (iyimserlik, amaca sahip olma, inanç, kendilik algısı, empati, kendine bakım umut, öz 
yeterlilik, baş etme, esneklik, uyum sağlama, duygusal zeka vb.) yer alır. Dışsal ya da çevresel geliştirici faktörler ise sosyal 
destek sistemleri, işyerinde destek ve destekleyen kaynaklar, rol modeller olarak ifade edilmektedir (Basım ve Çetin 2011, 
Karaırmak ve Çetinkaya 2016, Delgado ve ark 2017). 

Hemşirelerin psikolojik sağlamlıklarını etkileyen faktörleri ele alan bir çalışmada hemşirenin cinsiyeti, ekonomik durumu, 
geldiği coğrafi bölge ve babasının eğitimi ile psikolojik sağlamlık arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir. Bayan hemşirelerin erkek hemşirelere göre, geliri giderine denk ve fazla olanları geliri giderinden az olanlara 
göre, İç Anadolu Bölgesinden gelenlerin diğer bölgelerden gelenlere göre; babasının ortaokul ve lise mezunu olanların 
diğerlerine göre psikolojik sağlamlıklarının yüksek olduğu bildirilmiştir. Aynı çalışmada hemşirelerin yaşları, sınıfları ve 
anne eğitim durumlarının ise psikolojik sağlamlığı etkilemediği bildirilmiştir (Güngörmüş ve ark 2015). Diğer bir çalışma da 
ise son sınıf hemşirelik öğrencilerinin birinci sınıflara göre psikolojik sağlamlıklarının yüksek olduğu ve farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu ifade edilmiştir (Öz ve ark 2012). Ayrıca hemşirelerin sosyal destek düzeylerinin psikolojik sağlamlığı 
etkilediği de bildirilmektedir (Malkoç ve Yalçın 2015, Gu ve ark 2016).Literatüre göre psikolojik sağlamlığın sahip olması 
gereken bazı temel özellikler vardır. Bunlar (Basım ve Çetin 2011, Tümlü Ülker ve Recepoğlu 2013):

• Bireyin olumsuzluklara rağmen mevcut zorlukları aşabilmesi, beklenenden daha iyi gelişim gösterebilmesi, bireyin 
ayakta kalabilmesi, duruma çabuk uyum sağlayabilmesi

• Bireyin kendisinde zorluklar ile baş edebilecek özel bir yeteneğin olduğuna inanması

• Bireyin farklı yaşam deneyimleri ile psikolojik sağlamlığı öğrenebilmesidir.
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Hemşirelik hizmetlerinin etkin, yeterli ve standart bir şekilde sunulabilmesi için hemşirelik eğitimi kadar meslek 
mensuplarının öğrenim hayatlarından itibaren mesleğe bağlı olması, stresli durumlarda etkin baş edebilmesi, tükenmişlik 
gibi olumsuz duyguları yaşamaması son derece önemlidir (Atasoy ve Sütütemiz 2014, Ateş ve ark 2014). Diğer meslek 
gruplarının yaşadığı olumlu ya da olumsuz deneyimlerin benzerleri hemşireler de yaşanmakta olup; hemşireler sağlık 
birey ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürme yönünde de stresli mesleki deneyimler yaşayabilmektedir 
(Aydın ve ark 2017, Elkin 2017). 

Bir çalışmada, hemşirelerin psikolojik sağlamlıklarını ile cinsiyet, ekonomik durum, geldikleri coğrafi bölge ve baba 
eğitim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bayan hemşirelerin erkek hemşirelere 
göre, geliri giderine denk ve fazla olanları geliri giderinden az olanlara göre, iç Anadolu bölgesinden gelenlerin diğer 
bölgelerden gelenlere göre; babasının ortaokul ve lise mezunu olanların diğerlerine göre psikolojik sağlamlıklarının yüksek 
olduğu bildirilmiştir. Aynı çalışmada hemşirelerin yaşları, sınıfları ve anne eğitim durumlarının ise psikolojik sağlamlığı 
etkilemediği bildirilmiştir (Güngörmüş ve ark 2015).

Yapılan araştırmalarda hemşirelerin, psikolojik sağlamlık düzeylerine etki edebilecek birçok risk faktörüne sahip olduğu 
tespit edilmiştir (Gillespie, Chaboyer, Wallis, & Grimbeek, 2007; McCann et al., 2013). Özellikle meslekleriyle ilgili 
bilgi ve yeteneklerinin, mesleklerini icra ettikleri sırada stres faktörlerinin üstesinden gelme ve duygularını yönetme 
yeteneklerinin, hemşireler arası ve ekipte bulunan farklı meslek grubuna ait sağlık çalışanlarının ekibe olan desteklerinin 
yeteri seviyede olamaması; meslek hayatlarında geleceklerine dair pozitif beklentiler içerisine girememeleri ve hemşirelik 
mesleğinin gerektirdiği yeteri düzeyde yaşam doyum doyumunu sağlayamama gibi sebeplerle hemşireler, bir hayli zorlu 
durumlarla kısacası risk faktörleri ile yüz yüze gelebilmektedirler. Bu durum sağlık çalışanları ve hemşirelerin fiziksel 
ve ruhsal iyi olma durumlarını negatif anlamda tesir etmekte, iş ve yaşam doyumu düzeyinde azalmaya sebep olmakla 
birlikte, ruhsal sorunlara yol açmaktadır. (Çam & Büyükbayram, 2017; Foureur, Besley, Burton, Yu, & Crisp, 2013; Gito, 
Ihara, & Ogata, 2013; McCann et al., 2013). Ayrıca bu durum hemşirelerin işten ayrılmaya niyet etmeye daha da ilerisi 
mesleklerini bırakmalarına sebep olabilmektedir (Çam & Büyükbayram, 2017; Foureur et al., 2013; Scholes, 2008; Zander, 
Hutton, & King, 2010).

Hemşirelerde psikolojik sağlamlık stratejilerinin geliştirildiği bazı önemli çalışmalarda sorunların çözümüne yönelik 
öneriler getirilmiştir. Psikolojik sağlamlık ve yaşam doyumu düzeylerini yükseltebilmek için yapılaması gerekenler 
şunlardır; hemşirelerin sorunlarla etkili baş edebilme yeteneklerini geliştirebilmek için öncelikle problemlerini realist bir 
şekilde tanımlamayıp sorunu saptamaları, çözümüne inanmaları ve çözüme yönelik kaynaklara ulaşabilme hususunda 
kendilerine güvenmeleri önem arz etmektedir (Abel, 2002; Cuadra & Famadico, 2013; Gillespie et al., 2007). Hemşirelerin 
sorunlarını görev yapılan kurum içinde, sorunlarla alakalı duygu ve düşüncelerini çözüm önerilerini açık bir şekilde dile 
getirebilecekleri ortam hazırlanmalı ve benzer sorunlarla karşılaşan hemşirelerin olumlu ya da olumsuz tecrübelerini 
aktarabilecekleri, problemlere yönelik ortak çözüm önerileri geliştirebilecekleri eğitim proğramları düzenlenmelidir (S. 
Chesak, 2013; S. S. Chesak et al., 2015; Foureur et al., 2013; Gillespie et al., 2007; McDonald, Jackson, Wilkes, & Vickers, 
2012; Mealer et al., 2012).

2. YAŞAM DOYUMU

Yaşam doyumu kavramı genel olarak bireyin kendi yaşam kalitesini yine kendisinin karakterize etmiş olduğu ölçütlere göre 
değerlendirmesidir (Shin ve Johnson, 1978). Bir başka tanımda ise yaşam doyumu bireyin hayattan beklentileriyle sahip 
olduğu imkanların kıyaslanmasıyla vardığı sonuç ya da durumdur (Haybron, 2004). Genel olarak yaşam doyumu kişinin 
kendini mutlu hissetmesi, olumlu duygular beslemesi olarak ifade edilmektedir (Diener, 2000).

Hemşirelerin algıladıkları sosyal destek ve psikolojik iyi oluşluklarını inceleyen bir araştırmada hemşirenin kadın olmasının, 
akraba yanında kalma, babanın vefat etme durumunun, ebeveynin ayrı olmasının ve akademik olarak son sınıfa devam 
etmesinin psikolojik iyi oluşluğu farklı yönlerden ama olumlu şekilde etkilediği ve bulunan farklılığın istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu bildirilmiştir (Aydın ve ark 2017). Akademisyenlerin yaşam doyumları ve psikolojik sağlamlık düzeylerini 
inceleyen bir çalışmada psikolojik sağlamlık düzeyi arttıkça yaşam doyumunun arttığı, farkın istatistiksel olarak önemli 
olduğu belirlenmiştir. Aynı çalışmada akademik personelin yaşam doyumunun %7’sinin psikolojik sağlamlık durumu ile 
açıklanabileceği ifade edilmiştir. Kadınların erkeklere göre, bekarların evlilere göre psikolojik sağlamlık puanları daha 
yüksek bulunmasına rağmen fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Tümlü Ülker ve Recepoğlu 2013).
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Hemşirelerin klinik uygulamada mobing ile karşılaşma durumlarını ele alan bir çalışmada, hemşirelerin yaklaşık olarak 
yarısı (bayanların yarıdan fazlası, erkeklerin 1/3’ü) klinik uygulama sırasında mobinge maruz kaldığını, bu hemşirelerin 
ise yarıya yakını mobing karşısında ya sessiz kaldığını ya da davranışı görmezden geldiğini ifade etmiştir. Aynı çalışmada 
hemşirelerin büyük çoğunluğu yaptıkları için önemsiz ve değersiz görülmesinden dolayı mobing yaşadıklarını ifade etmiştir. 
(Ateş ve ark 2014). Acil serviste çalışan hemşirelerin yaklaşık yarısı orta derecede tükenmişlik yaşamakta olup iş doyumları 
orta düzeydedir (Kavlu ve Pınar 2009). Hemşireler en fazla duygusal tükenmişlik ile karşılaşmaktadır (Metin ve Özer Gök 
2007). Hemşireler üzerinde yapılan bir çalışmada hemşirelerin yaşam doyum düzeyleri artıkça, mesleki tükenmişlik ve eş 
tükenmişlik düzeylerinin azaldığı belirlenmiştir. Yaşam doyumu arttıkça hemşirelerin mesleki ve aile hayatlarında daha az 
yıpranma ve tükenme hissettiği bildirilmiştir (Çapri ve Güler 2016).

Hemşirelik mesleği gerek eğitim koşulları (yoğun teorik bilgi, klinik uygulama azlığı, yoğun sınıflar vb.) ve gerekse mesleki 
hayatta yaşananlar (hemşireler yoğun çalışma koşulları, nöbet usulü çalışma, eksik personel ile çalışma, amir ya da 
diğer meslektaşların olumsuz tutumu, toplumsal algı gibi) nedeniyle meslek mensuplarına zorlu yaşam deneyimlerini 
yaşatabilmektedir (Dizer ve ark 2008, Duygulu ve Korkmaz 2008, Kahraman ve ark 2011, Atasoy ve Sütütemiz 2014, 
Ateş ve ark 2014, Tanrıverdi ve ark 2014, Mealer ve ark 2017). Sağlık çalışanları ile yapılan bir çalışmada hemşirelik 
mesleği diğer sağlık profesyonellerine göre hem en stresli hem de iş doyumu en az olan meslek olarak ifade edilmiştir (Nur 
2011). Bir başka çalışmada ise öğrenci hemşirelerin yaklaşık yarısı yaptıkları işin değersiz ve önemsiz görülmesinden dolayı 
klinik uygulamalarda mobinge maruz kaldığını ifade etmiştir (Ateş ve ark 2014). Benzer durum çalışan hemşireler içinde 
geçerlidir. Hemşirelerin mobinge uğrama durumları incelendiğinde, hemşirelerin yarıdan fazlasının mobinge uğradığı; 
yapılan mobingin ise çoğunlukla “konuşurken sözlerinin kesilmesi, çabalarının karşılığının verilmemesi, yaptıkları işlerden 
dolayı haksız eleştiriye maruz kalma” şeklinde bireysel ve duygusal boyutları olduğu bildirilmiştir (Günay ve ark 2016).

Günlük yaşamdan alınan mutluluk, yaşama yüklenen anlam, amaçlara ulaşma konusunda uyum, pozitif bireysel kimlik, 
bireyin kendisini iyi hissetmesi, ekonomik güvenlik ve sosyal ilişkiler vb. bireylerin yaşam doyum algısını şekillendirir (Özgür 
ve ark 2010, Tümlü Ülker ve Recepoğlu 2013, Elkin 2017). Algılanan yaşam doyumu ile baş etme, duygusal tepki verme 
ve yaşam beklentileri arasında olumlu yönde bir etkileşim vardır (Duygulu ve Korkmaz 2008, Çivitçi 2012). Üniversite 
öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada yaşam doyumu arttıkça öğrencinin başarı ihtiyacının arttığı belirlenmiştir. Aynı 
çalışmada bölüme isteyerek gelen, akademik ve mesleki beceriler bakımından kendini daha başarılı hisseden ve yeterlik 
gereksinimlerini karşılayabilen, başarıya önem gösteren yaşam doyumu düzeyi yüksek öğrencilerin başarılı olmayı daha 
fazla istediği saptanmıştır (Çivitçi 2012). Benzer bir durum hemşireler içinde ifade edilebilir (Metin ve Özer Gök 2007, 
Duygulu ve Korkmaz 2008, Kavlu ve Pınar 2009). Yapılan bir çalışmada her üç hemşireden birisinin meslekte ilerleme 
olanağı olmadığı yani doyuma ulaşamadıkları için mesleği bırakmak istedikleri bulunmuştur (Duygulu ve Korkmaz 2008). 

Hemşireler sosyoekonomik ve mesleki sorunlarının (mesleki gelişimlerini sağlayabilme, görevini en iyi şekilde yerine 
getirebilme kaygısı gibi) yanı sıra bakım verdiği birey ya da toplumun yaşadığı sorunlarla da karşılaşmaktadır (Karaırmak 
ve Çetinkaya 2016, Aydın ve ark 2017). Etkin ve yeterli baş edebilmeleri ise psikolojik sağlamlıklarından etkilenir (Öz ve 
ark 2012, Güngörmüş ve ark 2015). Literatür incelendiğinde hemşirelerin psikolojik olarak iyi olma düzeyleri akademik 
geleceklerine yönelik verecekleri kararları, iş ortamında karşılaşacakları stresli durumlar ile baş etmelerini olumlu yönde 
etkilemektedir (Smith ve Yang 2017). Hemşirelerin psikolojik sağlık durumu, iş ilişkilerinde gelişme, mesleki yaşam 
kalitesi ve iş doyumunda artma ile psikolojik sağlamlık/dayanıklılık arasında ilişki olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca 
stres, tükenmişlik, yorgunluk, travma, psikolojik ve fiziksel sağlıkta bozulmanın önlenmesinde de psikolojik sağlamlığa 
yatırım yapılması gerektiği vurgulanmaktadır (Delgado ve ark 2017). Dolayısıyla yaşanan olumsuzlukların giderilmesinde 
hemşirelerin yaşam doyumlarının ve psikolojik olarak sağlamlıklarının desteklenmesi gerekmektedir (Çapri ve Güler 
2016). Psikolojik sağlamlık düzeyi yüksek olan hemşireleri zorlu koşullarla baş etme ve uyum sağlama sürecine girdiği 
(Mealer ve ark 2017); diğerlerinin ise yeterli destek kaynağı olmadığında yaşanan zorluklara tepki olarak yüksek düzey 
stres ve tükenmişlik yaşadığı bildirilmiştir (Delgado ve ark 2017, Mealer ve ark 2017). Hemşireler üzerinde yapılan bir 
çalışmada hemşirelerin yaşam doyum düzeyleri artıkça, mesleki tükenmişlik ve aile hayatında tükenmişlik düzeylerinin 
azaldığı da belirlenmiştir (Çapri ve Güler 2016). 

Araştırma bulgularına göre, bireyin kendine verdiği değer arttıkça gelişimsel krizleri çözmesi, travmatik yaşantılardan sonra 
uyum sağlaması ve zorlu yaşam koşulları ile başa çıkması kolaylaşır. Kişinin benlik saygısını geliştirici yönde bireysel ve 
grupla psikolojik danışma hizmetlerinin verilmesi, temelde bireyin sağlıklı kişilik gelişimine katkıda bulunacağı gibi, bireyin 
psikolojik olarak daha dayanıklı olmasına katkıda bulunabilir (Karaırmak ve Çetinkaya 2016). Hemşirelik öğrencilerinin 
psikolojik sağlamlıklarını ele alan bir çalışma da ise son sınıf öğrencilerinin birinci sınıflara göre psikolojik sağlamlıklarının 
yüksek olduğu ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca hemşirenin ölüm deneyimi yaşaması 
durumunun psikolojik sağlamlığı etkilemediği bildirilmiştir (Öz ve ark 2012).
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Görev yapılan kurumda sorunlara karşı olumlu davranış gösterebilemek için; problemle karşılaşıldığı zamanlarda 
hemşirelerin ekip arkadaşları tarafından desteklenmeleri meslektaşları ile iyi ilişkiler geliştirmeleri, böyle bir durumda 
psikolojik sağlamlıklarını kaybetmeyen meslektaşlarının başarıları takdir edilmeli, onları örnek olarak almak önemlidir 
(Cuadra & Famadico, 2013; Gillespie et al., 2009; Grant & Kinman, 2014; Karreman & Vingerhoets, 2012; Kornhaber & 
Wilson, 2011; McAllister, 2013; McCann et al., 2013). 

Hemşireler sosyal hizmet sistemlerinin iyileştirilerek geliştirilmesi ve bu sosyal hizmet ağlarından yararlanabilmesi 
amacıyla sıkıntılı bir durumda iken, destek alınabilecekleri aile, arkadaş, meslekten ya da farklı meslek mensubu herhangi 
bir ekip arkadaşı gibi bir çevreden ve dernek, sivil toplum kuruluşları, vakıf gibi sosyal destek kurumlarının varlığından 
haberdar olmalıdır. Buna ek olarak hemşireler yardım isteyebilmeli, ihtiyacı olan kişilere yardım eli uzatabilmeli ve sosyal 
gruplar dahilinde aktif olarak görev almalıdırlar (Cameron & Brownie, 2010; Grant & Kinman, 2014; McAllister & Lowe, 
2011; McDonald et al., 2012; Öz & Yılmaz, 2009). Çalışılan kurumlardaki yaşanılan problemlere karşı olumlu davranış 
geliştirebilmek amacıyla, görev yapılan klinikte ekip kararına önem gösterilen, görev yetki ve sorumlulukların adaletli 
bir şekilde paylaşıldığı yönetim sisteminin uygulanmasının, hemşireler için çalışılan servislerde süpervizyon, klinik içi 
eğitim gibi uygulamaların yapılması ve düzenli hale getirmesi, görevine yeni başlayan tecrübesiz hemşirelerin mentör 
ve süpervizör gibi yönetici hemşireler tarafından desteklenerek onlara tecrübelerin aktarılması gerekli ve önemli olduğu 
ifade edilmektedir (Grant & Kinman, 2014; Jackson et al., 2007; McAllister, 2013; McAllister & Lowe, 2011; McCann et al., 
2013; Seo, Kim, & Park, 2014).

Psikolojik dayanıklılığı olan ve yaşam doyumu düzeyi yüksek olan hemşirelere seminer, konferans ve kongre gibi 
platformlarda bildiri sunma, otobiyografi yazma gibi uygulamalarla tecrübelerini ve bu tecrübelerinden çıkarımlarını 
meslek grubu üyeleriyle paylaşma imkanı sağlanmalıdır (Cameron & Brownie, 2010; Gillespie, Chaboyer, & Wallis, 2009; 
Grant & Kinman, 2014; Kornhaber & Wilson, 2011; McAllister, 2013; McCann et al., 2013; Scholes, 2008). Ayrıca klinikte 
sık karşılaşılan bir sorun olduğunda hemşirelerin daha öncesinde konu ile ilgili hazırlanmış olan bilgi ve beceri temelli 
rehber broşürlerden kullanılabilceği ifade edilmektedir (Gillespie et al., 2007; Grant & Kinman, 2014; Jackson, Firtko, & 
Edenborough, 2007; Mealer et al., 2012).

3. SONUÇ VE ÖNERİLER

Psikolojik sağlamlık ve yaşam doyumu kavramları hemşirelik mesleğinde önemli bir yer edinmektedir. Bu bağlamda 
tedavi, sağlık bakım hizmeti veren işgörenleri ve çevrelerini ardından çalışılan kurumu sonunda ülkeden verilen sağlık 
hizmeti kalitesini önemli ölçüde etkilediği ifade edilebilir. Bu sebeple literatür incelendiğinde yaşam doyumu ve psikolojik 
sağlamlıkla ilgili hemşireler üzerinde farklı çalışmalar olsa bile her iki konuyu birlikte alan çalışmaya rastlanmamıştır. 

Hemşirelerin psikolojik sağlamlık ve yaşam kalitelerini etkileyen unsurların ortaya konması alana özgü sorunlar yaşanmadan 
saptanmasına, olası sorunların ise erken müdahale ile kaldırılmasına olanak sağlar. Bu bağlamda psikolojik sağlamlık ve 
yaşam doyumu düzeyi seviyelerini etkileyen unsurların erken fark edilmesi riskli hemşirelik gruplarının öngörülmesine, 
mevcut durumun saptanmasına, gelecekte yapılacak eğitim ve çalışmaların planlanmasına yardımcı olması bakımından 
önemli olduğu düşünülmektedir.

Hemşirelerin sosyoekonomik şartlarının iyileştirilmesi, yaptıkları mesleğe verilen değerin yerini bulması, mobingi bitirecek 
caydırıcı önlemlerin alınması, sağlık meslek çalışanlarının önemli bir ekip üyesi olarak bilim kurullarında ve yönetimlerde 
alana yönelik sorunların çözümüne dair karar verme aşamasında söz sahibi olması, mesleki ilerleme fırsatlarının sağlanması 
psikolojik sağlamlık ve yaşam doyumu düzeylerini anlamlı düzeyde artıracağı düşünülmektedir. Bununla birlikte zaten 
stresli ve hatanın yerinin olmadığı bir meslek grubu üyesi olan hemşirelerin psikolojik sağlamlık ve yaşam doyumu 
düzeylerinin yükselmesiyle stres düzeylerinde olumlu bir düşüş gözleneceği düşünülmektedir. Hemşirelerin psikolojik 
sağlamlık ve yaşam doyumu düzeylerinin yüksek olması, stres altında olmaması işlerine daha iyi odaklanabilmesi, hataya 
imkan vermemesi ve daha kaliteli bakım verebilmesi açısından önemlidir.
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