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Anahtar Kelimeler

Özet

Tükenmişlik, Tükenmişlik
ile Mücadele, Muhasebe
Meslek Mensubu,
Muhasebe Mesleği.

Günümüzde çok sık karşılaştığımız tükenmişlik sendromu; duygusal
tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarısızlık gibi olumsuz sonuçları
itibariyle, hem bireysel hem de örgütsel açıdan iyi tanımlanıp mücadele
edilmesi gereken bir olgudur. Muhasebe meslek mensuplarının
tükenmişlik düzeylerini ve tükenmişliklerini etkileyen unsurları tespit
etmek amacıyla yapılan bu çalışma, Gaziantep ilinde görev yapan 236
meslek mensubuna uygulanmıştır. Ankete katılan muhasebe meslek
mensuplarının, tükenmişliklerinin alt başlıklar değerlendirildiğinde; (5'li
Likert ölçeğine göre), Duygusal Tükenmişlik (2,87), Duyarsızlaşma (2,37)
ve Kişisel Başarısızlık (2,31) boyutunda gerçekleşmiştir. Tükenmişlik
sebepleri arasında yer alan “İşyerinde çok yoğun çalıştığımı
düşünüyorum” maddesi (3,58) ile en yüksek ortalamaya ulaşırken, “Bu
işe girdiğimden beri insanlara karşı duyarsız oldum” maddesi (2,21) ile
en düşük ortalama olarak gerçekleşmiştir. Araştırmadan elde edilen
bulgulara göre, muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik
düzeylerinin yüksek olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Jel Sınıflandırması
M40, M41, M5.

Keywords

Abstract

Burnout, To cope with
Burnout, Accountant,
Accounting Profession.

Burnout syndrome, as a frequently encountered disorder in today's
world, has many negative consequences like emotional exhaustion,
desensitization and personal failure. To better cope with the burnout,
underlying reasons has to be well-defined both for individuals and for
different occupational groups. The study presented here, aiming to assess
the burnout levels of accounting professionals, and identify the factors
that play role in the course of their burnout, has been carried out in 225
individual accountants that serve in the city of Gaziantep. The study
revealed that, for accountants who participated in the survey, main
parameters of burnout including emotional exhaustion, desensitization
and personal failure scored (2.87), (2.37) and (2.31), respectively,
according to 5-point Likert scale. Among reasons of burnout, while a
statement of "I think I am working too much at the office" reached to
highest average score (3.58), "Since I am in this business, I have been
ignorant of people" received the lowest score in average (2.21). In
conclusion, according to the findings of the study, it has been concluded
that burnout levels of accounting professionals is not high.
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